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WSTĘP

Celem niniejszej monografi i jest przedstawienie rezultatów analizy porównaw-
czej czeskiej i chorwackiej leksyki potocznej pod kątem sposobów jej tworzenia. 
Jest to zagadnienie nieopracowywane dotąd w takiej formie na gruncie polskiej 
lingwistyki. Według informacji, które posiada autor, tego typu badania nie były 
również prowadzone przez językoznawców czeskich i chorwackich1. W związ-
ku z powyższym można mieć nadzieję, że niniejsze studium w jakimś stopniu 
zapełni lukę w badaniach nad leksyką potoczną obu języków, szczególnie że 
chodzi tutaj o ujęcie konfrontatywne, porównawcze. Wybór języka czeskiego 
i chorwackiego jako przedmiotu badań jest ściśle związany z zainteresowaniami 
naukowymi autora publikacji.

W przeprowadzonej analizie główny akcent został położony na słowotwór-
czy, semantyczny oraz genetyczny aspekt badanego słownictwa. Są to bowiem 
trzy główne dziedziny bezpośrednio związane z powstawaniem leksyki potocz-
nej.

Monografi a składa się ze wstępu, zakończenia, pięciu rozdziałów podsta-
wowych, bibliografi i oraz alfabetycznego indeksu wyrazów. Wstęp informuje 
o celu i zakresie rozprawy, zawiera krótką charakterystykę źródeł leksykalnych, 
dane o materiale leksykalnym oraz zwięzły opis metodologii badań. W rozdzia-
le I, o charakterze teoretycznym, zatytułowanym Odmiana potoczna języka na 
gruncie polskim, czeskim i chorwackim, zostaną wyjaśnione podstawowe ter-
miny związane z odmianą potoczną języka, przedstawione klasyfi kacje odmian 
języka polskiego, czeskiego i chorwackiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
odmiany potocznej i jej leksyki, a także przybliżona historia badań nad szeroko 
pojętą czeską i chorwacką leksyką potoczną. Kolejne cztery rozdziały mają cha-
rakter analityczny i obejmują następujące szczegółowe zagadnienia związane 
z tworzeniem wyrazów w obrębie odmiany potocznej obu języków: II. Słow-
nictwo powstałe w procesie transformacji, III. Zapożyczenia, IV. Neosemanty-
zmy, V. Pozostała część słownictwa. Zakończenie stanowi podsumowanie całe-
go opracowania, zawiera wnioski końcowe dotyczące przeprowadzonej analizy 
oraz zarysowuje dalsze perspektywy badawcze.

1  Oczywiście nie można tutaj wykluczyć bardziej szczegółowych i mniej dostępnych 
opracowań pewnych zagadnień, np. w postaci prac magisterskich. Najważniejsze pozycje, 
dotyczące badań nad leksyką potoczną w Czechach i Chorwacji (a także w Serbii oraz Bośni 
i Hercegowinie), przedstawione zostaną w rozdziale I.
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Do analizy jako źródło materiału posłużyły trzy współczesne słowniki obej-
mujące szeroko pojętą leksykę niestandardową: dwa wydania czeskiego leksy-
konu pt. Slovník nespisovné češtiny z 2006 i 2009 roku (SNČ 2006, SNČ 2009) 
oraz chorwacki Rječnik hrvatskoga žargona z 2001 roku (Sabljak 2001). Wy-
bór słowników jako źródła analizowanej leksyki był spowodowany dużą ilością 
i różnorodnością materiału w nich zawartego, co odpowiada zamierzeniom au-
tora, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz słownictwa potocznego obecnego 
w obu językach. Oczywiście w takim przypadku pojawia się ryzyko subiekty-
wizmu, wynikającego ze specyfi cznego doboru materiału przez autorów słowni-
ków. Starano się tego uniknąć poprzez odrzucenie części haseł (o czym będzie 
jeszcze mowa w dalszej części Wstępu).

Slovník nespisovné češtiny jest rezultatem zakrojonego na szeroką skalę 
zbiorowego projektu badawczego, dotyczącego czeskiej leksyki niestandar-
dowej, pod kierownictwem naukowym Jana Hugo, w który zaangażowani są 
zarówno czescy lingwiści, jak i konsultanci z różnych dziedzin życia i nauki. 
Od pierwszego wydania w roku 2006 Slovník nespisovné češtiny ukazał się 
w rozszerzonej wersji jeszcze dwukrotnie, ponownie w roku 2006 oraz 2009. 
Wykorzystuje on wszelkie słowniki oraz opracowania dotyczące czeskiej lek-
syki nieliterackiej, ale również pozycje opisujące charakter tego typu słowni-
ctwa w innych językach. Spora część materiału leksykalnego została uzyskana 
tradycyjną metodą – za pomocą zapisu ze słuchu oraz wypełniania ankiet, na-
tomiast nowsza leksyka pochodzi także z różnych źródeł internetowych (por. 
SNČ 2009: 23). Ponadto autorzy słownika przy gromadzeniu materiału stale 
współpracują z Policją Republiki Czeskiej oraz wykorzystują prace naukowe 
studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Slovník 
nespisovné češtiny zawiera również krótką część teoretyczną, w której zostały 
przedstawione m.in.: stratyfi kacja języka czeskiego ze szczególnym uwzględ-
nieniem elementów substandardowych, przegląd literatury o czeskim argocie 
i slangach oraz charakterystyka argotu i niektórych slangów.

Wykorzystane w niniejszej rozprawie drugie oraz trzecie wydanie leksykonu 
Slovník nespisovné češtiny zawiera odpowiednio ok. 14 000 i ok. 17 000 haseł 
związanych z czeszczyzną substandardową dawną i dzisiejszą – są to elementy 
argotu, leksemy wywodzące się z różnych slangów (młodzieżowego, złodziej-
skiego, wojskowego, policyjnego itp.), profesjonalizmy, wulgaryzmy, wyrazy 
pochodzące z gwar miejskich i częściowo również z gwar ludowych. Niemal 
każde hasło zostało opatrzone przykładem użycia, pochodzącym z literatury kla-
sycznej i najnowszej lub np. z internetu. Przy dużej liczbie haseł pojawiają się 
kwalifi katory oraz informacje o pochodzeniu, zaczerpnięte przede wszystkim 
z różnych słowników etymologicznych.

Rječnik hrvatskoga žargona autorstwa Tomislava Sabljaka z 2001 roku 
jest znacząco poszerzoną i uaktualnioną wersją leksykonu zatytułowanego Ša-
tra (rječnik šatrovačkog govora) (wydanego przez T. Sabljaka w 1981 roku). 
W Rječniku hrvatskoga žargona zgromadzono ok. 26 000 wyrazów i frazeolo-
gizmów z terenu całej Chorwacji (dla porównania Rječnik šatrovačkog govo-

Sposoby wzbogacania leksyki potocznej
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ra zawiera tylko 5000 haseł) o bardzo zróżnicowanym charakterze2. Autor 
przedstawia sytuację w dzisiejszym slangu chorwackim, jak również przytacza 
przykłady należące do dawnego żargonu. Pojawiają się liczne elementy dawnej 
i współczesnej leksyki potocznej, regionalizmy, elementy gwary miejskiej Za-
grzebia, Splitu, Osijeku oraz leksemy pochodzące z różnych slangów. Nieliczne 
hasła zostały opatrzone cytatami, przede wszystkim z literatury pięknej klasycz-
nej i najnowszej – przy niektórych pojawia się próba etymologii. Chociaż część 
haseł poprzedzają kwalifi katory określające charakter danego wyrazu, nie są one 
tak precyzyjne, jak w przypadku słownika czeskiego, stąd np. brak danych doty-
czących niektórych regionalizmów. Warto też wspomnieć o Wstępie do wydania 
z 1981 roku, który przybliża pozycję odmiany šatrovački govor3 na tle pozo-
stałych odmian języka chorwackiego, jak również zawiera przegląd sposobów 
tworzenia leksyki potocznej oraz spis publikacji dotyczących substandardowych 
kodów językowych4.

Przedmiotem analizy językowej zawartej w niniejszej rozprawie jest leksy-
ka potoczna. To termin bardzo szeroki, różnie defi niowany przez współczesne 
językoznawstwo w kontekście odmiany potocznej języka5. W niniejszej pub-
likacji za leksykę potoczną uznano większość słownictwa pozostającego poza 
obrębem języka literackiego (standardowego) – tj. w czes. spisovná čeština, 
w chorw. književni, standardni jezik – czyli słownictwo należące do szeroko 
rozumianego ogólnego języka potocznego, najbliższego ujęciu Władysława Lu-
basia (1996, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2003). Analizowany materiał opiera się 
więc przede wszystkim na ogólnym słownictwie potocznym, w którego obrębie 
pojawiają się kolokwializmy, wulgaryzmy i wyrazy obsceniczne, ale również na 
elementach niektórych socjolektów o prymarnej funkcji ekspresywnej (Grabias 
1974: 22–31, 1994: 159, 2001: 250), takich jak gwara młodzieżowa, studen-
cka i uczniowska – ze względu na ich otwarty charakter. Obiektu badań nie 
stanowią natomiast, obecne również w obu słownikach: profesjonalizmy, słow-
nictwo techniczne, elementy slangu cyrkowego, teatralnego, trup wędrownych 
oraz w większości przypadków socjolekty grup przestępczych6, czyli leksemy 

2  Stąd serbski lingwista Ranko Bugarski proponuje dla tego słownika alternatywną 
nazwę R(j)ečnik nekonvencionalnog hrvatskog jezika (Bugarski 2006: 28).

3  Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale I niniejszej rozprawy.
4  W krótkim Wstępie do wydania z 2001 roku T. Sabljak przede wszystkim informuje 

czytelnika o motywach powstania nowego słownika oraz tłumaczy zamianę terminu šatro-
vački govor na žargon.

5   Por. m.in. koncepcje: Z. Klemensiewicza (1956: 196), S. Skorupki (Kurkowska, Sko-
rupka 1959: 234), A. Furdala (1973, 1977: 151), W. Pisarka (EJP: 457–459, Pisarek 2002), 
S. Grabiasa (1974: 22–31), D. Buttler (1982: 27), W. Lubasia (1979: 200, 1996, 1999, 2000, 
2001a, 2001b), A. Wilkonia (2000: 52) czy J. Bartmińskiego (2001). Więcej na ten temat 
w rozdziale I.

6  Niektóre elementy socjolektu środowisk przestępczych znalazły się jednak w analizo-
wanym tutaj materiale. Dotyczy to przede wszystkim wyrazów mniej wyspecjalizowanych, 
które przeniknęły do języka potocznego, tracąc jednocześnie swój pierwotnie tajny charakter 
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przynależące do socjolektów o prymarnej funkcji profesjonalno-komunikatyw-
nej (Grabias 1974: 22–31, 1994: 159, 2001: 250). Pominięte zostały również 
regionalizmy, które – pomimo iż stanowią część języka potocznego – mają ogra-
niczony terytorialnie zakres użycia7. Pojawiają się natomiast niektóre elementy 
slangu sportowego, muzycznego oraz np. języka narkomanów ze względu na ich 
duże oddziaływanie i przenikanie do ogólnej leksyki potocznej. Wybór szerokie-
go, po części także archaicznego, materiału leksykalnego został podyktowany 
tym, że celem badań nie jest li tylko ukazanie aktualnej sytuacji, panującej we 
współczesnej leksyce potocznej języka czeskiego i chorwackiego, ale również 
przedstawienie różnic i podobieństw w kształtowaniu się tego typu słownictwa 
w XX wieku, a nawet we wcześniejszych latach.

Ze względu na duże bogactwo materiału analizę, z niewielkimi wyjątkami8, 
ograniczono wyłącznie do kategorii gramatycznej rzeczownika. W większo-
ści przypadków pominięto rodzime nazwy wielowyrazowe o charakterze ze-
stawień, typu czes. bílý kůň, ze względu na ich częściową przynależność do 
frazeologii. Nie uwzględniono także nazw o charakterze lokalnym, najczęściej 
oznaczających miejsca czy instytucje charakterystyczne dla danego obszaru czy 
miejscowości, typu chorw. akvarij ‘kafeteria na rogu ulic Ilica i Frane Petricia 
w Zagrzebiu’.

Analizowana leksyka potoczna liczy ogółem w przypadku materiału czeskie-
go 6256 leksemów, zaś w przypadku materiału chorwackiego – 7308 leksemów. 
Za osobny leksem jest tutaj uznawany każdy oddzielny derywat słowotwórczy, 
jak również każde odrębne znaczenie danego wyrazu, w celu zachowania rów-
nowagi między poszczególnymi typami leksyki potocznej oraz wiarygodności 
wyników analizy. W związku z tym liczba leksemów jest znacznie wyższa niż 
liczba haseł zaczerpniętych ze źródeł leksykografi cznych.

Analizowana w niniejszej rozprawie leksyka potoczna jest elementem specy-
fi cznego kodu językowego, stąd na potrzeby opisu wykorzystano tylko nieznacz-
nie zmodyfi kowaną klasyfi kację sposobów tworzenia wyrazów slangowych, 

(por. Grabias 1994: 239–243, 2001: 250–252). Na zjawisko przenikania języka kryminali-
stów do gwary uczniowskiej zwracał m.in. uwagę już w 1939 roku chorwacki lingwista Josip 
Hamm (1939–40: 233).

7  W przypadku materiału chorwackiego sytuacja jest jednak bardziej złożona, ponieważ 
znacznie trudniej rozgraniczyć, co jeszcze przynależy do ogólnej leksyki potocznej, a co już 
jest regionalizmem. Jest to związane z tradycyjnie doniosłą funkcją kilku ośrodków regional-
nych, których regiolekty znacząco się różnią. Najważniejszą rolę, również w kształtowaniu 
ogólnochorwackiej leksyki potocznej, odgrywa Zagrzeb, sąsiadujący z regionem północno-
-zachodnim (kajkawskim). Oprócz niego można wyróżnić regiolekt Rijeki (region kwarnerski 
z Istrią), Splitu i Dubrownika (region Dalmacji) oraz Osijeku i Vukovaru (region slawoński) 
(Oczkowa 2005: 90). W słowniku Sabljaka nie zawsze pojawiają się odpowiednie kwalifi ka-
tory na oznaczenie leksyki regionalnej. Wszystko to powoduje, że w analizowanym materiale 
chorwackim mogą występować pewne elementy regionalne czy dialektalne (por. Kovačević 
2001: 383).

8   Chodzi tutaj głównie o jeden z typów metonimii przedstawiony w rozdziale IV.

Sposoby wzbogacania leksyki potocznej
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Wstęp 13

którą proponuje czeski lingwista Jaroslav Hubáček w monografi i O českých 
slanzích (Hubáček 1979). Według J. Hubáčka słownictwo slangowe9 powstaje 
poprzez zastosowanie dwóch zespołów metod:

1. metod transformacyjnych (czes. postupy transformační) – polegających 
na rozszerzeniu inwentarza słownikowego języka narodowego. Zaliczyć 
tu można: a) derywację słowotwórczą, b) kompozycję, c) inne sposoby 
(kontaminacja, adideacja, uniwerbizacja, deformacja);

2. metod transpozycyjnych (czes. postupy transpoziční) – wykorzystują-
cych leksemy już istniejące: a) neosemantyzacja (metaforyzacja i meto-
nimizacja), b) tworzenie nazw wielowyrazowych (połączenia wyrazowe, 
związki frazeologiczne), c) zapożyczenia (Hubáček 1979: 149).

Jak już wspomniano wcześniej, nazwy wielowyrazowe zostały w niniejszym 
opisie pominięte, a co za tym idzie również punkt 2b powyższej klasyfi kacji 
znalazł się poza przedmiotem analizy. Całość materiału podzielono najpierw na 
trzy części, z których metody transformacyjne omówiono w rozdziale II, nato-
miast metody transpozycyjne rozbito na dwie grupy: neosemantyzacja została 
przedstawiona w rozdziale IV, zaś zapożyczenia – w rozdziale III. Wyrazy, któ-
rych nie udało się jednoznacznie przyporządkować żadnej z metod, zamieszczo-
no w rozdziale V.

W monografi i przyjęto tradycyjny semantyczno-słowotwórczy opis ma-
teriału leksykalnego, natomiast w przypadku zapożyczeń skupiono się przede 
wszystkim na etymologii poszczególnych wyrazów. Analiza słowotwórcza, 
semantyczna oraz genetyczna pozwoliły na określenie wzajemnych proporcji 
pomiędzy trzema głównymi metodami tworzenia leksyki potocznej, a także 
umożliwiły wskazanie różnic i podobieństw między tendencjami panującymi 
w odmianach potocznych obu języków.

Analizie słowotwórczej została poddana czeska i chorwacka leksyka rodzi-
ma oraz leksyka obca na stałe zadomowiona w obu językach. Wykorzystując 
w głównej mierze klasyfi kację J. Hubáčka (1979: 149–152), wyróżniono różne 
słowotwórcze sposoby tworzenia leksyki potocznej, takie jak: sufi ksacja, pre-
fi ksacja, kompozycja, uniwerbizacja, kontaminacja, adideacja, deformacja czy 
metateza. Następnie większość leksyki podzielono na kategorie słowotwórcze 
z wykorzystaniem Gramatyki języka polskiego Henryka Wróbla (2001: 170–
218) oraz Gramatyki współczesnego języka polskiego. Morfologia (GWJPM). 
Do bardziej szczegółowego opisu metod transformacyjnych przydatne okazały 
się różne pozycje polskie, czeskie, chorwackie oraz serbskie.

9  Termin slang w ujęciu J. Hubáčka jest bardzo pojemny (por. Hubáček 1979: 17–18), 
stąd klasyfi kacja może odnosić się również do leksyki potocznej analizowanej w niniejszej 
monografi i. Klasyfi kacja czeskiego lingwisty, jako jedna z nielicznych, obejmuje niemal 
wszystkie sposoby tworzenia wyrazów potocznych podzielone w logiczny i przejrzysty spo-
sób. J. Hubáček stworzył ją na podstawie badań analitycznych i poparł dużą liczbą przy-
kładów. To wszystko sprawia, że pomimo odległej daty powstania doskonale nadaje się do 
przeprowadzanej tu analizy.
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Analiza genetyczna (etymologiczna) dotyczyła zarówno zapożyczeń właści-
wych, zapożyczeń sztucznych (pozornych), jak i w pewnym stopniu zapożyczeń 
strukturalnych, czyli kalk wyrazowych. Do analizy, oprócz informacji zawartych 
w obu wydaniach leksykonu Slovník nespisovné češtiny (SNČ 2006, 2009), posłu-
żyły najważniejsze czeskie i chorwackie słowniki etymologiczne, słowniki jedno-
języczne, a także słowniki wyrazów obcych. Wyrazy zapożyczone z konkretnych 
języków podzielono na poszczególne kategorie semantyczne z wykorzystaniem 
nieznacznie zmodyfi kowanej klasyfi kacji Danuty Buttler (1978: 37–45). W przy-
padku zapożyczeń niemieckich i angielskich został opisany również sposób ich 
adaptacji na gruncie języka czeskiego i chorwackiego. Prezentację zapożyczeń 
z poszczególnych języków poprzedza krótki rys historyczny, przedstawiający sto-
sunki między językiem-dawcą a językiem-biorcą.

Analiza semantyczna dotyczyła zjawisk metaforyzacji, metonimizacji oraz 
apelatywizacji nazw własnych w czeskim i chorwackim języku potocznym. 
Na podstawie opracowań Danuty N. Wesołowskiej (1978: 93–105), Jarosla-
va Hubáčka (1971: 30–37) oraz Albeny Rangelovej (2005: 159–179) powsta-
ła klasyfi kacja porównawcza neosemantyzmów w potocznej odmianie języka 
czeskiego i chorwackiego. W przypadku metaforyzacji kryterium podziału była 
podstawa, zaś w przypadku metonimizacji – charakter przeniesienia znaczenia. 
Ponadto zastosowano tutaj podział na kategorie semantyczne wyrazów będą-
cych rezultatem procesów metaforyzacji, metonimizacji oraz apelatywizacji 
przy wykorzystaniu tej samej klasyfi kacji co w przypadku zapożyczeń.

Materiał leksykalny został zgromadzony i uporządkowany przy użyciu pro-
gramu Microsoft Word, w którym sporządzono również tabele ilustrujące dane 
ilościowe i jakościowe materiału. Wszystkie obcojęzyczne cytaty zostały zapre-
zentowane w monografi i w oryginalnym brzmieniu, bez tłumaczenia na język 
polski, ponieważ dotyczą wąskiej dziedziny badawczej, a także w celu zacho-
wania niuansów znaczeniowych oryginału.

Sposoby wzbogacania leksyki potocznej
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Rozdział I

ODMIANA POTOCZNA JĘZYKA NA GRUNCIE 
POLSKIM, CZESKIM I CHORWACKIM

1. PODSTAWOWE POJĘCIA I KLASYFIKACJE ZWIĄZANE
Z ODMIANĄ POTOCZNĄ JĘZYKA

Jak powszechnie wiadomo, żaden język etniczny (narodowy) nie jest jednolity. 
Niejednolitość ta jest następstwem „uwarunkowanego historycznie społecznego 
i kulturalnego zróżnicowania grupy ludnościowej posługującej się danym języ-
kiem oraz różnic okoliczności i celów, w jakich się języka używa” (EJP: 457).

Zanim zostanie przedstawiona koncepcja odmian językowych oraz status 
języka potocznego w ujęciu czeskich i chorwackich badaczy, warto spojrzeć 
na ten problem z perspektywy polskiej lingwistyki. Zagadnienie to było, szcze-
gólnie od czasów powojennych, wielokrotnie poruszane przez polskich języ-
koznawców, którzy wysuwali liczne, nieraz bardzo zróżnicowane koncepcje. 
Najpełniejszy przegląd różnorodnych klasyfi kacji odmian języka polskiego za-
wiera praca Aleksandra Wilkonia Typologia odmian językowych współczesnej 
polszczyzny (Wilkoń 2000), gdzie zaprezentowane zostały klasyfi kacje: Zenona 
Klemensiewicza (1953, 1956), Stanisława Urbańczyka (1979), Antoniego Fur-
dala (1973, 1977), Teresy Skubalanki (1976: 261), Walerego Pisarka (EJP: 457–
459), Danuty Buttler (1982: 27), Stanisława Gajdy (1982: 54) oraz, oczywiście, 
samego autora monografi i.

Pierwszą próbą przedstawienia klasyfi kacji odmian współczesnej polszczy-
zny była praca Z. Klemensiewicza O różnych odmianach współczesnej polszczy-
zny z 1953 roku (Klemensiewicz 1953), w której autor jako pierwszy zwrócił 
uwagę na zjawisko zróżnicowania tzw. „języka literackiego” (Wilkoń 2000: 12). 
Inną zasługą Z. Klemensiewicza było wprowadzenie terminu „język ogólny”, 
który według polskiego językoznawcy „jest środkiem porozumienia wszystkich 
członków narodu bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie socjalne, pocho-
dzenie terytorialne, zawód itd.” (Klemensiewicz 1953: 186).

Na koncepcji Z. Klemensiewicza oparł swoją typologię W. Pisarek (EWOJP: 
407–408, EJP: 457–459). Centralnym punktem tej klasyfi kacji jest podział 
języka narodowego z jednej strony na język ogólny (w rozumieniu Klemen-
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16 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

siewicza), z drugiej zaś na języki regionalne i języki środowiskowe (inaczej: 
odmiany regionalne i środowiskowe języka narodowego), silnie zróżnicowa-
ne terytorialnie lub społecznie. Wśród języków terytorialnych (regionalnych) 
można wyróżnić dialekty i ich odmiany podstawowe, czyli gwary ludowe (ina-
czej gwary wiejskie, chłopskie). Języki środowiskowe (inaczej: odmiany lub 
gwary środowiskowe) – z wyjątkiem niektórych języków specjalnych, służą-
cych odizolowaniu się ich użytkowników od reszty społeczeństwa, jak język 
więzienny i złodziejski (grypsera, kmina) – różnią się w mniejszym stopniu 
od języka ogólnego niż odmiany terytorialne. Bliskie im są gwary miejskie, 
rozwijające się na styku języka regionalnego i ogólnego oraz języki (lub gwa-
ry) zawodowe, odznaczające się przede wszystkim specjalnym słownictwem. 
W. Pisarek dokonuje następnie podziału języka ogólnego ze względu na dwa 
kryteria: sposób realizacji oraz cel (funkcję) wypowiedzi. W pierwszym przy-
padku język ogólny rozpada się na odmianę pisaną (język literacki) i mówioną 
(język potoczny), która jest pierwotną formą istnienia języka. W obrębie obu 
tych odmian można ponadto wyróżnić odmianę swobodną i staranną. Wśród 
funkcji wypowiedzi wyróżnia się natomiast kilka wariantów stylistycznych 
języka ogólnego (niekiedy również języków regionalnych), z których najważ-
niejsze to: styl informacyjno-naukowy, normatywno-dydaktyczny, artystyczny 
(EJP: 457–459). W późniejszych latach W. Pisarek dokonał niewielkich korekt 
w swojej klasyfi kacji (por. Pisarek 2002: 109).

Odmienne schematy klasyfi kacyjne można odnaleźć w pracach innych, wy-
mienionych wyżej, polskich językoznawców. Pomimo wielu różnic pojawiają 
się jednak pewne punkty styczne: 1) wszyscy autorzy przyjmują dwa warianty 
języka ogólnego (literackiego): mówiony i pisany; 2) większość stosuje termin 
Z. Klemensiewicza „język ogólny” oraz przyjmuje zasadniczy układ opozycji 
język ogólny (literacki) : gwary ludowe, a także istnienie odmiany mieszanej, 
tzw. gwar miejskich; 3) wszyscy autorzy uznają funkcjonalne zróżnicowa-
nie języka ogólnego, a w obrębie wydzielonych typów nie podlega dyskusji 
istnienie języka (stylu) artystycznego; 4) większość autorów wyodrębnia ję-
zyk (styl) naukowy, a w zakresie języka mówionego – język (styl) potoczny
(Wilkoń 2000: 20–21).

A. Wilkoń jest autorem rozbudowanej trzypoziomowej typologii odmian 
współczesnej polszczyzny, w której niejako podsumowuje wcześniejsze kon-
cepcje polskich badaczy. Na poziomie pierwszym, dotyczącym odmian sy-
stemowych (na płaszczyźnie langue), wydziela: język ogólny, gwary ludowe 
oraz języki mieszane (Wilkoń 2000: 26). Poziom drugi typologii opiera się na 
przeciwstawieniu języka mówionego (prymarnego) językowi pisanemu (sekun-
darnemu). Opozycja ta tworzy podstawę dalszych, funkcjonalnych odmian pol-
szczyzny, stanowiąc zarazem jeden z czynników, które odróżniają język ogólny 
(literacki) – pisany lub mówiony od języków gwarowych i mieszanych – tylko 
mówionych1 (Wilkoń 2000: 35). Trzeci i zarazem najniższy poziom typologii 

1  A. Wilkoń przyznaje, że teksty gwarowe można utrwalić w piśmie i zwraca uwagę na 
próby stworzenia czegoś w rodzaju języka literackiego gwary (np. w odniesieniu do gwary 
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A. Wilkonia stanowią odmiany funkcjonalne polszczyzny, gdzie w obrębie języ-
ka ogólnego pisanego znalazły się: język (styl) artystyczny, naukowy, ofi cjalny; 
natomiast w obrębie języka ogólnego mówionego: ofi cjalny, kulturalny i potocz-
ny. Języki mieszane (wyłącznie mówione) są zawsze potoczne, zaś wśród gwar 
ludowych (wyłącznie mówionych) można wyróżnić język potoczny oraz język 
folkloru (Wilkoń 2000: 48).

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest leksyka potoczna będąca elementem 
składowym języka (stylu) potocznego. Warto więc w tym miejscu przyjrzeć 
się, w jaki sposób polscy językoznawcy defi niują tę właśnie odmianę języka. 
„Język potoczny” jest terminem wieloznacznym, różnie interpretowanym przez 
poszczególnych badaczy. Według Z. Klemensiewicza język potoczny to po 
prostu język mówiony (Klemensiewicz 1956: 196), S. Skorupka uważa go za 
dialogową postać języka mówionego (Kurkowska, Skorupka 1959: 234), zaś 
w opinii A. Furdala jest to „język, jakim posługujemy się na co dzień, używa-
jąc go jako środka porozumienia na tematy wspólne nam wszystkim” (Furdal 
1977: 151–152). W. Lubaś w swoich wcześniejszych pracach defi niuje język 
potoczny2 jako język używany w kontaktach indywidualnych, częściowo także 
lokalnych (Lubaś 1979: 200). Dla D. Buttler jest to „styl stanowiący głównie 
leksykalną odmianę języka obiegowego (standardowego), nacechowany ekspre-
sywnie i obsługujący sferę kontaktów indywidualnych o charakterze nieofi cjal-
nym” (Buttler 1982: 27), natomiast A. Zaręba uważa go za codzienną, obiegową 
formę języka ludzi wykształconych, mówiących „z domu” czy z wyuczenia ję-
zykiem literackim (Zaręba 1976: 36). Defi nicje występujące w Słowniku termi-
nologii językoznawczej (Gołąb, Heinz, Polański 1968: 439–440) oraz Encyklo-
pedii wiedzy o języku polskim (EWOJP: 141) są do siebie zbliżone i określają 
język potoczny jako język ogólny mówiony (lub przede wszystkim mówiony), 
stanowiący pewne przeciwieństwo języka literackiego.

A. Wilkoń, wykorzystując teorie swoich poprzedników, dokonuje próby 
defi nicji języka potocznego. Przy tej okazji wyodrębnia cechy tej odmiany 
języka. Jest to: 1. język mówiony; 2. prymarna odmiana języka mówionego, 
a w szerszym zakresie – główna odmiana danego języka, o czym decydują: 
a) powszechność występowania, b) obsługiwanie sfery codziennej komunikacji, 
c) nieograniczony tematycznie zakres użycia; 3. język, który funkcjonuje nie 
tylko w języku ogólnym, ale także w gwarach i językach mieszanych; 4. język 
nieliteracki w tym sensie, że cechuje go mniejsza staranność, poczynając od 
wymowy, a na składni kończąc, charakteryzuje się w związku z tym mniejszym 
stopniem normatywizacji, swobodą i wariantywnością we wszystkich płaszczy-
znach systemu; ogólny język potoczny znamionuje: a) otwartość wobec innych 
potocznych języków, gwar, a zwłaszcza żargonów, b) występowanie cech regio-

kaszubskiej, śląskiej i podhalańskiej), ale według niego nie odegrały one większej roli (Wil-
koń 2000: 35).

2  W. Lubaś początkowo stosuje częściej termin „język kolokwialny” oraz „kolokwial-
ność” jako cechę tegoż języka. O późniejszych koncepcjach W. Lubasia będzie jeszcze mowa 
w dalszej części wywodu.
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nalnych, c) dynamiczna innowacyjność; 5. język zawierający wiele składników 
ekspresyjnych; 6. język dysponujący dużą ilością gotowych formuł i stereoty-
pów, umożliwiających szybkie generowanie tekstu w określonych sytuacjach 
i spełnienie bezpośrednich funkcji pragmatycznych, performatywnych (Wilkoń 
2000: 51–52). Podsumowując swój wywód, A. Wilkoń defi niuje język potoczny 
jako „odmianę języka mówionego mającą najszerszy uzus i związaną z codzien-
ną komunikacją” (Wilkoń 2000: 52).

Podobnie postrzega język (a właściwie styl) potoczny Jerzy Bartmiński, sy-
tuując go w centrum systemu stylowego języka. Według lubelskiego języko-
znawcy:

dominacja stylu potocznego nad pozostałymi polega nie tylko na tym, że jest to styl 
przyswajany jako pierwszy w procesie akwizycji języka, że jest używany najczęś-
ciej, przez największą liczbę osób, w najróżniejszych sytuacjach życiowych, ale 
przede wszystkim na tym, że zawiera on zasób podstawowych form i sensów i że 
utrwala elementarne struktury myślenia i percepcji świata związane z elementarny-
mi potrzebami człowieka w elementarnych sytuacjach egzystencjalnych (Bartmiń-
ski 2001: 116).

J. Bartmiński, wbrew opinii A. Wilkonia, stwierdza, że styl potoczny nie jest 
ograniczony wyłącznie do ustnej odmiany języka i jako przykład podaje szeroką 
gamę wypowiedzi potocznych pisanych: listy, pamiętniki, dzienniki prywatne, 
reportaże, porady życiowe, poradniki, artykuły i komentarze w prasie wysoko-
nakładowej itd. (Bartmiński 2001: 117–118). W tym kontekście warto przyto-
czyć tezę Stanisławy Gajdy o nasilonej w ostatnich latach ekspansji języka po-
tocznego, który zawęża zakres użycia tzw. „języka literackiego” (Gajda 2001).

W opinii A. Wilkonia język potoczny, podobnie jak inne funkcjonalne od-
miany języka, nie jest tworem jednolitym i ulega wewnętrznemu zróżnicowaniu 
ze względu na następujące czynniki: 1) geografi czne, 2) społeczne, 3) geospo-
łeczne, 4) biologiczne i psychosomatyczne, 5) genologiczne, 6) stylistyczne, 
7) sytuacyjne. A. Wilkoń, skupiając się na pierwszych czterech czynnikach, 
proponuje podział języka potocznego ogólnego na pięć odmian: 1) regionalną, 
2) socjalną (socjolekty), 3) zawodową (profesjolekty), 4) biologiczną (biolekty)3 
oraz 5) psychosomatyczną (psycholekty) (Wilkoń 2000: 86–87).

Termin „socjolekt”, według defi nicji W. Pisarka zamieszczonej w Encyklo-
pedii języka polskiego, to „w odróżnieniu od dialektu (czyli odmiany uwarunko-
wanej terytorialnie) odmiana języka uwarunkowana społecznie, a więc używana 
przez ludzi, których łączy więź wspólnego zawodu, uczenia się, losu, zaintereso-
wania, hobby. Socjolekt bywa też nazywany językiem środowiskowym, gwarą 
środowiskową, gwarą zawodową, slangiem, żargonem” (EJP: 364). A. Wilkoń 
opowiada się za bardzo szerokim rozumieniem terminu, uważając socjolekty „za 
odmiany językowe związane z grupami społecznymi, takimi jak klasa, warstwa, 
środowisko i grupy zawodowe, co nie znaczy, aby w konkretnych warunkach 

3   Jako pierwsza wydzieliła tę odmianę T. Skubalanka, ale pod nazwą „styl biologiczny” 
(Skubalanka 1976: 261).
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duże grupy społeczne: klasa i warstwa, wyodrębniały się w sposób wyrazisty 
od strony językowej, aby wytworzyły własne socjolekty” (Wilkoń 2000: 88). 
Istotną kwestią jest również stosunek pomiędzy pojęciami „socjolekt” a „gwa-
ra”. Termin „gwara” jest używany w polskiej tradycji językoznawczej w znacze-
niu: 1) dialekt, 2) część dialektu, 3) z dodaniem przydawki: odmiana społeczna, 
przeważnie środowiskowa i zawodowa, np. gwara uczniowska, studencka, ak-
torska, złodziejska, łowiecka, wędkarska. W ostatnim znaczeniu termin „gwara” 
można utożsamiać z młodszym terminem „socjolekt”, choć w starszych pracach 
używany był również termin „żargon”4 (Wilkoń 2000: 88). A. Wilkoń wymienia 
kilka warunków niezbędnych do powstania socjolektu: 1) istnienie środowiska 
społecznego, którego członkowie są powiązani silnymi więzami wewnątrzgru-
powymi; 2) względna stabilność grupy; 3) silne poczucie odmienności w sto-
sunku do innych grup; 4) ciągłość tradycji; 5) część kontaktów członków grupy 
nieograniczona tylko do stosunków zawodowych (Wilkoń 2000: 92).

D. Buttler oraz S. Grabias podjęli próbę klasyfi kacji socjolektów. Pierwszy 
z autorów wyodrębnia: 1) gwary nominatywne (uzupełniające zasób nazw ję-
zyka ogólnego); 2) gwary maskujące (służące utajnieniu wypowiedzi); 3) gwa-
ry ekspresywne (powołane do podtrzymania więzi koleżeńskich, wyrażające 
żartobliwą lub ironiczną postawę wobec świata) (Buttler 1973: 42). Natomiast 
S. Grabias dzieli gwary środowiskowe (socjalne warianty języka) na: 1) zawo-
dowe (np. myśliwska, złodziejska) oraz 2) ekspresywne (np. uczniowska, stu-
dencka), zaś w obrębie tych dwóch typów wyodrębnia gwary: a) genetycznie 
tajne, b) genetycznie jawne5 (Grabias 1974: 22–31). W opinii A. Wilkonia obie 
wyżej wymienione typologie są niepełne, ponieważ ograniczają się do gwar śro-
dowisk specyfi cznych, poza tym wydzielone zostają odrębne gwary ekspresyw-
ne, podczas gdy wszystkie socjolekty są ekspresywne, różny jest tylko rodzaj, 
stopień i funkcja ekspresji (Wilkoń 2000: 93–94). Sam A. Wilkoń w obrębie 
socjolektów wyróżnia następujące grupy: 1) socjolekty dużych i znaczących 
grup społecznych, tworzących wielkie skupiska na określonym terytorium, np. 
socjolekt środowisk górniczych, język włókniarzy łódzkich; 2) socjolekty grup 
zinstytucjonalizowanych i zorganizowanych, takich jak: wojsko, organizacje 

4  W nowszych pracach, szczególnie w odniesieniu do najnowszych socjolektów, popu-
larność zdobyło określenie „slang”, które zastąpiło dawny termin „żargon”, nacechowany 
dzisiaj wyraźnie pejoratywnie (por. EJP: 460).

5  W swej o dwadzieścia lat młodszej monografi i S. Grabias, posługując się już terminem 
„socjolekt”, wyróżnia następujące formacje: „1. Socjolekty o prymarnej funkcji profesjonalno-
-komunikatywnej: a) języki zawodowe – profesjolekty (łowiecki, marynarski, żołnierski) – 
odmiany o charakterze jawnym, w których dobór środków językowych podporządkowany jest 
sprawnemu i ścisłemu przekazywaniu myśli, b) żargony (ochweśnicki, złodziejski, więzienny) 
– intencjonalnie tajne odmiany języka, w których środki językowe są podporządkowane 
takiemu kodowaniu informacji, aby była dostępna tylko dla osób wybranych. 2. Socjolekty 
o prymarnej funkcji ekspresywnej: a) slang (studencki, uczniowski) – intencjonalnie jawne, 
środowiskowe odmiany języka, w których dobór środków językowych jest podporządkowany 
ekspresywności, b) odmiany językowe o charakterze kryptozabawowym (np. tzw. język 
dzieci)” (Grabias 1994: 159).
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paramilitarne, marynarze, harcerstwo; 3) socjolekty środowisk powstałych na 
zasadzie dobrowolnych zrzeszeń, towarzystw, klubów, np.: język grup sporto-
wych, wędkarzy, taterników, język łowiecki; 4) socjolekty środowisk przestęp-
czych i bliżej nieokreślonych lumpenproletariackich, kryminogennych, tworzą-
cych tzw. margines społeczny, wśród których charakterystyczna jest grypsera, 
czyli odmiana tajna, używana nie tylko w więzieniach, ale także na wolności 
przez grupę przestępców doświadczonych, tzw. git-ludzi; 5) socjolekty środo-
wisk młodzieżowych, np.: gwary uczniowskie, studenckie, gwary subkultur 
młodzieżowych (np. punków) (Wilkoń 2000: 94–98).

Profesjolekty w tradycyjnych opracowaniach są określane mianem „gwar 
zawodowych”. Gwara zawodowa (inaczej: język zawodowy) według defi nicji 
W. Pisarka to:

typ języka środowiskowego, służy do kontaktów zawodowych członkom jednej gru-
py społecznej, wyodrębniającej się z ogółu społeczeństwa ze względu na wykony-
waną pracę; własną gwarę zawodową mają m.in. lekarze, górnicy, drukarze, muzycy. 
Każdą z nich charakteryzuje oprócz frazeologii swoiste słownictwo, w którym się 
odbija z jednej strony szczegółowe poznanie danego wycinka rzeczywistości, z dru-
giej zaś określony stosunek emocjonalny do poszczególnych przedmiotów i zjawisk 
ważnych dla danego zawodu (EJP: 125).

A. Wilkoń terminem „profesjolekty” proponuje nazwać odmiany o względ-
nie czystej funkcji zawodowej, takie jak: język szewców, piekarzy, fryzjerów, 
lekarzy, mechaników zawodowych. W jego opinii profesjolekt to przede wszyst-
kim potoczność + słownictwo specjalne, ponieważ „…tylko niektóre zawody 
kształtują rodzaj społecznych środowisk i pewien model życia, który wykra-
cza poza więzi zawodowe realizujące się głównie w godzinach pracy” (Wilkoń 
2000: 99). Specyfi czny typ słownictwa, ograniczony do danej grupy zawodo-
wej, jest określany mianem „profesjonalizmów” (EJP: 299).

„Biolekty” to stosunkowo młody termin w polskim językoznawstwie, 
oznaczający warianty polszczyzny uzależnione od takich czynników jak płeć 
czy wiek. Charakterystyczne dla nich jest to, że nie sposób ich oddzielić od 
czynników natury psychicznej czy społecznej związanych np. ze społecznym 
i obyczajowym statusem kobiet. W przypadku płci różnice pomiędzy językiem 
mężczyzn a kobiet mają charakter niesystemowy, różny może być jednak udział 
kobiet i mężczyzn w jego kształtowaniu (Wilkoń 2000: 101).

Termin „psycholekty” to według A Wilkonia te realizacje, które są uzależnio-
ne od czynników natury psychicznej, chodzi tutaj przede wszystkim o choroby 
psychiczne i psychosomatyczne, takie jak neurastenia i schizofrenia, których 
źródłem bywają także uwarunkowania społeczne (Wilkoń 2000: 103).

W tym miejscu, powracając niejako do punktu wyjścia, warto zastanowić się 
nad rozumieniem samego terminu „leksyka potoczna”, który pojawia się w ty-
tule niniejszego opracowania, a jego zdefi niowanie jest jedną z najważniejszych 
kwestii związanych z przeprowadzaną analizą językową.

Wielu współczesnych badaczy języka traktuje to pojęcie bardzo szeroko 
– przykładem może być J. Bartmiński i jego koncepcja związana ze zróżnico-
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waniem stylu potocznego na rejestr neutralny (obiektywny) i emocjonalny (su-
biektywny). W jego opinii podstawową warstwę słownictwa potocznego sta-
nowią wyrazy najczęściej używane, „odnoszące się do elementarnych dziedzin 
zainteresowań przeciętnego człowieka i powiązane z sobą wewnętrzną więzią 
semantyczną, wyrazy, bez których nie możemy się obyć w określonych sytua-
cjach życiowych oraz przy defi niowaniu innych wyrazów” (Bartmiński 2001: 
119). Ten typ leksyki, określanej również mianem „słownictwa współodmiano-
wego”, obejmuje ok. 1500–2000 leksemów (np. mówić, widzieć, dobry, duży, 
człowiek) i przynależy do rejestru neutralnego. Drugi rodzaj słownictwa potocz-
nego J. Bartmiński zalicza do rejestru emocjonalnego, stosowanego głównie 
w sytuacji nieofi cjalnego, towarzyskiego, koleżeńskiego dialogu, który oddaje 
te same sensy co rejestr neutralny, ale dodatkowo niesie informacje o postawie 
mówiącego (słownikowe kwalifi katory: „rubaszny”, „żartobliwy”, „pospolity”, 
„wulgarny” itd.), np.: łepetyna, wykitować, wcinać, wsuwać, chlać, wyrko (Bart-
miński 2001: 121). Według J. Bartmińskiego:

odrębność potocznego słownictwa z rejestru emocjonalnego (kolokwialno-emocjo-
nalnego) względem potocznego słownictwa neutralnego polega na znaczniejszym 
udziale frazeologizmów w pierwszym z nich i związanej z tym większej obrazowo-
ści, metaforyczności, a także na ogromnym bogactwie dubletów, tj. równoznacznych 
wyrażeń służących nie tyle nazwaniu rzeczy, ile ekspresji i zabawie językowej (Bart-
miński 2001: 122).

Powyższa koncepcja leksyki potocznej wyraźnie różni się od wcześniejszej 
interpretacji D. Buttler, która za elementy potoczne uznaje wyrazy i frazeolo-
gizmy określane jako „kolokwialne”, „pospolite”, „rubaszne”, „żartobliwe”, 
„wulgarne” (czyli rejestr emocjonalny według J. Bartmińskiego), osobno zaś 
traktuje słownictwo neutralne, standardowe, określając je jako „wspólnostylo-
we” czy „międzyodmianowe” (Buttler 1977). Zdaniem D. Buttler „zasadnicze 
cechy różniące zespół wyrazów potocznych od słownictwa wspólnostylowego, 
neutralnego zawierają się w jego strukturze leksykalno-znaczeniowej, we właś-
ciwych mu proporcjach występowania określonych kategorii i grup słownych” 
(Buttler 1977: 153).

Na potrzeby analizy zawartej w niniejszej monografi i niezwykle pomocne 
okazały się rozważania W. Lubasia (1996, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2003), 
dla którego wyodrębnienie leksyki potocznej było nie tylko problemem teore-
tycznym, ale również praktycznym, powstałym w związku z opracowywaniem 
Słownika polskich leksemów potocznych6 (Lubaś 2001–2011). Polski języko-
znawca stwierdza, że odmiana potoczna polszczyzny

istnieje jako opozycyjna do odmiany ogólnej standardowej, która charakteryzuje się 
wysokim poziomem kulturyzacji, dokonywanej świadomie, głównie przez twórcze 
i wykształcone elity społeczne, i jako odmiana opozycyjna do odmiany nieogólnej, 
tj. dialektów, żargonów, idiolektów, które rozwijają się w pewnym sensie żywiołowo 

6  Do dzisiaj wydanych zostało sześć tomów (od A do Od).
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i nie podlegają świadomej kulturyzacji. Odmiana potoczna zajmuje miejsce pośred-
nie (centrowe) między odmianą ogólną standardową i nieogólną (Lubaś 2001a: V).

W opinii W. Lubasia wyznacznikami potoczności są cechy: 1. lingwalne: 
a) ekstralingwalne (zasięgi komunikacyjne, typy kontaktu, normowanie, obec-
ność w stylach), b) intralingwalne (wariancja, zdolność do nominacji, ekspresja, 
zakresy semantyczne) oraz 2. paralingwalne (skonwencjonalizowane i nieskon-
wencjonalizowane) (Lubaś 2001a: V–VI).

Bardzo istotnym kryterium jest tutaj zasięg geografi czny, społeczny i komu-
nikacyjny leksemów. Za potoczne wyrazy W. Lubaś uznaje takie, które mają 
zasięgi nieograniczone geografi cznie i społecznie, a ograniczone komunikacyj-
nie, co oznacza, że nie we wszystkich rodzajach aktów komunikacyjnych mogą 
występować (Lubaś 1996: 10). W innym miejscu polski badacz zwraca uwagę 
na trudności w rozdzieleniu dialektyzmów i potocyzmów. Według niego dialek-
ty są źródłem niezliczonych potocyzmów, a jedynym sprawdzalnym kryterium 
ich rozdzielenia są zasięgi. Podobna niejednoznaczność występuje w przypadku 
niektórych wyrazów o proweniencji zawodowo-środowiskowej (np. doliniarz 
‘złodziej kieszonkowy, kieszonkowiec’), które mimo swojego „środowisko-
wego” pochodzenia mają zdaniem W. Lubasia zasięg nieograniczony, i dlatego 
włącza je do zbioru potocyzmów7 (Lubaś 1996: 11).

Wśród cech intralingwalnych (systemowych) odmiany potocznej polszczy-
zny W. Lubaś wymienia m.in.: labilność kategorii gramatycznych, rozciągliwość 
diakryzji semantycznej leksemów: od ściśle skonkretyzowanych do bardzo bo-
gatej polisemii, idiomatyczną budowę leksemów opartych na bogatej metaforze 
zmysłowo-oglądowej i kulturze popularnej (Lubaś 2001b: 240). Istotną kwestią 
są pewne ograniczenia semantyczne potocyzmów, które D. Buttler w swojej ty-
pologii (Buttler 1978) scharakteryzowała jako: 1) zorientowane na konkretność 
i szczegółowość, 2) skoncentrowane na człowieku, a więc antropocentryczne, 
3) asymetryczne w obrębie poszczególnych klas realnoznaczeniowych. Pomi-
mo pewnych zastrzeżeń W. Lubaś uznaje kryterium „ograniczonej semantyki” 
wyrazów, sprowadzających się tylko do pewnych klas znaczeń praktycznych, za 
wyróżnik potoczności (Lubaś 1996: 12).

Zasadniczym problemem przy określaniu leksemów potocznych jest ich la-
bilna pozycja normatywno-kodyfi kacyjna. W. Lubaś jest zwolennikiem tezy, że 
potocyzmy nie poddają się wprawdzie rygorystycznej kodyfi kacji, ale – z dru-
giej strony – podlegają normie społecznej (Lubaś 2001: VIII). Według niego 
potocyzmy w pierwszym rzędzie pełnią funkcje ekspresywne i waloryzujące, 
wtórnie zaś funkcje nominatywne. Ponadto ekspresja w wyrazach potocznych 
występuje w stopniu zwiększonym lub skrajnym, podczas gdy niepotocyzmy 

7  W tym kontekście nie do końca zrozumiały jest pogląd W. Lubasia, iż „studenckie 
słownictwo uważane za środowiskowe, np. nazwy głowy: arbuz, czacha, czajnik, czambuł, 
czerep, główeńka, głowiątko, kalarepa, lampa, łeb, kaczy łeb, łepetyna, makówka, micha, 
mózgownica, nie ma zasięgu ogólnopolskiego i dlatego nie może być uznane za potoczne” 
(Lubaś 1996: 11). Wydaje się bowiem, że większość wymienionych tu wyrazów jest po-
wszechnie znana i używana.
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są albo neutralne, albo tylko lekko pejoratywne i skierowane ku melioratyw-
ności. Każdy wyraz potoczny jest zatem ekspresywny i wartościujący, zwykle 
pejoratywnie, nie może być neutralny (Lubaś 1996: 13). Badacz zauważa rów-
nież, że potocyzmy nie występują we wszystkich gatunkach wypowiedzi, sy-
tuacja zaś przedstawia się następująco: 1) nie zawierają ich teksty prawnicze 
i dyplomatyczne; 2) w małym stopniu (wyjątkowo) pojawiają się one w tekstach 
naukowych, częściej w popularnonaukowych; 3) stosunkowo często występu-
ją w różnych gatunkach prasowych, telewizyjnych; 4) nasycone są nimi teksty 
o charakterze perswazyjnym: przemówienia, komentarze, polemiki, reklamy; 
5) najczęściej można je spotkać w polemikach, listach do redakcji, tekstach pio-
senek i tekstach kabaretowych; 6) teksty literackie, zwłaszcza proza, nie mają 
ograniczeń ich użycia (Lubaś 1996: 13).

Zdaniem W. Lubasia potoczną odmianę języka łączy z odmianą standardo-
wą ogólną wyłącznie cecha zasięgów ogólnych (tzn. geografi cznych i wspól-
notowych wyższego rzędu, np. narodowych). Więcej cech łączy ją z odmianą 
nieogólną (niepotoczną), z której właściwie czerpie swoje podstawowe zasoby. 
Odróżnia ją jednak od niej wspomniany już zasięg (ogólny wobec nieogólnego), 
waloryzacja (brak składników neutralnych / obecność tych składników) oraz 
stopień możliwości nominacyjnych (brak funkcji nominującej / obecność tej 
funkcji) (Lubaś 2001a: VII–VIII).

2. KLASYFIKACJA ODMIAN JĘZYKA CZESKIEGO
I CHORWACKIEGO

Problem stratyfi kacji języka narodowego był i pozostaje nadal zagadnieniem 
szczególnie często poruszanym przez czeskie środowisko lingwistyczne. 
W przypadku językoznawstwa chorwackiego temu problemowi poświęcano do-
tąd mniej uwagi, choć na potrzeby niniejszej rozprawy należy również uwzględ-
nić wcześniejsze badania na gruncie lingwistyki jugosłowiańskiej.

2.1. Klasyfikacja odmian języka czeskiego

Próby konfrontacji rozwarstwienia polskiego i czeskiego języka narodowego 
dokonuje m.in. polska lingwistka Ewa Siatkowska, która w ramach języka cze-
skiego wyróżnia:

1) język literacki lub ogólnonarodowy:
a) język piśmienniczy i ofi cjalny mówiony (spisovná čeština), rozpadający się na styl 
naukowy, artystyczny itd., który uległ załamaniu w XVII–XVIII w.,
b) język kolokwialny inteligencji wraz z odmianami środowiskowymi (hovorová 
čeština),
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c) nieofi cjalny język ogólny wszystkich warstw społecznych (obecná čeština), czyli 
ponaddialektalny twór rzadziej spotykany na Morawach, który rozwijał się nieprze-
rwanie, a obecnie w środowisku inteligencji stoi nieco niżej od języka kolokwialne-
go;
2) dialekty regionalne:
a) gwary wiejskie,
b) gwary miejskie (Siatkowska 1992: 6–7).

E. Siatkowska zwraca uwagę, że w sytuacji gdy polski język literacki różni-
cuje się tylko na dwie odmiany: a) język książkowy, czyli piśmienniczy, i ofi -
cjalny mówiony, b) język potoczny inteligencji oraz odmiany środowiskowe, 
w obrębie czeskiego języka literackiego można wyróżnić trzy rodzaje kodów. 
Podkreśla ponadto niemal nieprzerwany rozwój obydwu odmian literackiej pol-
szczyzny, w przeciwieństwie do spisovnej češtiny, która przeżyła okres głębo-
kiego upadku (Siatkowska 1992: 7). Spostrzeżenia E. Siatkowskiej są z pew-
nością cenne, jednak jak wynika z analizy tekstów poświęconych tej tematyce, 
czescy językoznawcy w różnoraki sposób opisują zróżnicowanie języka cze-
skiego, niekoniecznie zgodnie z teorią polskiej bohemistki.

Na gruncie czeskiej lingwistyki problemem rozwarstwienia współczesnej 
czeszczyzny zajmowali się m.in.: Bohuslav Havránek (1932), Vladimír Ska-
lička, Milan Jelínek, Karel Hausenblas, Jan Chloupek i inni lingwiści dyskutu-
jący na łamach czasopisma Slovo a slovesnost w latach 1962–1963 (SaS 1962, 
1963), Alois Jedlička (1977), Slavomír Utěšený (1980), Jan Chloupek (1986, 
2003), Petr Sgall (Sgall, Hronek 1992), Marie Krčmová (2005) czy Marie Če-
chová (2008). Autorzy ci stosują podobne podstawowe pojęcia odnoszące się 
do sytuacji językowej (spisovný jazyk, interdialekty, dialekty), jednakże w przy-
padku określeń typu obecná čeština i běžná mluva istnieją między nimi spore 
rozbieżności. Różnice dotyczą również defi nicji poszczególnych struktur języ-
kowych oraz określenia sytuacji komunikacyjnej, w których są one używane 
(por. Krčmová 2005: 1).

Podsumowaniem wcześniejszych stratyfi kacji języka czeskiego jest kon-
cepcja autorstwa Marii Krčmovej i Jana Chloupka, przedstawiona w leksyko-
nie Encyklopedický slovník češtiny (ESČ: 192–194), która została rozwinięta 
w późniejszych tekstach J. Chloupka (2003), M. Krčmovej (2005) i M. Če-
chovej (2008). Punkt wyjścia stanowi tutaj jazyk národní, czyli „všechny re-
gionální, sociální a funkční podoby jazyka, jež slouží příslušníkům národa 
k pokrytí komunikačních potřeb, a to v pohledu synchronním i diachronním” 
(ESČ: 192), innymi słowy jest to: „soubor integrovaných výrazových prostředků 
vymezený územně, uvnitř diferencovaný funkčně a teritoriálně, stratifi kovaný 
sociálně” (Chloupek 2003: 45). W ten sposób zdefi niowany jazyk národní jest 
zbiorem zróżnicowanych funkcjonalnie struktur (formacji) językowych8, pełnią-
cych jedną lub kilka funkcji (zwłaszcza w przypadku tzw. spisovnego jazyka). 
Tego typu formacje języka narodowego mogą być tworzone za pomocą pełnej 

8  Używane są tutaj różne terminy: útvary, idiomy, variety, různotvary, existenční formy 
jazyka (ESČ 2002: 193).
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struktury językowej (strukturní útvary, útvary), ewentualnie charakteryzuje je 
jedynie specyfi czna leksyka bez własnej struktury na pozostałych poziomach 
języka (nestrukturní útvary, poloútvary)9 (ESČ: 193). Wśród pełnych struk-
tur językowych (strukturní útvary) autorzy wymieniają następujące formacje:
1) spisovný jazyk (łącznie z hovorovą češtiną), 2) obecná čeština, 3) interdialekty 
(regionální obecná čeština, hanácký, východomoravský, lašský), 4) teritoriální 
dialekty. Z kolei poloútvary to: 1) profesní mluva, 2) slang, 3) argot (ESČ: 193; 
Chloupek 2003: 45–56, Čechová 2008: 59). Charakterystyczna dla dzisiejszej 
czeskiej sytuacji językowej jest dychotomia spisovnost – nespisovnost10, która 
zastąpiła starszą opozycję vyjadřování spisovné – vyjadřování nářeční. Należy 
jednak zaznaczyć, że w zależności od regionu dychotomia ta ma swój określony 
charakter: np. w Czechach polega na opozycji spisovný jazyk – obecná čeština, 
z kolei na Śląsku i wschodnich Morawach chodzi tu o stosunek spisovný jazyk – 
interdialekt – dialekt (ESČ: 193).

Przedstawiony powyżej model stratyfi kacji języka czeskiego ma w dużej 
mierze charakter lingwistyczny i hierarchiczny. Podstawowym elementem ję-
zyka narodowego jest spisovný jazyk, który w przeciwieństwie do pozostałych 
odmian językowych jako jedyny podlega procesowi kodyfi kacji11. Jak jednak 
zauważają niektórzy czescy badacze, m.in. M. Krčmová (2005), O. Müllerová 
i J. Hoffmanová (1997), F. Čermák i P. Sgall (1997), wyróżnienie tej formacji 
w ramach stratyfi kacji języka narodowego nie jest sprawą do końca jednoznacz-
ną ze względu na płynną granicę, jaka ją dzieli od obecnej češtiny. W przy-
padku wąskiego spojrzenia na problem spisovnosti zjawiska znajdujące się na 
jej granicy zaliczane są najczęściej do tzw. hovorovej češtiny. Takie stanowisko 
reprezentuje również J. Chloupek, który – w przeciwieństwie choćby do E. Siat-
kowskiej – defi niuje hovorovą češtinę jako: „nikoli samostatný útvar národního 
jazyka, jehož místo by bylo mezi spisovnou a obecnou češtinou, nýbrž za sou-
bor prostředků náležející široce chápanému komplexu spisovné češtiny” 

9  Jazyk národní różnicuje się ponadto na dwóch płaszczyznach: wertykalnej (dyferen-
cjacja socjalna i funkcjonalna) oraz horyzontalnej (dyferencjacja regionalna, geografi czna), 
które jednak przenikają się wzajemnie. M. Čechová stosuje tutaj dwa odrębne terminy: stra-
tifi kace oznacza zróżnicowanie na płaszczyźnie wertykalnej, diferenciace – na płaszczyźnie 
horyzontalnej (Čechová 2008: 59).

10  Specyfi czne miejsce na tle tej dychotomii zajmuje pojęcie stylu (stylovost) oraz te-
oria stylów funkcjonalnych. W czeskiej tradycji lingwistycznej style funkcjonalne do lat 
osiemdziesiątych XX wieku były omawiane jedynie w wąskich ramach spisovnosti. Dopiero 
w ostatnich latach zaczęły być traktowane jako formacje wykraczające poza jej ścisłe granice, 
obejmujące również sferę nespisovną (Čechová 2008: 60–61). Najnowsze opracowania wy-
różniają sześć podstawowych stylów funkcjonalnych: prostěsdělovací (běžnědorozumívací), 
odborný, administrativní, publicistický, řečnický, umělecké literatury (Minářová 2008: 97).

11  B. Havránek i A. Jedlička defi niują spisovný jazyk w duchu praskiego strukturalizmu 
jako: „útvar jednotný, s ustálenou mluvnickou stavbou a se společnou, rovněž ustálenou, 
ale stále rostoucí slovní zásobou” (Havránek, Jedlička 1960: 7). Jak zauważa M. Čechová, 
w ostatnich latach termin spisovný jazyk jest często zastępowany przez znacznie szersze poję-
cie – standard (Čechová 2008: 59, 62).
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(Chloupek 2003: 48). Jeszcze bardziej radykalny jest František Daneš, który po-
stuluje całkowite zniesienie terminu hovorová čeština (1988: 24, 1996). W przy-
padku dialektów (teritoriální dialekty) ich wydzielenie nie stanowi już takiego 
problemu, opiera się bowiem przede wszystkim na cechach odróżniających je 
od spisovnego jazyka.

Stopniem przejściowym pomiędzy dwiema podstawowymi odmianami języ-
ka czeskiego: teritoriální dialekty – spisovný jazyk są interdialekty, wśród któ-
rych szczególne miejsce zajmuje, traktowana również często jako osobny twór, 
obecná čeština. Interdialekty to według M. Krčmovej „nespisovné útvary typické 
pro větší regiony, vznikající nivelizací nářečních rozdílů” (Krčmová 2005: 2). 
Z kolei zdaniem J. Chloupka „interdialekt je nestabilizovaný útvar národního 
jazyka představující nejvyšší vývojové stadium tradičních teritoriálních dialektů 
– zbavovaných postupně výlučných, nápadných znaků a naopak obsahujících už 
inovace podle současných vývojových zákonitosti národního jazyka” (Chloupek 
2003: 50). M. Krčmová zauważa również, że pomimo iż interdialekty posiada-
ją własną strukturę, jej opis stwarza duże trudności. W związku z tym można 
w ich przypadku (z wyjątkiem obecnej češtiny) mówić co najwyżej o pewnych 
tendencjach interdialektalnych. Ponadto, podobnie jak w przypadku dialektów, 
również przy interdialektach możliwe jest poznanie jedynie niższych poziomów 
języka (Krčmová 2005: 2).

Wyjątkowe miejsce w stratyfi kacji czeskiego języka literackiego zajmuje 
obecná čeština, która funkcjonuje na terenie Czech i zachodnich Moraw jako 
tzw. třetí standard (por. Chloupek 2003: 51). Podstawowym problemem zwią-
zanym z tym terminem jest jego nieprecyzyjność i wieloznaczność w czeskiej 
literaturze naukowej. Z punktu widzenia lingwistyki obecná čeština rozumiana 
wąsko może być: „nespisovným útvarem interdialektické povahy, tedy stojícím 
na roveň málo stabilizovaným interdialektům štředomoravskému, východo-
moravskému apod.”, ewentualnie pojmowana szerzej: „nespisovným útvarem 
s širší platností, který stojí v blízkosti spisovného jazyka, na jehož normu má 
prokazatelný vliv” (Krčmová 2005: 2). Termin ten ma również odmienne zna-
czenie w zależności od tego, jakiego poziomu języka dotyczy. Szczególnie 
istotna, ze względu na temat niniejszej monografi i, jest płaszczyzna leksykalna. 
W czeskich słownikach atrybut obecně české/obecné otrzymują wyrazy, które są 
używane w powszechnej komunikacji na całym terytorium, ale nie były elemen-
tem kodyfi kacji (np. wyrazy emocjonalne lub powstałe w slangach) lub zostały 
z niej usunięte (np. stare wyrazy pochodzenia niemieckiego), czasem też profe-
sjonalizmy (profesní neologizmy)12 (Krčmová 2005: 2). Cechy charakterystycz-
ne dla obecnej češtiny są jednak najbardziej jednoznaczne na poziomie fonetyki 
i fonologii oraz morfologii.

W klasyfi kacji odmian języka czeskiego osobne miejsce zajmują formacje 
nieposiadające własnej struktury gramatycznej, czyli tzw. poloútvary, do któ-
rych należą: 1) profesní mluva, 2) slang, 3) argot. Podobnie jak w przypad-

12  Jak widać, charakterystyka ta w większości przypadków odnosi się do wyrazów 
będących przedmiotem analizy w niniejszej monografi i.
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ku polskiej terminologii, formacje te są określane wspólną nazwą sociolekty
(sociální dialekty), ponieważ odnoszą się do określonych grup społecznych (so-
cjalnych) – ich wyróżnikiem jest przede wszystkim specyfi czna warstwa lek-
sykalna, w mniejszym stopniu frazeologia. Zdaniem M. Čechovej wszystkie 
socjolekty łączy: „užívání v neofi ciální komunikační situaci, jejich mluvenost, 
skupinovost, označování společných zájmů a činností” (Čechová 2008: 71).

Jan Chloupek, defi niując wymienione wyżej poloútvary, próbuje określić 
różnice pomiędzy pojęciami profesní mluva a slang. Według niego profesní 
mluva jest charakterystyczna dla określonego środowiska pracy, podczas gdy 
slang odnosi się najczęściej do grupy ludzi, których łączą jakieś zainteresowania 
(Chloupek 2003: 53). Tak więc profesní mluva to „zvláštní soubor vyjadřovacích 
prostředků určité pracovní skupiny, která při práci nebo při výkonu služby užívá 
termínů nebo terminologických spojení beze zření k jejich spisovnosti, a to pou-
ze pro jejich spolehlivou jednoznačnost v daných pracovních souvislostech 
a pro jejich výrazovou úspornost” (Chloupek 2003: 54). W przeciwieństwie do 
profesjonalizmów (profesionalismy), gdzie najważniejsza jest potrzeba nomina-
cyjna13 (pojmenovací motivace), a także swoista językowa ekonomia, podstawą 
tworzenia wyrazów slangowych jest gra językowa, co przejawia się m.in. stoso-
waniem metafor, skracaniem wyrazów czy uniwerbizacją. Istotna jest również 
zmienność slangów oraz ich spore zróżnicowanie, a także, co szczególnie istotne 
dla naszej analizy, przenikanie elementów slangowych do języka codziennej ko-
munikacji (běžnej mluvy) (por. Chloupek 2003: 54–56, Čechová 2008: 68–69).

Argot, według defi nicji J. Chloupka, to: „tajná mluva společensky izolo-
vaných skupin občanů původně ze sociálního podsvětí” (Chloupek 2003: 56). 
W bardziej precyzyjny sposób defi niuje argot František Uher jako: „výrazi-
vo, které je používáno jistou vrstvou společnosti při jednání vymykajícím se 
obvyklým společenským (někdy i právním) normám, vyznačuje se záměrnou 
nebo nezáměrnou trvalou nebo dočasnou utajeností a komunikativní ohraniče-
ností převážně na sféru aktivních uživatelů, slouží k vyjadření sounáležitosti 
příslušníků vrstvy”14 (Uher 1989). Warunkiem jego powstania jest określona ko-
lektywna solidarność grupy społecznej, podobne plany, cele, zainteresowania, 
które za pomocą specyfi cznych zaszyfrowanych wypowiedzi powinny zostać 
zatajone przed resztą społeczeństwa. W Czechach istnieje długa tradycja argo-
tu złodziejów, żebraków, prostytutek i sutenerów, opartego na języku jidysz, 
rotwelsch oraz języku romskim. Poza tym warto wspomnieć o jego lokalnych 
odmianach, którymi posługiwała się tzw. pražská galérka czy brněnská plotna 
(por. Chloupek 2003: 56). W opinii M. Čechovej argot w Czechach jest nadal 
żywy (zwłasza wśród narkomanów, alkoholików, prostytutek, sutenerów, więź-
niów), ale wraz ze zmianą stosunków społecznych zanika jego tajny charakter, 
przez co zbliża się do slangów (Čechová 2008: 68–69).

13  Określenie „potrzeba nominacyjna” zostało zaczerpnięte z terminologii S. Grabiasa 
(2001: 241).

14  Problematykę zmian w defi niowaniu terminu argot przez czeskich językoznawców na 
przestrzeni całego XX wieku szczegółowo opisuje Alena Jaklová (1998).
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W językoznawstwie czeskim pojawiają się również inne określenia socjo-
lektów, niewymienione w powyższej klasyfi kacji. Jednym z nich jest termin 
žargon, który przez czeskich badaczy używany bywa znacznie rzadziej niż na 
gruncie polskiego językoznawstwa. Najczęściej wykorzystywany jest jako sy-
nonim slangu, rzadziej argotu czy profesní mluvy. Niektórzy czescy lingwiści 
traktują go jako twór językowy usytuowany pomiędzy argotem z jednej a slan-
giem z drugiej strony, przy czym slang ma bardziej otwarty charakter od žar-
gonu (por. SNČ 2009: 13). Jaroslav Suk defi niuje z kolei žargon jako: „mluvu 
zhusta prokládanou slangovými prvky anebo odbornými termíny, tedy slang pro 
nezasvěcené nesrozumitelný nebo nesrozumitelnosti blízký” (Suk 1995).

Bezpośrednio związane z terminem slang jest określenie obecný slang (ewen-
tualnie obecný žargon), używane w odniesieniu do bardzo rozpowszechnionej 
warstwy słownictwa i frazeologii w środowisku żywego języka potocznego mó-
wionego (hovorový jazyk, běžně mluvený jazyk), która jest względnie ustalona 
w ramach określonej epoki, bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o pochodzenie 
i stopień zbliżenia do języka literackiego (spisovný jazyk) oraz posiada wyraźnie 
ekspresywno-oceniający charakter. Słownictwo socjolektów, z których czerpie 
wyrazy obecný slang, bywa określane jako interžargon, ewentualnie, jak to czy-
ni J. Hubáček – interslang. Są to wyrazy slangowe (lub pochodzące z argotu), 
które tracąc socjalne i profesjonalne ograniczenia, wykraczają poza swoje pier-
wotne środowisko, stając się elementem tzw. intersociolektu (por. SNČ 2009: 
14–15; Chloupek 2003: 56)15.

Innym terminem, stosowanym przede wszystkim w literaturze popularno-
naukowej, rzadziej naukowej, jest czeski wyraz hantýrka. Określenie to spo-
pularyzował m.in. Radovan Krátký i może ono oznaczać język półświatka, ale 
jest również synonimem terminów argot i slang. Wyrazem spokrewnionym 
z terminem hantýrka jest słowo hantec odnoszące się do języka wymienionej 
już wyżej brněnskiej plotny, czyli swobodnie zrzeszonej grupy społecznej za-
mieszkującej morawską metropolię, której członkowie rekrutowali się przede 
wszystkim z dolnych warstw miejskich. Pomimo licznych prób zdefi niowania 
wyżej wymienionych terminów należy mieć na uwadze, że podobnie jak w in-
nych językach, również w językoznawstwie czeskim nie zostały one dokładnie 
doprecyzowane, stąd granice między terminami slang, argot, profesní mluva czy 
žargon pozostają płynne.

Poza przedstawionym powyżej lingwistycznym modelem stratyfi kacji ję-
zyka czeskiego pozostaje, wspomniany już wcześniej, popularny termin běžná 
mluva (lub běžně mluvený jazyk), czyli prymarnie spontaniczna mówiona postać 
języka narodowego używana w powszechnej codziennej komunikacji. Cechy tej 
postaci języka bywają tożsame z istniejącymi już strukturami (obecná čeština, 
interdialekt), ewentualnie mogą stanowić połączenie elementów należących do 

15  Zagadnienie przenikania argotyzmów i slangizmów do tzw. běžně mluvenej češtiny 
porusza również Josef Jodas. Analizując materiał z leksykonu Zum Wortschatz des tschechi-
schen Rotwelsch autorstwa E. Rippla (1926), podaje 220 leksemów (ok. 8% całości), które 
straciły swój pierwotny, argotyczny lub slangowy, charakter (Jodas 1998: 25).
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różnych odmian języka. Ponieważ běžná mluva jest zróżnicowana regionalnie, 
nie posiada jednej ustalonej normy i defi niowana jest w sposób negatywny na 
podstawie cech, które nie należą do normy językowej (Krčmová 2005: 2, por. 
też Krčmová 1997). Pojęciem ściśle związanym z běžną mluvą jest tzw. městská 
mluva, czyli język obywateli większych miast, którym czeska lingwistyka zaj-
muje się od lat sześćdziesiątych XX wieku. Analiza městskiej mluvy umożli-
wia obserwację w socjalnie zróżnicowanej wspólnocie komunikacyjnej jednej 
lokacji zarówno językowej stratyfi kacji, jak również przemian generacyjnych
(ESČ: 193).

Lingwistyczny model stratyfi kacji języka czeskiego nie jest jedynym sposo-
bem klasyfi kacji jego odmian. M. Krčmová zwraca również uwagę na kryterium 
socjolingwistyczne, polegające na odróżnieniu ogólnonarodowych środków 
wyrazu od środków ograniczonych do określonej wąskiej grupy użytkowni-
ków. Chodzi tutaj o dawną opozycję pomiędzy językiem literackim (spisovný 
jazyk), służącym całemu społeczeństwu, a dialektami, które powstają i w natu-
ralny sposób funkcjonują tylko w określonej grupie wyznaczonej terytorialnie 
(tradiční teritoriální dialekt) lub socjalnie (slang, argot). Wydaje się jednak, że 
w dzisiejszych czasach taka klasyfi kacja nie jest do końca właściwa ze względu 
na przemiany społeczne i terytorialne (Krčmová 2005: 3). Dodatkową trudność 
stwarza nieprecyzyjność terminu obecná čeština, który z punktu widzenia cze-
skiej socjolingwistyki może mieć kilka znaczeń: 1) według najstarszej defi nicji 
autorstwa B. Havránka (1924) – interdialekt, powstały w wyniku ujednolicenia 
dialektów Czech właściwych, odpowiadający interdialektom pozostałych ob-
szarów, ma charakter zmienny i nacechowany społecznie, pełni funkcję języka 
powszechnej, codziennej komunikacji na terenie Czech właściwych; 2) od lat 
sześćdziesiątych XX wieku – czeszczyzna o niewielkim lokalnym i socjalnym 
nacechowaniu, posiadająca stosunkowo jednolitą normę, wprawdzie nieskodyfi -
kowana, ale pełniąca pewne funkcje komunikacyjne, które pełniła wcześniej po-
stać mówiona spisovnej češtiny; 3) w literaturze pięknej i niektórych gatunkach 
publicystyki od lat sześćdziesiątych – sposób stylizacji spontanicznej wypowie-
dzi bez ograniczeń lokalnych i socjalnych, wykorzystujący również liczne lek-
semy pierwotnie slangowe (Krčmová 2005: 3). Zdaniem M.  Krčmovej w przy-
padku kryterium socjolingwistycznego najlepiej operować pojęciem prestiżu 
danej odmiany językowej. Najbardziej prestiżowy jest spisovný jazyk, używany 
w tekstach o charakterze ofi cjalnym, pewien stopień prestiżu posiada również 
obecná čeština, wykorzystywana przede wszystkim w wypowiedziach ogólno-
społecznych o wysokim stopniu poufałości, najniższy status mają teritoriální 
dialekty, ustabilizowane przez tradycję, używane spontanicznie w powszechnej 
codziennej komunikacji przede wszystkim przez przedstawicieli najstarszej ge-
neracji (Krčmová 2005: 3). W przypadku stratyfi kacji języka czeskiego istotny 
jest również sposób jego realizacji, czyli rozróżnienie na język pisany i mó-
wiony. Pojawiają się tutaj: odmiany wyłącznie pisane (knížní podoba spisovné 
češtiny), prymarnie pisane (neutrální spisovný jazyk), mówione i pisane (typ 
spisovnej češtiny używany w publicznych wypowiedziach, ewentualnie komu-
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nikatach), prymarnie mówione i sekundarnie, w niektórych typach komunika-
cji publicznej również pisane (neinterdialektická obecná čeština) oraz odmiany 
mówione, które mają postać pisaną jedynie przy okazji prywatnej komunikacji 
lub w wypadku wyraźnego zamiaru poetyzacji (pozostałe odmiany)16 (Krčmová 
2005: 3).

Jak wynika z powyższego opisu, w językoznawstwie czeskim panuje duża 
niejednoznaczność i zawiłość terminologiczna związana z rozwarstwieniem 
czeszczyzny. Wydaje się jednak, że najbliższym odpowiednikiem „języka 
potocznego” w ujęciu W. Lubasia jest szeroko rozumiana obecná čeština, 
tak jak defi niuje ją M. Krčmová (por. s. 26, Krčmová 2005: 2). Idąc tym tro-
pem, stosowany w czeskich słownikach oraz wykorzystywany w opracowaniu
M. Krčmovej (por. s. 26, Krčmová 2005: 2) termin obecně české/obecné výra-
zy można traktować jako bliski polskiej „leksyce potocznej”. Warto jednak, 
w celu sprecyzowania czeskiego odpowiednika „leksyki potocznej”, sięgnąć po 
jeszcze jedno opracowanie, a mianowicie książkę P. Sgalla i J. Hronka Češti-
na bez příkras (Sgall, Hronek 1992). Pozycja ta jest popularnonaukowym opi-
sem obecnej češtiny, którą sami autorzy defi niują jako „nespisovný útvar bez 
úzkého místního omezení” (Sgall, Hronek 1992: 19). Analizą zostały tutaj ob-
jęte wszystkie poziomy obecnej češtiny, w tym charakterystyczne słownictwo, 
które jednak rozpatrywane jest w kontekście rozwarstwienia stylistycznego ję-
zyka czeskiego. Autorzy proponują podział czeskich wyrazów na 10 klas ze 
względu na kryterium stylistyczne:

1) wyrazy o charakterze książkowym, które mają swój synonimiczny odpo-
wiednik w klasie neutralnej stylowo (4), np.: hvozd, chorý, skonat;

2) wyrazy o mniejszym nacechowaniu książkowym, które mają swój spi-
sovný odpowiednik tylko w klasie (5), np.: obuvník, šeřík, prostořeký, stále;

3) terminy specjalistyczne, które dla niespecjalisty brzmią książkowo, ale 
nie mają synonimicznego spisovnego ekwiwalentu (który może istnieć co naj-
wyżej w nespisovnym slangu), np.: obrtlík, posuvné měřítko, nulový vodič, ko-
toučová pila;

4) wyrazy neutralne stylistycznie, powszechnie występujące w spisovnej 
češtině i obecnej češtině, np.: les, nemocný, umřít, pohřeb, obličej, zvracet, stůl, 
židle, dělat;

5) wyrazy należące do obecnej češtiny i hovorovej warstwy spisovnej češtiny, 
np.: hubatý, pořád, marodit, lajdačit, popleta, fabrika;

6) terminy slangowe, które można określić jako „wyższe”, ponieważ są uży-
wane nie tylko w obecnej češtině, ale również w hovorovej warstwie spisovnej 
češtiny, np.: srdcař, trychtýř, prašan;

7) wyrazy slangowe „niższe”, wyraźnie nespisovné, należą tu odpowiedniki 
przykładów z grupy (3), np.: lígr, šuplera, nulák, cirkulárka, sajtna, lanařit;

16  Najnowszą pozycją, opisującą dogłębnie mówioną postać czeszczyzny (běžně mluvený 
jazyk) oraz jej wpływ na postać pisaną języka, jest publikacja Mluvená čeština: Hledání 
funkčního rozpětí pod red. S. Čmejrkovej i J. Hoffmanovej (2011).
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8) wyrazy typowe dla obecnej češtiny, a w jej normie neutralne stylistycznie, 
np.: suple, šnytlík, honit se;

9) wyrazy typowe dla obecnej češtiny o wyraźnie nespisovnym (substandar-
dowym) charakterze, zwłaszcza te, które mają swój odpowiednik w klasie (4) 
lub (5), np.: funus, ksicht, blít (blejt);

10) wyrazy obsceniczne, stanowiące tabu, np.: hovno, prdel (Sgall, Hronek 
1992: 71).

Powyższa klasyfi kacja potwierdza, iż w przypadku słownictwa – w przeci-
wieństwie choćby do morfologii – nie można wytyczyć wyraźnej granicy pomię-
dzy spisovną češtiną a obecną češtiną. Klasy (1)–(3) należą do spisovnej češti-
ny, (7)–(10) są typowe dla obecnej češtiny, ale wyrazy z klas (4)–(6) występują 
w obu odmianach czeszczyzny17 (Sgall, Hronek 1992: 72). Przedmiotem analizy 
w naszej monografi i są leksemy przynależące do klas (5)–(6) oraz (8)–(10). Kla-
sa (7) została niemal całkowicie pominięta, ponieważ w dużej mierze dotyczy 
ograniczonych do pewnych środowisk pracowniczych profesjonalizmów.

2.2. Klasyfikacja odmian języka chorwackiego

Jak już wspomniano wcześniej, problem stratyfi kacji języka na gruncie chorwa-
ckim był i jest poruszany rzadziej – niejako na marginesie bardzo intensywnych 
badań dotyczących koncepcji chorwackiego języka standardowego i związane-
go z nim procesu standaryzacji – jednak dla pełniejszego obrazu tego zagadnie-
nia w opisie należy również uwzględnić wcześniejsze prace dotyczące języka 
serbsko-chorwackiego.

Charakterystyczne dla językoznawców jugosłowiańskich, a następnie chor-
wackich, jest użycie w stosunku do centralnego elementu modelu stratyfi kacyj-
nego terminu „język standardowy” (standardni jezik). Termin ten, odpowiadają-
cy polskiemu określeniu „język ogólny” („język ogólnonarodowy”), wprowadził 
do serbokroatystyki pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku Dalibor Brozo-
vić, odrzucając w ten sposób tradycyjny, ale niejednoznaczny według niego ter-
min književni jezik. Zdaniem D. Brozovicia standardni jezik to „autonoman vid 
jezika, uvijek normiran i funkcionalno polivalentan, koji nastaje pošto se jed-
na etnička ili nacionalna formacija, uključivši se u internacionalnu civilizaciju, 
počne u njoj služiti svojim idiomom, koji je dotad funkcionirao samo za potrebe 
etničke civilizacije”18 (Brozović 1970: 28). Innym ważnym terminem, wprowa-
dzonym przez D. Brozovicia do teorii języka serbsko-chorwackiego, jest pojęcie 
idiom w znaczeniu neutralnej, a równocześnie bardzo ogólnej i nieokreślonej 

17  Autorzy zauważają również zmiany w inwentarzu poszczególnych klas: wyrazy z kla-
sy (2) przenikają do klasy (4), z drugiej strony wiele wyrazów pierwotnie nespisovnych z grup 
(6) i (8) przenosi się do klas (4) i (5). Świadczy to m.in. o zacieraniu się różnic pomiędzy 
spisovną a obecną češtiną (Sgall, Hronek 1992: 72).

18  Defi nicja ta nawiązuje do założeń praskiej szkoły lingwistycznej z lat trzydziestych 
XX wieku (por. Mićanović 2006: 5).
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formy istnienia języka. Idiom może więc, w zależności od użytego kontekstu, 
oznaczać język (jakikolwiek), dialekt, interdialekt, gwarę, ale także język stan-
dardowy i żargon. Terminy blisko związane z tym pojęciem to organski idiom, 
określający gwarę konkretnej wsi lub grupy blisko powiązanych ze sobą wsi, 
względnie przysiółków oraz substandardni idiom na określenie języka społecz-
ności miejskiej, mniej lub bardziej wykształconej, obejmujący: język mówio-
ny, żargony młodzieżowe i zawodowe, żargon „tajny” złodziejski (Oczkowa
2006: 30).

Do koncepcji oraz terminologii D. Borozovicia nawiązał po latach chorwa-
cki lingwista Krešimir Mićanović, który w swojej monografi i (Mićanović 2006) 
porusza tematykę standardu oraz formacji określanych jako jezični varijeteti. 
K. Mićanović, wykorzystując teorie socjolingwistyczne, m.in. Norberta Dittma-
ra, defi niuje język jako „mnoštvo varijeteta čija se svojstva određuju u više-
dimenzionalnom prostoru na presječištu povijesnih, regionalnih, društvenih i si-
tuacijskih koordinata” (Mićanović 2006: 9). Przy opisie dyferencjacji języka na 
poszczególne odmiany (jezični varijeteti) posługuje się terminologią Eugenia 
Coseriu – wyodrębnia dwa rodzaje języków: povijesni jezik (swoisty produkt 
kulturowy, uznany za język przez własnych użytkowników oraz użytkowników 
innych języków) oraz funkcionalni jezik (system językowy będący przedmiotem 
gramatyki). Povijesni jezik, w przeciwieństwie do jednolitego tworu, jakim jest 
funkcionalni jezik, różnicuje się na poszczególne odmiany według trzech kry-
teriów: 1) przestrzennego, kształtującego poszczególne dialekty, 2) społeczno-
-kulturowego, konstytuującego różne warstwy i poziomy języka, 3) stylistycz-
nego, związanego ze sposobem wypowiedzi (Mičanović 2006: 11). Povijesni 
jezik, jako wytwór pewnej kultury, nie jest realizowany bezpośrednio w mo-
wie, ale jako szereg języków funkcjonalnych (funkcionalni jezici), z których się 
składa. Jedną z jego odmian jest standard (standardni varijetet), który różni od 
pozostałych wariantów specyfi czna funkcja we współczesnym społeczeństwie 
oraz cechy językowe. Chodzi tutaj o wartość symboliczną standardu, pełnienie 
funkcji symbolu integracji narodowej, jego prestiż, wynikający z tego, iż jest 
on rezultatem uwarunkowanego politycznie i społecznie procesu standaryzacji. 
W wyniku tego procesu standardni varijetet przekształca się w jezik, podczas 
gdy pozostałe varijanti sa dalej traktowane jako dijalekti (Mićanović 2006: 6). 
W przeciwieństwie do pozostałych odmian „standardni varijetet je kodifi ciran, 
nadregionalan s obzirom na doseg i valjanost, koristi se prvenstveno u institu-
cionalnim kontekstima i službenim komunikacijskim situacijama, a u »svako-
dnevnom« jeziku nikada se ne ostvaruje u svojoj idealnoj kodifi ciranoj normi” 
(Mićanović 2006: 16–17). K. Mićanović zgadza się z tezą D. Brozovicia o au-
tonomiczności standardu, o jego niezależności w stosunku do podstawy dialek-
talnej. Świadczy o tym choćby fakt, że standardowego języka chorwackiego, 
pomimo iż jest on oparty na podstawie sztokawskiej, muszą w równym stopniu 
uczyć się kajkawcy, czakawcy, jak i sztokawcy (Mićanović 2006: 84–85).

Ważne miejsce w całym językoznawstwie postjugosłowiańskim zajmuje mo-
del stratyfi kacyjny autorstwa Milorada Radovanovicia (1979, 2003), który bada-
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jąc zróżnicowanie funkcyjne języka serbsko-chorwackiego, stosuje cztery kry-
teria podziału: 1. funkcjonalne, 2. socjalne, 3. indywidualne, 4. terytorialne. Na 
podstawie kryterium funkcjonalnego wyróżnia trzy podtypy: a) dyscyplinarny 
(profesjonalny) – występujący w prawie, administracji, nauce, dziennikarstwie, 
fi lozofi i, polityce, będący podstawą do wydzielenia stylu administracyjno-praw-
nego, publicystyczno-dziennikarskiego, naukowego itp.; b) sytuacyjny – deter-
minujący zróżnicowanie języka w zależności od okoliczności użycia go przez 
mówiącego (rodzina, praca, zebranie, szkoła…), dotyczący stylu potocznego 
mówionego; c) tematyczny – blisko związany z podtypem profesjonalnym, wy-
stępujący np. w tekstach o sporcie, polityce, nowościach naukowych, w nekro-
logach, ogłoszeniach, związany zapewne ze stylem potocznym pisanym. Kryte-
rium socjalne pozwala na wyszczególnienie socjolektów (w tym żargonu), zaś 
kryterium indywidualne na wyodrębnienie idiolektów. Na podstawie kryterium 
terytorialnego M. Radovanović wydziela z kolei dwa podtypy: a) niestandardo-
we języki ludowe (dialekty wiejskie i miejskie), b) warianty znormalizowanego 
języka standardowego w ich postaci pisanej, jak i mówionej (Oczkowa 2006: 
27, Radovanović 2003: 165–185).

Innym serbskim lingwistą badającym zróżnicowanie języka (nie tylko serb-
sko-chorwackiego) był Branko Tošović (1988, 2002). W swej uniwersalnej 
klasyfi kacji opartej na założeniach stylistyki funkcjonalnej wprowadził kilka 
poziomów dyferencjacji językowej: funkcionalna integraciona cjelina (FS-kom-
pleksi), funkcionalna vrsta, funkcionalna međuvrsta (međustilovi), funkcionalna 
podvrsta, funkcionalni žanr. Pierwszy z nich (FS-kompleksi) obejmuje cztery 
opozycje, według których różnicują się poszczególne style (funkcionalne vr-
ste): 1. pismeni/usmeni, 2. strukovni/nestrukovni, 3. profani/sakralni, 4. civilni/
vojni. Najważniejszą część klasyfi kacji stanowią funkcionalne vrste, czyli pięć 
podstawowych stylów funkcjonalnych (FS): književnoumjetnički, publicistički, 
naučni, administrativni i razgovorni. Pod pojęciami funkcionalna međuvrsta 
(međustilovi) B. Tošović rozumie takie przejawy języka, które stoją na granicy 
stylów, ewentualnie zawierają elementy dwóch lub więcej stylów: epistolarni, 
oratorski, reklamni, memoarski, esejistički i scenaristički. Poszczególne style 
(wyjątkiem jest razgovorni stil) dzielą się na mniejsze podstyle (funkcionalna 
podvrsta, funkcionalni podstil), te zaś na różne gatunki, np.: naučni stil > strogo 
naučni, naučno-popularni i naučno-udžbenički podstil > doktorske disertacije, 
monografi je, studije, udžbenici, referati… (Tošović 2002: 75–78).

Na gruncie językoznawstwa chorwackiego problematykę zróżnicowania ję-
zyka porusza Josip Silić w cyklu artykułów opublikowanych przede wszystkim 
w czasopiśmie „Kolo” (Silić 1996a, 1996b, 1997a, 1997b, 1997c, 1998), ze-
branych następnie w jednej monografi i (Silić 2006). J. Silić jest zwolennikiem 
teorii polifunkcjonalności chorwackiego języka standardowego – w jego opinii: 
„hrvatski se standardni jezik defi nira kao jezik polifunkcionalne javne komuni-
kacije. Na jedan naime način hrvatski standardni jezik funkcionira u znanosti, na 
drugi u uredu, na treći u novinama, na radiju i televiziji, na četvrti u književno-
sti i na peti u svakodnevnome razgovoru” (Silić 2006: 36). Na tej podstawie 
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chorwacki językoznawca wyróżnia nastepujące style funkcjonalne języka chor-
wackiego: naukowy (znanstveni), urzędowo-administracyjny (administrativno-
-poslovni), dziennikarsko-publicystyczny (novinarsko-publicistički), literacki 
lub beletrystyczny (književnoumjetnički, beletristički) oraz mówiony lub po-
toczny (razgovorni) (Silić 2006: 36).

Świeżym spojrzeniem na omawiane zagadnienie jest publikacja Mariny Ko-
vačević i Lady Baduriny Raslojavanje jezične stvarnosti (Kovačević, Baduri-
na 2001), w której autorki posługują się popularnym w ostatnich latach termi-
nem „dyskurs” (diskurs). Opierając się na tradycyjnej tezie o funkcjonalnym 
zróżnicowaniu języka, wprowadzają rozwarstwienie na dwóch płaszczyznach: 
wertykalnej (media generujące „plany”) oraz horyzontalnej (funkcje generujące 
„domeny”); według terminologii stosowanej przez autorki jest to podział pola 
dyskursu (polje diskursa) na poszczególne typy dyskursów (diskursni tipovi) 
(Kovačević, Badurina 2001: 14). Na osi wertykalnej wydzielają dyskurs mó-
wiony (razgovorni) i pisany (pisani), bez względu na pełnione przez nie funkcje; 
na osi horyzontalnej pojawia się pięć typów (domen) dyskursu: privatni, javni, 
specijalni, multimedijalni i literarni. Wymienione typy dyskursu (jako procesu) 
są następnie konkretyzowane na poziomie poszczególnych tekstów (Kovačević, 
Badurina 2001: 18–19, por. też Badurina 2007).

W tym miejscu warto przyjrzeć się dokładniej odmianom języka określanym 
przez D. Brozovicia wspólnym terminem substandardni idiom. W lingwistyce 
chorwackiej, podobnie zresztą jak w polskiej i czeskiej, granice między poszcze-
gólnymi odmianami nie są precyzyjnie ustalone (por. Kovačević 2001: 379). 
J. Silić nawiązuje do nich, analizując tzw. razgovorni stil hrvatskoga standard-
nog jezika, który określa również jako razgovorni jezik19. Chorwacki lingwista 
wygłasza śmiałą tezę, iż razgovorni stil, określany również jako familijarni, ko-
lokvijalni, svakodnevnorazgovorni lub konverzacijski, „još nigdje u svijetu nije 
potpuno opisan, a u nas – uopće” (Silić 1997b: 488). Według chorwackiego ję-
zykoznawcy przyczyną takiego stanu rzeczy są wątpliwości natury stylistycznej 
i socjolingwistycznej, jakie termin ten wywołuje: „Razgovorni je stil žanrovski 
polivalentan. Možemo reći da se svaki funkcionalni stil standardnoga jezika zr-
cali u njemu” (Silić 1997b: 488). Dużo starsza defi nicja autorstwa Rikarda Si-
meona, zamieszczona w Enciklopedijskim rječniku lingvističkih naziva, określa 
razgovorni stil następująco: „neusiljen, prirodan, familijaran, »srednji« stil, stil 
koji se rabi u običnome govoru, a služi za potrebe svakodnevnoga sporazumi-
jevanja o tekućim životnim pitanjima” (Simeon 1969: 243–244).

Obie przytoczone wyżej defi nicje prezentują bardzo szerokie spojrzenie na 
razgovorni stil jako na styl niejednolity, zróżnicowany ze względu na region, 

19  O synonimiczności obu terminów więcej u Amelii Šehović (2009: 112). W języko-
znawstwie chorwackim stosowane jest również rozróżnienie na dwa terminy powiązane z ję-
zykiem potocznym: uporabni jezik, czyli „styl użytkowy […] używany w codziennej komu-
nikacji dla realizacji podstawowych sytuacji komunikacyjnych, niezwiązany z trwałą grupą 
społeczną” oraz powszechniej stosowany termin govorni jezik – język mówiony (Kryżan-
-Stanojević 1996: 50).
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w którym jest używany, grupę społeczną oraz wykształcenie i pochodzenie 
osób, które się nim posługują (por. Silić 1997b: 488). W językoznawstwie chor-
wackim razgovorni jezik bywa również często utożsamiany z terminem sub-
standardni jezik i w tym przypadku jest całkowitym przeciwieństwem pojęcia 
književni (standardni) jezik. W takim rozumieniu ma dużo wspólnego z odmia-
nami językowymi typu: žargon, argo, sleng, šatrovački govor20. Jak zauważa 
J. Silić, z czasem leksemy charakterystyczne dla wymienionych wyżej kodów 
językowych przenikają do odmiany razgovorni jezik, co jednak nie oznacza, iż 
należy go z nimi utożsamiać21 (Silić 1997b: 487). Na znaczący wpływ różnego 
typu socjolektów (ale również dialektów22) na razgovorni stil zwraca także uwa-
gę B. Tošović: „U RFS dolazi do velikog miješanja dvaju kompleksa – standarda 
i substandarda. Književnojezički izraz čini okosnicu i ovoga stila, ali se u njemu 
maksimalno pojavljuju sve substandardne vrste, prije svega, dijalekt i sociolekt” 
(Tošović 2002: 321).

W przeciwieństwie do językoznawstwa czeskiego termin žargon jest dziś 
powszechnie stosowany przez badaczy chorwackich (jak również serbskich 
i bośniackich). Według Barbary Kovačević žargon to „substandardni specijalni 
govor pojedine socijalne skupine ljudi povezanih statusno i strukovno, koji se 
tim govorom razlikuju (hotimice ili nehotice) od ostatka društvene zajednice” 
(Kovačević 2001: 379). Chorwacka badaczka podkreśla również, że właściwie 
nie istnieje jeden žargon, ale kilka czy kilkanaście žargonów. Obok žargonów 
poszczególnych zamkniętych grup społecznych: więźniów, prostytutek, złodziei, 
narkomanów, dilerów, kibiców można wyróżnić žargony otwartych społeczno-
ści: uczniów, studentów, jak również artystów, lekarzy, profesorów, mechani-
ków, kucharzy, informatyków (Kovačević 2001: 379). Termin žargon bardzo 

20   O takim podejściu informuje m.in. Diana Stolac: „Neki ga i ne vide kao dio stan-
dardnoga jezika, jer im brojni žargonizmi kao neknjiževnojezične leksičke činjenice, koji 
obilježavaju razgovorni stil, svojim izbijanjem u prvi plan zamagljuju temeljnu standardnost 
ovoga stila kao jednoga od stilova književnoga jezika i dovode do zaključka da je riječ o su-
bjektivnome jezičnome izrazu koji u toj mjeri koketira s idiolektom da bi ga se moglo vidjeti 
i unutar dijalekta” (Stolac 2003: 192). K. Mićanović przytacza kilka defi nicji terminu raz-
govorni jezik, za który uważa m.in. „jedan tip varijeteta između standarda i dijalekta koji po-
kazuje prepoznatljivu regionalnu obojenost, ali ne sadrži »ekstremne« dijalektizme”, czyli są 
to „…krajno regionalne varijante govorenog jezika koji više nije dijalekt, ali nije ni standard” 
(Mićanović 2006: 14–15).

21  We wspomnianych publikacjach J. Silić wymienia specyfi czne cechy odmiany 
razgovorni jezik na wszystkich poziomach systemu językowego; podobną charakterystykę 
można odnaleźć w artykule Angeliny Bijelić (2009).

22   W przypadku języka chorwackiego – o czym była już mowa we wstępie – wpływ 
dialektów i regiolektów na język potoczny jest bardzo silny. Barbara Kryżan-Stanojević jest 
jeszcze bardziej radykalna w swoich sądach: „Standardowy język chorwacki pełni w chorwa-
ckim otoczeniu inną rolę niż standardowy język polski w Polsce. Pozycję języka potocznego 
w przypadku terenu Chorwacji zajmują trzy podstawowe dialekty w ich zunifi kowanej wer-
sji […] Podczas gdy potoczny język polski bazuje na języku standardowym, język potocz-
ny chorwacki bazuje na dialektach, o których randze zadecydował ich rozwój historyczny” 
(Kryżan-Stanojević 1996: 54).

2-łamanie.indd   35 2015-03-25   14:34:14



36 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

dokładnie analizuje w swojej monografi i serbski badacz Ranko Bugarski, któ-
ry podaje jego szeroką defi nicję: „svaki neformalni i pretežno govorni varijetet 
nekog jezika koji služi za identifi kaciju i komunikaciju unutar neke društveno 
određene grupe – po profesiji, socijalnom statusu, uzrastu i slično – čije članove 
povezuje zajednički interes ili način života, a koja uz to može biti i teritorijalno 
omeđena” (Bugarski 2006: 12). Mając na uwadze wariantywność terminu žar-
gon, R. Bugarski proponuje podział na trzy typy żargonu: stručni, subkulturni 
i omladinski tip žargona. Granice między tymi typami nie są jednak ostre, stąd 
wiele żargonów reprezentuje typ mieszany. Pomimo stworzenia powyższego 
podziału serbski badacz wymienia wspólne cechy językowo-stylistyczne szero-
ko rozumianego žargonu, takie jak: produktywność leksykalna, innowacyjność, 
zmienność gramatyczna, ekspresywność semantyczna (zwłaszcza w kierunku 
pejoratywności i ironii), metaforyczność, skłonność do asocjacji, humorystycz-
ne gry z brzmieniem i znaczeniem23 (Bugarski 2006: 21). R. Bugarski zwraca 
również uwagę na przenikanie wyrazów z žargonu do języka standardowego, 
w czym pośredniczy razgovorni jezik (Bugarski 2006: 13–14).

W językoznawstwie chorwackim obok terminu žargon używa się również 
alternatywnego określenia sleng oraz rzadziej argo, zwłaszcza w stosunku do 
pojedynczych żargonów z marginesu społecznego. Defi nicja terminu sleng za-
mieszczona w słowniku V. Anicia brzmi następująco: „govor zatvorenih društve-
nih krugova koji razumije samo jedna skupina govornika, »niža« govorna vari-
janta unutar jednog jezika u kojem značenje riječi odstupa od općeprihvaćene 
semantičke vrijednosti”. Jak wynika z powyższej defi nicji, ale również z defi -
nicji zamieszczonych w innych chorwackich opracowaniach (np. Menac 1996: 
425), w chorwackiej terminologii sleng oznacza zazwyczaj to, co w polskim 
językoznawstwie przyjęło się rozumieć pod pojęciem „żargonu”, a žargon od-
powiada najczęściej polskiemu terminowi „slang”.

Określeniami charakterystycznymi dla językoznawstwa chorwackiego, serb-
skiego i bośniackiego są terminy: šatrovački jezik, šatrovački govor lub šatra. 
Według T. Sabljaka terminy te, pochodzące od tureckiego wyrazu šatra ‘cyr-
kowy, jarmarczny namiot’24, oznaczały pierwotnie tajny język, który tworzyli 
wędrowni Romowie w celu odróżnienia go od wszystkich powszechnie znanych 
języków. W późniejszym okresie przymiotnik šatrovački rozszerzył swoje zna-
czenie, obejmując „svaki iskonstruirani govor izvjesne skupine ljudi, staleža ili 

23   Podobne cechy wymienia autor słownika Dvosmerni rečnik srpskoga žargona i žar-
gonu srodnih reči i izraza D. Andrić: skłonność do asocjacji, tajność, podwójna gra formy 
i treści, pejoratywność, ironia i sarkazm, surrealistyczne połączenia, nonsens, melodyjność, 
obrazowość, kontrast, hiperboliczność (Andrić 1976: XIII–XV). A. Šehović dodaje do tego 
zestawu również takie cechy jak: innowacyjność, anonimowość twórców, zmienność, seman-
tyczna poliwalentność, nadleksikalizacija (Šehović 2009: 148).

24  Stjepko Težak w swoim eseju przedstawia również inne próby etymologii, które 
wyprowadzają wyraz šatra od tureckiego šatrundža ‘więzienie’, ewentualnie, jak czyni to 
choćby Wiesław Boryś, przyjmują jako podstawę czasowniki šatrati i šatriti o prasłowiańskim 
pochodzeniu oraz znaczeniu ‘wróżyć, czarować’ (Težak 1992: 132–133).
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klase koji se u svom specifi čnom načinu sporazumijevanja nastoji odvojiti od 
standardnog govora, pa i od govora nekih drugih njima stranih, neprihvatlji-
vih skupina” (Sabljak 1981: 5). B. Kovačević z kolei określa šatrovački jako 
„govor ulice, često deklasiranih društvenih skupina”, który w hierarchii „sub-
standardnih odnosa” znajduje się o stopień niżej niż žargon (Kovačević 2001: 
380). O popularności tego terminu w chorwackim językoznawstwie25 świadczy 
umieszczenie go przez T. Sabljaka w tytule słownika (Sabljak 1981). Badacz 
początkowo pojmuje ten termin bardzo szeroko, analogicznie do pojęcia „język 
potoczny”: „šatrovački nije, kako se to katkad zna nametnuti, samo jezik pod-
zemlja i njime ne govore ljudi sumnjivih profesija, već se on udomaćio i među 
mamine maze, u obiteljske krugove i zaista nije rijedak slučaj, da ćete danas 
šatrovačku riječ faca čuti u najizbranijem društvu, gotovo ne razabirajući više 
njegovo porijeklo” (Sabljak 1974). W późniejszym wydaniu słownika z 2001 
roku decyduje się już jednak na bardziej pojemne określenie žargon. Rozróżnie-
niem terminów žargon i šatrovački zajmuje się już w 1970 roku Mladen Kuzma-
nović, który przymiotnikiem šatrovački określa najbardziej ekstremalne postaci 
žargonu, czyli np.: šatrovački govor uličnjaka oraz šifrirani govor kriminalaca 
i prijestupnika. Žargon jest tu zatem pojęciem szerszym, defi niowanym jako 
szczególny język charakterystyczny dla określonej grupy ludzi (por. Kuzmano-
vić 1970: 129). M. Kuzmanović dokonuje również próby klasyfi kacji žargonów, 
w której najważniejszym kryterium podziału staje się stopień tajności leksy-
ki (intenzitet zatvorenosti leksika). Wychodząc od najbardziej tajnych odmian, 
wymienia kolejno: šatrovački govor kriminalaca, šatrovački govor uličnjaka, 
vojnički žargoni, grupni, profesionalni žargoni, studentski žargoni aż do najbar-
dziej otwartych, takich jak: đački žargon, obiteljski žargon, dječji žargon (Kuz-
manović 1970: 130).

W nowszych artykułach coraz częściej stosowany jest bardzo pojemny ter-
min govor mladih (Tepeš 1998, Stolac 2003), ewentualnie określenia jezik mla-
dih lub izraz mladih (Jozić, Rakovac 2007). Przez D. Stolac govor mladih trak-
towany jest jako tzw. podstil razgovornoga funkcionalnog stila, czyli element 
języka standardowego, który kształtuje się jednak pod wpływem kreatywności 
młodych użytkowników oraz zawiera dużą liczbę żargonizmów (Stolac 2003). 
Odmienne podejście prezentują I. Jozić i A. Rakovac, defi niując jezik mladih 
jako typ niejednorodnego zamkniętego żargonu, ale również podlegającego 
szybkim zmianom (pełnego okazjonalizmów) socjolektu, w dodatku zróżnico-
wanego regionalnie oraz ze względu na płeć użytkownika (biolekty) (Jozić, Ra-
kovac 2007: 240, por. też Tepeš 1998).

Na koniec warto przytoczyć klasyfi kację autorstwa Nedy Pintarić, w której 
chorwacka lingwistka podjęła próbę uporządkowania różnych terminów zwią-
zanych z pojęciem razgovorni jezik, przypisując je jednocześnie do danej dyscy-

25  W językoznawstwie serbskim popularny jest również – synonimiczny w stosunku do 
šatrovački – nowszy termin frajerski, który wykorzystuje Petrit Imami w tytule swojego lek-
sykonu (Imami 2003).
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pliny językoznawczej. Klasyfi kacja obejmuje sześć poziomów językowych – od 
najwyższego (1) do najniższego (6):

1) nestandardni, neknjiževni jezik lub supstandard – stojący w opozycji do 
odmiany standardni jezik, nie ma do dziś w pełni opracowanej gramatyki;

2) razgovorni (živi, svakodnevni) jezik, który bada pragmatyka (pragmalin-
gwistyka);

3) regiolekt – wiejska gwara konkretnego dialektu26, która ma częściowo za-
pisaną strukturę gramatyczną, zajmuje się nią etnolingwistyka;

4) sociolekt, gradski govor, žargon, slang, šatra – język poszczególnych 
grup społecznych, przedmiot badań socjolingwistyki;

5)  obiteljski jezik, czyli język familijny, którym zajmuje się pragmalingwi-
styka i socjolingwistyka;

6) idiolekt – przedmiot badań pragmalingwistyki (Pintarić 2010b: 93–94).

3. HISTORIA BADAŃ NAD CZESKĄ I CHORWACKĄ 
LEKSYKĄ POTOCZNĄ 

3.1. Historia badań nad czeską leksyką potoczną

Językoznawstwo czeskie może poszczycić się długą i bogatą tradycją badań 
nad leksyką należącą do niestandardowych odmian czeszczyzny. Za najstar-
sze źródło słownictwa złodziejskiego można uznać powstające od XVI wieku, 
m.in. w Mladej Boleslavi, Rokycanach i Táborze, tzw. smolné knihy, w których 
były zapisywane zeznania przestępców podlegających torturom. Podstawowym 
źródłem czeskiego argotu z przełomu XVIII i XIX wieku jest z kolei słowniczek 
Hantýrka oder die Čechische Diebessprache z 1821 roku autorstwa słynnego 
czeskiego działacza odrodzeniowego Antonína Jaroslava Puchmajera, zawiera-
jący przede wszystkim wyrazy słowiańskiego lub niemiecko-żydowskiego po-
chodzenia. Kilkanaście lat wcześniej (1806) powstał inny słowniczek, znany 
jako „Hájkův”, sporządzony przez anonimowego niemieckiego autora. W 1902 
roku Karel Juda wydaje w czasopiśmie „Český lid” pracę zatytułowaną Tajná 
řeč (hantýrka) zlodějů a šibalů, która obejmuje argot drugiej połowy XIX wieku 
i zawiera sporą liczbę wyrazów romskich. Podsumowaniem pierwszego okresu 
badań nad czeskim argotem jest praca Františka Bredlera Slovník české hantýrky 
(tajné řeči zlodějské) z 1914 roku, której autor opracowuje dotychczasowe słow-
niki, poszerzając leksykę o ponad sto nowych wyrazów. Wyrazy romskiego po-
chodzenia stanowią tutaj bardzo wysoki procent, zaś F. Bredler przejmuje do 
materiału słownikowego również elementy tzw. šviháčtiny, czyli argotu moraw-
skich kastratorów zwierząt (por. SNČ 2009: 19–20, Jaklová 1998: 114).

26  Takie rozumienie „regiolektu” jest znacznie węższe niż np. w polskiej lingwistyce.
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W okresie międzywojennym duży wkład w badania nad czeskim argotem 
wniósł niemiecki slawista Eugen Rippl, autor słownika Zum Wortschatz des 
tschechischen Rotwelsch z 1926 roku, obejmującego niemal 2900 haseł, w któ-
rym oprócz wcześniejszych słowników zostały wykorzystane wyrazy zaczerp-
nięte z literatury oraz źródeł policyjnych. W 1937 roku E. Rippl wydał również 
pierwszą część planowanego obszernego słownika Tschechisch im Alltag, po-
święconego czeszczyźnie „dnia codziennego”, którego jednak ze względów po-
litycznych nie dokończył. Specyfi cznym brneńskim argotem zajmował się z ko-
lei Otakar Nováček, który w barwny sposób opisał przedstawicieli brněnskiej 
plotny w książeczce pod tym samym tytułem. Uzupełnieniem tekstu jest słow-
niczek zawierający ok. 850 haseł reprezentujących tzw. brněnský hantec. Do 
innych dokonań O. Nováčka na polu lingwistyki należało wydawanie w latach 
1935–1936 czasopisma „Hantýrka” poświęconego przede wszystkim czeskiemu 
argotowi. Do najwybitniejszych badaczy nespisovnej češtiny należy z pewnością 
František Oberpfalcer, który w 1934 roku w tomie Československá vlastivěda 
opublikował studium Argot i slangy, gdzie na 64 stronach, na przykładzie ponad 
2000 wyrazów, w wyczerpujący i barwny sposób opisał czeski argot oraz różne 
slangi: studencki, wojskowy, myśliwski, sportowy itp., przy okazji przybliżając 
zwyczaje tych społeczności. W 1937 roku w Heidelbergu ukazała się książka 
Karla Treimera Das tschechische Rotwelsch, której autor przedstawia ponad 
2000 wyrazów z czeskiego argotu przetłumaczonych na język niemiecki wraz 
z próbą ich etymologii. W tym samym roku, jako dodatek do czasopisma „Bez-
pečnostní služba”, wychodzi niewielki Slovníček „Světská hantýrka”27, który 
na podstawie badań terenowych sporządził Jaroslav Podzimek. W okresie mię-
dzywojennym pojawił się również słownik poświęcony slangowi technicznemu 
i rzemieślniczemu, czyli wydany w 1921 roku Slovníček kazimluvů, chybných 
slov nečeských a cizojazyčných, užívaných v různých řemeslech... autorstwa Jana 
Jindry (por. SNČ 2009: 20–21, Jaklová 1998: 114–115).

Okres bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej nie przyniósł wy-
bitnych prac poświęconych szeroko pojętej leksyce potocznej. Do wyjątków 
należą dwie publikacje: książka Václava Křístka Ostravská hornická mluva 
z 1956 roku oraz studium Vorařský slang pražského Podskalí Boženy Zimovej 
z 1965 roku. W latach sześćdziesiątych rozpoczyna intensywną pracę naukową 
Jaroslav Hubáček z Uniwersytetu w Ostrawie, który następnie nieprzerwanie, 
przez ponad 40 lat, zajmuje się różnego rodzaju slangami, m.in. rzemieślniczym, 
technicznym, przemysłowym, studenckim, sportowym itp. Do jego najwybit-
niejszych opracowań należą studia: Onomaziologické postupy ve slovní zásobě 
slangů z 1971 oraz O českých slanzích z 1979 roku (drugie wydanie w 1981 
roku), a także dzieła leksykografi czne: Malý slovník českých slangů z 1988 oraz 
Výběrový slovník českého slangu z 2003 roku. Należy podkreślić, że studia nad 
argotem były w czasach komunizmu z przyczyn politycznych znacznie utrud-

27 Světská hantýrka, inaczej mluva světských, czyli język wędrownych cyrkowców, ko-
mediantów bez stałego miejsca zamieszkania, którzy przez część badaczy są utożsamiani 
z ludnością etnicznie romską (por. SNČ 2009: 28–29).
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nione. Warto przy tej okazji wspomnieć wydaną w roku 1964, w okresie „od-
wilży”, popularną, napisaną barwnym językiem, książkę Radovana Krátkiego 
Hantýrka pro samouky.

W latach siedemdziesiątych badaniom slangu więziennego i tzw. světskiego 
argotu poświęcił się Jaroslav Suk, jednak z przyczyn politycznych jego pra-
ca Několik slangových slovníků, obejmująca m.in. slang środowiska Karty 77, 
zawodowych kierowców, pracowników ciepłowni oraz slang wojskowy, mogła 
ujrzeć światło dzienne dopiero w roku 1993. Ważnym wydarzeniem było zor-
ganizowanie w Pilznie w 1978 roku, z inicjatywy Lumíra Klimeša, pierwszej 
konferencji poświęconej argotowi i slangom, które to konferencje do dzisiaj są 
cyklicznie organizowane przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Zachod-
nioczeskiego. Do tej pory odbyło się ich osiem – ostatnia w 2008 roku – zaś 
publikowane po nich tomy pokonferencyjne są cennym źródłem badań nad 
słownictwem z tej dziedziny (por. SNČ 2009: 21–22).

Po transformacji ustrojowej w 1989 roku liczba publikacji poświęconych 
leksyce substandardowej wzrosła. Na uwagę zasługuje popularne studium argo-
tyzmów Šmírbuch jazyka českého autorstwa Patrika Ouředníka, wydane po raz 
pierwszy w Czechosłowacji w roku 1992 (pierwotnie opublikowano je w Pa-
ryżu w 1988 roku, do dziś ukazały się trzy czeskie wydania, ostatnie w 2005 
roku). Slang więzienny dokumentuje praca Jaroslava Háli i Petry Soudkovej 
Jak mluví čeští vězni wydana w 2002 roku wraz ze słowniczkiem obejmują-
cym prawie 1000 haseł. Wśród innych prac można wymienić Slangový projev 
mládeže Kateřiny Rysovej z 2002 roku czy Tři slangové slovníky Zdeňki Tichej 
i Luboša Skopca z 2001 roku. Dużą uwagę poświęca się dzisiaj specyfi cznemu 
językowi Brna, zarówno w formie popularnych opracowań Pavla Čičy Jelínka 
(Velký slovník hantecu), jak i prac badawczych Marii Krčmovej z Uniwersytetu 
w Brnie. Na koniec tego krótkiego przeglądu jeszcze raz należy podkreślić do-
niosłą rolę, jaką w czeskiej leksykografi i odgrywa, wykorzystany w niniejszej 
monografi i, Slovník nespisovné češtiny (wydany po raz pierwszy w 2006 roku).

3.2. Historia badań nad chorwacką leksyką potoczną

Podobnie jak w przypadku Czech, również w serbsko-chorwackiej nauce o języ-
ku przedmiotem badań były początkowo głównie tajne języki włóczęgów, zło-
dziei i innych przestępców, często określane wspólnym przymiotnikiem šatro-
vački. Powstawały przede wszystkim różnego rodzaju listy wyrazów w formie 
słowniczków dołączanych do specjalistycznych publikacji czy np. biuletynów 
policyjnych. Taki charakter miały zarówno publikacje przedwojenne, m.in.: 
trzytomowy Policiski rečnik Dušana Alimpicia (Beograd 1924) oraz Jezik naših 
šatrovaca (sa rečnikom šatrovačkih reči) Živka D. Petkovicia (Beograd 1928), 
jak i powojenne, np.: Šatrovački žargon Vlada Vodinelicia oraz Nadopuna ša-
trovačkog rječnika Spasoje Lepojevicia, które ukazały się w czasopiśmie „Bil-
ten Odelenja za kriminalističku službu DSUP FNRJ”, odpowiednio nr 1–2 oraz 
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3–4 w 1953 roku, czy Prilog proučavanju šatrovačkog govora Ðorđe Tešicia 
– opublikowany w czasopiśmie „Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu”, 
nr 17 z 1954 roku (por. Sabljak 1981: 20–21). Na szczególną uwagę zasługuje 
powstałe jeszcze przed wojną studium wybitnego chorwackiego lingwisty Josi-
pa Hamma Dvije tri o govoru zagrebačkih srednjoškolaca, które ukazało się 
w czasopiśmie „Nastavni vjesnik” w latach 1939–1940. Pierwsza część artykułu 
ma charakter teoretyczny, zaś drugą stanowi słownik zawierający 219 wyrazów 
i frazemów. J. Hamm formułuje tezę, że język uczniów, czyli tzw. poseban đački 
staleški govor, jest „osnovnim karakteristikama u mnogome sličan tako zvanom 
šatrovačkom govoru” (Hamm 1939–1940: 233).

Niedługo po wojnie, w 1954 roku, w czasopiśmie „Glasnik Zemaljskog mu-
zeja u Sarajevu” zostaje wydane niezwykle interesujące studium autorstwa Rade 
Uhlika Ciganizmi u šatrovačkom argou i u sličnim govorima, w którym autor 
precyzyjnie analizuje ponad sto wyrazów romskiego pochodzenia obecnych 
w serbsko-chorwackich żargonach. Następne lata przynoszą popularne eseje, 
których tematem jest šatrovački govor: O šatrovačkom chorwackich pisarzy An-
tuna Šoljana i Ivana Slamniga w czasopiśmie „Krugovi” (nr 1, 1955), Šatrovački 
žargon Veljka Komlenovicia („Naša praksa”, nr 4, 1961) oraz liczne artyku-
ły T. Sabljaka: Opaske o šatrovačkom („Književnik”, nr 14, 1960), Ne samo 
jezik „podzemlja” („Vjesnik”, 16.09.1969), Sjaj i bijeda šatrovačkog („Oko”, 
27.06.1973), Život i smrt šatre („Večernji list”, 24.08.1974), Šatra ispod šatora 
– jezik distanciranja („Vjesnik”, 8.08.1976). Ze strony serbskiej pojawiają się 
podobne teksty o frajerskim govoru, m.in.: Frajerština i književnost Miljenka 
Majeticia („Ogledalo”, 1958) czy Frajerski govor u opštoj problematici govora 
Dušana Ðorđevicia („Psihološki bilten”, nr 1–3, 1960). Warto również wspo-
mnieć o słowniku Dragoslava Vlajkovicia Rečnik „frajerskih” (šatrovačkih) 
reči i izraza, który ukazał się w czasopiśmie „Prilozi proučavanju jezika” (nr 2, 
Novi Sad 1966) (por. Sabljak 1981: 20–21).

W 1970 roku Mladen Kuzmanović publikuje w czasopiśmie „Umjetnost 
riječi” (nr 1–2) artykuł Kreativnost žargonske tvorbe, w którym klasyfi kuje 
chorwackie žargony, jak również podaje sposoby tworzenia nowych wyrazów 
w żargonie, takie jak: skraćivanje riječi, metateza, pomodno preuzimanje stra-
nih riječi oraz stwierdza, że žargon cechuje „bogata sinonimika i semantička 
polivalencija” (Kuzmanović 1970: 132). Ten stosunkowo krótki artykuł jest 
wyjątkowo ważny, ponieważ do dzisiaj stanowi jedną z nielicznych szczegó-
łowych analiz tego typu leksyki na gruncie chorwackim. Z innych opracowań 
chorwackich, napisanych jeszcze w czasach istnienia Jugosławii, na uwagę 
zasługuje wspomniany już wcześniej słownik T. Sabljaka Šatra (rječnik šatro-
vačkog govora), wydany w Zagrzebiu w 1981 roku. Jego serbski odpowiednik 
to Dvosmerni rečnik srpskog žargona i žargonu srodnih reči i izraza autorstwa 
Dragoslava Andricia, opublikowany w Belgradzie w 1976 roku. Słownik ten jest 
bogato ilustrowany, zawiera około 9000 haseł należących do szeroko pojętego 
žargonu wraz z indeksem, w którym hasłami są wyrazy standardowe. Został 
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poprzedzony krótkim wstępem, zaś przy niektórych hasłach D. Andrić próbuje 
objaśnić etymologię poszczególnych wyrazów.

Po 1991 roku zainteresowanie szeroko pojętą leksyką potoczną jest w Chor-
wacji niewielkie, ponieważ językoznawcy skupiają uwagę przede wszystkim na 
teorii chorwackiego języka standardowego. Jeden z wyjątków stanowi wzno-
wiony przez T. Sabljaka pod nową nazwą Rječnik hrvatskoga žargona z 2001 
roku28. Poza tym można przywołać kilka artykułów poruszających zbliżoną te-
matykę, m.in.: S. Težak, Šatra i šatrovci (1992), L. Tepeš, „Bok, komad! Šta 
ima?” – Neke osobitosti govora mladih (1998), N. Šalić, Koristiti žargon ili 
ne – pitanje je sada (1998), D. Stolac, Podstil razgovornoga stila hrvatskoga 
jezika – govor mladih (2003), Ž. Fink, Šatrovački govor u Hrvatskoj jučer i da-
nas (2003), I. Jozić, A. Rakovac, Tendencije u jezičnom izrazu mladih (2007). 
Na uwagę zasługują również najnowsze opracowania porównawcze autorstwa 
Nedy Pintarić (2010a, 2010b), konfrontujące polską i chorwacką leksykę po-
toczną29. W ostatnich latach pojawiło się również kilka słowniczków interneto-
wych obejmujących słownictwo substandardowe, wśród nich utworzony w 2010 
roku Žargonaut, zawierający ponad 3000 haseł (stan z 21.12.2014 – 3579 haseł).

Lingwistyka serbska poświęca obecnie znacznie więcej uwagi tematyce 
związanej ze słownictwem substandardowym niż lingwistyka chorwacka. Na-
leży tu przede wszystkim wspomnieć o różnego rodzaju serbskich słownikach 
slangowych powstałych w ostatnich latach, jak np.: nowe wydanie słownika 
D. Andricia z 2005 roku, Dvosmerni rečnik srpskog žargona i žargonu srodnih 
reči i izraza, poszerzone do 16 000 haseł; słownik belgradzkiego żargonu autor-
stwa Borivoja i Natašy Gerziciów (2002) zawierający ok. 4500 haseł czy kilka 
wydań słownika Petrita Imamiego Beogradski frajerski rečnik30. Wśród prac 
o charakterze naukowym warto podkreślić dokonania Danka Šipki, zwłaszcza 
jego publikację Opscene reči u srpskom jeziku z 1999 roku (wydana w 2011 roku 
jako Rečnik opscenih reči i izraza), w której z perspektywy kultury języka i ję-
zykoznawstwa kognitywnego analizuje obsceniczną leksykę języka serbskiego, 
dołączając do swojego wywodu słowniczek oraz zbiór przekleństw i innych eks-
presywnych wyrażeń. Kolejną cenioną pozycją jest, wspomniana już wcześniej, 
monografi a Žargon autorstwa R. Bugarskiego, w której serbski językoznawca 
snuje rozważania na temat istoty pojęcia žargon. Główną uwagę skupia na pro-
cesach derywacyjnych oraz procesie kontaminacji występujących w žargonie 

28  Nie należy zapominać o obszernej recenzji tegoż słownika autorstwa Barbary Kovače-
vić (2001).

29  Warto wspomnieć również o wydanym w 2013 roku niewielkim leksykonie Purgerski 
rječnik, autorstwa Ivana Brnčicia, który na 60 stronach zawiera ok. 700 wyrazów używanych 
przez dawnych i dzisiejszych mieszkańców Zagrzebia.

30  Ostatnie – trzecie, uzupełnione wydanie pozycji P. Imamiego z 2007 roku zawiera 
ok. 7000 haseł i prawie 6500 fraz. Niemal przy każdym haśle pojawia się próba etymologii, 
ewentualnie geneza słowotwórcza wyrazu, chociaż w opinii R. Bugarskiego nie zawsze są 
one trafne (Bugarski 2006: 35). Sposoby tworzenia wyrazów slangowych autor słownika wy-
mienił i uszeregował w osobnym rozdziale.
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serbskim, ale również chorwackim. R. Bugarski przytacza także sposoby two-
rzenia wyrazów w žargonie, takie jak: metaforyzacja, zapożyczenia, permutacja 
sylab lub głosek, skracanie wyrazów, inicjały, zrosty, kontaminacja, sufi ksacja 
(z włączeniem hipokorystyków) (Bugarski 2006: 22).

Na koniec warto wspomnieć o dwóch cennych pozycjach należących do 
kręgu młodej lingwistyki bośniackiej. W studium Leksika razgovornoga bo-
sanskog jezika (2009) jego autorka – Amela Šehović, oprócz rozważań teo-
retycznych, zawarła szczegółową analizę szeroko pojętej bośniackiej leksyki 
potocznej wraz z frazeologią. Rječnik sarajevskog žargona autorstwa Narcisa 
Saračevicia (2012) to obszerny zbiór ponad 10 000 dokładnie opracowanych, 
również etymologicznie, haseł związanych z sarajewskim (ale również ogól-
nobośniackim) słownictwem substandardowym, który poprzedza krótka teore-
tyczna przedmowa.
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Rozdział II

SŁOWNICTWO POWSTAŁE W PROCESIE 
TRANSFORMACJI

1. WPROWADZENIE

Przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale są rzeczowniki należące do słow-
nictwa potocznego powstałe w wyniku różnych metod transformacyjnych (czes. 
postupy transformační), według ujęcia Jaroslava Hubáčka (1979: 149). Analiza 
dotyczy czeskiej i chorwackiej leksyki rodzimej oraz leksyki obcej na stałe za-
domowionej w obu językach1. Na początku zostały wyróżnione różne transfor-
macyjne sposoby tworzenia leksyki potocznej, takie jak: sufi ksacja (derywacja 
odrzeczownikowa, odczasownikowa, odprzymiotnikowa, odprzysłówkowa, od 
wyrażeń przyimkowych), prefi ksacja, kompozycja, uniwerbizacja, kontamina-
cja, adideacja, deformacja czy metateza. Następnie większość leksyki podzie-
lono według poszczególnych kategorii słowotwórczych, przede wszystkim na 
podstawie Gramatyki języka polskiego Henryka Wróbla (2001: 170–218) oraz 
Gramatyki współczesnego języka polskiego. Morfologia (GWJPM). Przydat-
na okazała się również klasyczna pozycja Miloša Dokulila Teoria derywacji 
(Dokulil 1979). Przy opisie struktury słowotwórczej języka czeskiego zosta-
ło wykorzystane przede wszystkim opracowanie Příruční mluvnice češtiny 
(PMČ: 109–225) oraz wspomniana wyżej pozycja J. Hubáčka (1979), natomiast 
w przypadku języka chorwackiego dwie monografi e: Tvorba riječi u hrvatskome 
književnom jeziku Stjepana Babicia (1986) i Žargon Ranka Bugarskiego (2006)2, 
a także Hrvatska gramatika (Barić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Zni-
ka 1997: 305–357). Do opisu zjawiska uniwerbizacji pomocna okazała się praca 
Elżbiety Szczepańskiej Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim (Szczepańska 
1994). Pozostałe procesy, takie jak: kontaminacja, adideacja, deformacja czy 
metateza, zostały opisane przy użyciu różnych czeskich, chorwackich, serbskich 
i polskich opracowań szczegółowych.

1 Derywaty słowotwórcze od bezpośrednich zapożyczeń zostaną potraktowane jako za-
pożyczenia i omówione w rozdziale III.

2  Pozycja ta należy co prawda do obszaru językoznawstwa serbskiego, ale autor analizuje 
w niej również chorwacką leksykę potoczną.
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2. REZULTATY ANALIZY

Analiza porównawcza czeskiej i chorwackiej leksyki potocznej wykazała, że 
metody transformacyjne przy tworzeniu nowych rzeczowników są nieco bar-
dziej charakterystyczne dla badanej leksyki czeskiej. Spośród analizowanego 
materiału czeskiego 2915 leksemów (czyli 46,6% całości) powstało na drodze 
różnych zabiegów słowotwórczych, podczas gdy w przypadku języka chorwa-
ckiego liczba ta wynosi 2760 leksemów (37,8%).

2.1. Derywacja słowotwórcza

Do opisu derywacji słowotwórczej został wykorzystany podział na trzy funkcje 
formantów: składniową (transpozycyjną), modyfi kacyjną i mutacyjną (Wróbel 
2001: 180–183) oraz wydzielone na ich podstawie derywaty składniowe (trans-
pozycyjne), modyfi kacyjne i mutacyjne3. W przypadku derywatów składnio-
wych znaczenie leksykalne wyrazu fundującego nie ulega zmianie, lecz zostaje 
tylko przeniesione do innej części mowy (np. chodzić > chodz-enie). Przy dery-
watach modyfi kacyjnych znaczenie wyrazu podstawowego jest nieznacznie mo-
dyfi kowane (np. dom > dom-ek), zaś przy derywatach mutacyjnych dochodzi do 
zasadniczej zmiany znaczenia nowego wyrazu (np. gaz > gaz-ownia). Zgodnie 
z klasyfi kacją H. Wróbla wyróżniono również trzy typy formantów słowotwór-
czych: dodatnie (dodanie do podstaw różnych typów morfemów), ujemne (odję-
cie od podstaw pewnych elementów) oraz ujemno-dodatnie (wymiana jednych 
morfemów w podstawach na inne w derywatach) (Wróbel 2001: 174).

2.1.1. Derywacja odrzeczownikowa

Przy tworzeniu rzeczowników na pierwszy plan w obu językach wysuwa się 
derywacja odrzeczownikowa (czes. 1095 leksemów, 37,6% rzeczowników two-
rzonych za pomocą metod transformacyjnych; chorw. 995, czyli 36%). Zarówno 
w przypadku materiału czeskiego, jak i chorwackiego derywaty znaczeniowe 
modyfi kacyjne stanowią liczniejszą grupę niż derywaty mutacyjne (czes. 750 
modyfi kacyjnych wobec 345 mutacyjnych, chorw. 620 do 375).

Wśród czeskich i chorwackich derywatów modyfi kacyjnych dominują 
„ogólne nazwy ekspresywne” (czes. 658, 60% derywatów odrzeczownikowych; 
chorw. 463, 46,5%4), tworzone w obu językach najczęściej za pomocą forman-

3  Klasyfi kacja ta w dużej mierze pokrywa się z klasycznym podziałem M. Dokulila na 
trzy typy sufi ksacji: mutacyjny, modyfi kujący i transpozycyjny (Dokulil 1979: 184). W tek-
ście stosowane jest określenie „derywacja składniowa”, aby uniknąć zbieżności z terminem 
„metody transpozycyjne” autorstwa J. Hubáčka.

4  Pozostałe dane procentowe, odnoszące się do konkretnych typów derywacji, zostały 
umieszczone w poszczególnych tabelach.
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tów sufi ksalnych ujemno-dodatnich (czes. 423, chorw. 234), gdzie skrócenie 
podstawy słowotwórczej wywołuje silne nacechowanie emocjonalne derywatu. 
W przypadku języka czeskiego do najpopularniejszych tego typu sufi ksów nale-
żą: -ka (555): depka ‘depresja’ < deprese, fotka ‘fotografi a’ < fotografi e, legitka 
‘legitymacja’ < legitimace, plovka ‘basen’ < plovárna; -ák (54): bezďák ‘bez-
domny’ < bezdomovec, kilák < kilometr, peďák wulg. < pedofi l, reprák ‘głośnik’ 
< reproduktor; -áč (28): bankáč < bankomat, hambáč < hamburger, hypáč slang 
młodz. < hypermarket; -oška (27): atmoška < atmosféra, diskoška < diskotéka; 
-ča (19): bechča < becherovka, limča ‘lemoniada’ < limonáda6; -ina/-yna (17): 
telina slang młodz. ‘telewizja’ < televize; -da (12): polda ‘policjant’ < polici-
sta; zaś w przypadku materiału chorwackiego sufi ksy: -ić (58): abić ‘aborcja’ < 
abortus, ginić < ginekolog, homić ‘homoseksualista’ < homoseksualac, narkić 
< narkoman, profi ć < profesor; -ač (23): autač ‘samochód’ < automobil, mobač 
‘telefon komórkowy’ < mobitel, restač ‘restauracja’ < restoran; -os (23): alkos 
‘alkoholik’ < alkoholičar, emigos < emigrant, homos ‘homoseksualista’ < ho-
moseksualac; -ka (17): limka < limuzina, repka ‘reprezentacja’ < reprezentacija; 
-ica (10): marica < marihuana; -ac/-jac (10): frižac ‘lodówka’ < frižider oraz 
stary formant dodatni pochodzący z argotu -iška7 (33): cipeliška ‘but’ < cipela, 
konobariška ‘kelner’ < konobar, staniška ‘mieszkanie’ < stan.

Poza wymienionymi wyżej najpopularniejszymi formantami w obu języ-
kach przy tworzeniu form ekspresywnych wykorzystuje się całą masę różnorod-
nych sufi ksów ujemno-dodatnich i dodatnich (ogółem: 91 sufi ksów czeskich, 
70 chorwackich), z których większość jest charakterystyczna tylko dla odmia-
ny potocznej języka i przez to posiada bardzo silne zabarwienie emocjonalne. 
Część z nich to zmodyfi kowane formanty zapożyczone z innych języków euro-
pejskich, przede wszystkim niemieckiego i angielskiego. W przypadku języka 
c z e s k i e g o  można wymienić przykładowo sufi ksy: -ule: zpěvule ‘piosen-
karka’ < zpěvačka; -ajzna: tlamajzna ‘usta’ < tlama; -oň: reproň ‘głośnik’ < 
reproduktor; -cle: hrancle slang młodz. ‘frytki’ < hranolky; -ajda: vomajda ‘sos’ 
< omáčka; -go: pergo nark. ‘metamfetamina’ < pervitin; -gra8: cvígra szkol. 
‘ćwiczenie’ < cvičení; -ajs9: rohlajs ‘rogalik’ < rohlík; -s10: kams ‘koleżanka’ < 
kamarádka; po stronie c h o r w a c k i e j: -ijaner: bocijaner ‘butelka’ < boca; 
-iš11: mariš < marihuana; -onž: sokonž < sok; -sa: špeksa ‘brzuch u otyłych 

 5 Łącznie z formantami dodatnimi o tej samej postaci.
 6 Sufi ks ten często jest używany przy nazwach napojów, por.: kolča slang młodz. < coca-

cola, kofča slang młodz. < kofola, minča ‘woda mineralna’ < minerálka.
 7 Sufi ks -iška był już wykorzystywany w najstarszej warstwie chorwackiego żargonu, 

określanej jako tzw. šatrovački govor. Według T. Sabljaka początkowo był typowy dla wy-
rażeń romskiego pochodzenia, takich jak dandiška ‘ząb’, arniška ‘jajko’ (Sabljak 1981: 10).

 8 Sufi ks stylizowany na dawny argot o romskim brzmieniu (SNČ 2009: 38).
 9 Zapewne stylizacja na język niemiecki i morfem -eis.
10 Zapewne wpływ języka angielskiego, podobnie jak w przypadku przykładów 

chorwackich (por. przypis 12).
11 Według R. Bugarskiego jest to stosunkowo stary sufi ks, na którego późniejszą popular-

ność wpłynął angielski sufi ks przymiotnikowy -ish (Bugarski 2006: 130).
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osób’ < špek ‘ts.’ ← ‘słonina’; -đa/-dža: merdža < mercedes; -ša: dirša < direk-
tor; -s12: faks ‘uczelnia’ < fakultet; -ga: menga < menstruacija.

W obu językach formy ekspresywne są również tworzone przy użyciu de-
rywacji ujemnej (czes. 85, chorw. 102), np. c z e s k i e: becher < becherovka, 
héro nark. ‘heroina’ < heroin, hospa slang młodz. ‘knajpa’ < hospoda, nádr 
‘dworzec’ < nádraží, žvejka ‘guma do żucia’ < žvejkačka; c h o r w a c k i e: 
alk ‘każdy rodzaj alkoholu’ < alkohol, bic ‘rower’ < bicikl, cigar ‘papieros’ < 
cigareta, duć ‘sklep’< dućan, mob ‘telefon komórkowy’ < mobitel.

W obrębie derywatów modyfi kacyjnych w obu językach można także wy-
odrębnić sporą grupę zgrubień (czes. 48, chorw. 65) oraz zdrobnień (czes. 22, 
chorw. 47) tworzonych za pomocą różnych formantów ujemno-dodatnich oraz 
dodatnich. W przypadku języka c z e s k i e g o  przy tworzeniu augmenta-
tiwów szczególnie charakterystyczny jest sufi ks -our (6): kněžour pogardl. 
‘ksiądz’ < kněz, saďour < sadista; przy zdrobnieniach sufi ksy -ko (4): cigárko 
‘papieros’ < cigáro i -ička (4): prasárnička 1. ‘coś obscenicznego, pornogra-
fi a’, 2. ‘coś niehonorowego, niewłaściwego’ < prasárna ‘ts.’. C h o r w a c k i e 
augmentatiwa powstają głównie poprzez zastosowanie sufi ksu -ina/-čina (21): 
jezičina pogardl. ‘język’ < jezik, pederčina augm. ‘zepsuty człowiek, rozpustnik’ 
← ‘stary zatwardziały homoseksualista’ < peder oraz -etina (9): babetina augm. 
pogardl. 1. ‘stara kobieta’, 2. ‘kobieta’ < baba; zdrobnienia zaś za pomocą su-
fi ksu -ić (18): pekmezić ‘maminsynek, rozpieszczony syn’ < pekmez ‘ts.’, sladić 
‘lody’ < sladoled.

Niewielką grupę stanowią „nazwy specyfi kujące” (czes. 10, chorw. 24), 
tworzone w obu językach przede wszystkim przy użyciu derywacji sufi ksalnej 
dodatniej, np. c z e s k i e: rumajzl ‘mały rum’ < rum, věďour ‘naukowiec, któ-
ry brak własnych oryginalnych pomysłów maskuje za pomocą uczonych dys-
put’ < vědec ‘naukowiec’ oraz c h o r w a c k i e: džemeperiška ‘ładny sweter’ 
< džemper, frizuriška ‘ładna fryzura’ < frizura, golčina ‘efektowne trafi enie 
w piłce nożnej’ < gol. W materiale czeskim pojawia się tu również derywacja 
prefi ksalno-sufi ksalna počteníčko ‘ciekawa lektura’ < čtení ‘lektura’. 

Do derywatów modyfi kacyjnych zaliczamy również „nazwy kobiet”, które 
powstały od rzeczowników oznaczających nazwy mężczyzn. W analizowanym 
materiale jest to stosunkowo nieliczna grupa (czes. 11, chorw. 21), co można 
tłumaczyć faktem, że spora część tego typu wyrazów znalazła się wśród derywa-
tów mutacyjnych w kategorii „nazwy podmiotów”13. C z e s k i e  „nazwy ko-
biet” są tworzone głównie poprzez zastosowanie formantu -ka (7): borka slang 

12 R. Bugarski wskazuje na możliwą inspirację językiem angielskim, który najczęściej 
skraca wyrazy, tworząc formy jednosylabowe na spółgłoskę (Bugarski 2006: 141).

13 Warto w tym miejscu odnieść się do słów Zdeňki Opavskiej: „Nová přechýlená ženská 
jména zaujímají dominantní postavení v souboru nových pojmenování ženských osob. 
K méně početně zastoupeným skupinám pak náležejí derivované a složené nepřechýlené 
názvy ženského rodu…” (Opavská 2005: 52). Należy jednak zauważyć, iż Z. Opavská 
zajmuje się w swojej analizie neologizmami, stąd dominującą część materiału stanowią 
nazwy kobiet wykonujących nowe zawody, pełniących nowoczesne funkcje i uprawiających 
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młodz. ‘ładna dziewczyna’ < borec ‘mężczyzna odnoszący sukcesy’, hňupka 
pogardl. ‘głupia kobieta’ < hňup ‘głupek’; zaś c h o r w a c k i e  za pomocą 
sufi ksów -ica (8): brucošica ‘studentka pierwszego roku’ < brucoš ‘student 
pierwszego roku’, šljakerica ‘robotnica’ < šljaker ‘robotnik’; -ka (7): klinka 
‘dziewczyna’ < klinac ‘chłopak’, sapunarka ‘lesbijka’ < sapunar ‘homoseksu-
alista’ oraz -ača (5): seljača ‘dziewczyna, kobieta z prymitywnym, zacofanym 
poglądem na świat’ < seljak ‘wieśniak’.

Wśród derywatów znaczeniowych mutacyjnych w przypadku derywacji 
odrzeczownikowej na plan pierwszy zarówno w języku czeskim, jak i chorwa-
ckim wysuwają się „nazwy podmiotów niewyrażonych w derywacie czynności, 
procesów, stanów” (czes. 195, chorw. 206), które w obu językach powstają prze-
ważnie przy użyciu formantów dodatnich sufi ksalnych. W języku c z e s k i m 
są to najczęściej sufi ksy: -ák (57): kravaťák slang młodz. ‘osoba, która chodzi 
w garniturze’ < kravata ‘krawat’, lopaťák ‘niewykwalifi kowany robotnik’ < lo-
pata ‘łopata’, vikenďák ‘człowiek spędzający weekendy w domku za miastem’ 
< víkend; -ař/-ář (45): bordelář ‘nieporządny mężczyzna, kobieta’ < bordel 
‘nieporządek’, čepičář pogardl. slang młodz. ‘emeryt za kierownicą’ < čepice 
‘czapka’, kurvař ‘alfons’ < kurva; -áč/-ač (12): folkáč ‘fan muzyki folkowej’ 
< folk, sakáč slang młodz. pogardl. ‘osoba, która chodzi w garniturze’ < sako 
‘marynarka’; -ka (9): fi tneska slang młodz. ‘dziewczyna o sportowej fi gurze’ < 
fi tnes; silikonka ‘kobieta z silikonowymi implantami w piersiach’ < silikon; -ista 
(7): mopista ‘człowiek z dredami’ < mop ‘szczotka do ścierania podłogi’; -ič (5): 
bednič ‘siłacz, umięśniony mężczyzna’ < bedna ‘beczka’; w  c h o r w a c k i m 
z kolei: -ar (32): hašišar ‘osoba regularnie zażywająca haszysz’ < hašiš, šakar 
‘onanista’ < šaka ‘pięść’, špagetar ‘Włoch’ < špageti; -aš (26): kuferaš ‘ten, 
kto stale się przeprowadza’ < kufer, sidraš ‘ten, kto długo i często przebywa 
w jednym miejscu’ < sidro ‘kotwica’, tremaš ‘osoba, która boi się publicznych 
wystąpień’ < trema; -er (15): duper ‘lizus’ < dupe ‘pośladki’, foteljer ‘człowiek 
na wpływowym stanowisku’ < fotelja ‘fotel’; -ara (14): ćoškara 1. ‘ulicznica’, 
2. ‘prostytutka’ < ćošak ‘róg, kąt’, spermara ‘nimfomanka’ < sperma; -ac (11): 
naftalinac ‘konserwatywna, zacofana osoba’ < naftalin; -ić (10): guzić 1. ‘homo-
seksualista’, 2. ‘chłopak’ < guza ‘tyłek’.

Inną kategorią, często występującą w materiale obu języków (czes. 82, chorw. 
122), są „nazwy przedmiotów i wytworów czynności”, derywowane przede 
wszystkim za pomocą formantów sufi ksalnych dodatnich: w  c z e s k i m  po-
przez zastosowanie sufi ksów: -ák (16): gumák ‘płaszcz przeciwdeszczowy’ < 
guma, pepřák ‘spray do samoobrony zawierający pieprz’ < pepř ‘pieprz’; -ka 
(14): klokanka ‘bluza z kapturem i kieszenią na brzuchu’ < klokan ‘kangur’, 
kokoska sport. ‘kask rowerowy’ < kokos; -ovka (13): bondovka ‘fi lm lub książ-
ka, której głównym bohaterem jest James Bond’ < Bond; w języku c h o r -
w a c k i m  zaś -ica (33): hitlerica ‘fryzura z włosami zaczesanymi na bok’ 

różnego rodzaju sporty, czyli kobiet działających w obszarach, które jeszcze niedawno były 
domeną mężczyzn.
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< Hitler; komandosica ‘rodzaj długiej oliwkowo-zielonej kurtki wojskowej’ < 
komandos; pederica ‘rodzaj torby, którą noszą mężczyźni’ < peder ‘homoseksu-
alista’; -ka (29): apostolke ‘rodzaj letnich męskich sandałów’ < apostol; bizonka 
‘kurtka skórzana’ < bizon; fudbalerka ‘fryzura z krótkimi włosami na głowie 
i długimi na karku’ < fudbaler ‘piłkarz’; -ara (8): dimara ‘papieros’ < dim, zno-
jara ‘koszula’ < znoj ‘pot’.

Tabela 1. Derywacja odrzeczownikowa – kategorie słowotwórcze

Typy
derywatów Kategoria słowotwórcza

Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Derywaty
znaczeniowe
modyfi kacyjne

nazwy ekspresywne (ogólne) 658 (60%) 463 (46,5%)
nazwy zgrubiałe 48 (4,4%) 65 (6,5%)
nazwy zdrobniałe 22 (2%) 47 (4,7%)
nazwy specyfi kujące 10 (1%) 24 (2,4%)
nazwy żeńskie 11 (1%) 21 (2,1%)
inne 1 (0,1%) 0
ogółem: 750 (68,5%) 620 (62,3%)

Derywaty
znaczeniowe
mutacyjne

nazwy podmiotów 195 (17,8%) 206 (20,7%)
nazwy przedmiotów
i wytworów czynności 82 (7,5%) 122 (12,3%)

nazwy środków czynności 8 (0,7%) 9 (0,9%)
nazwy miejsc 23 (2,1%) 16 (1,6%)

nazwy czynności, stanów, cech 
od podmiotów 37 (3,4%) 22 (2,2%)

ogółem: 345 (31,5%) 375 (37,7%)

Razem: 1095 995

Wśród pozostałych kategorii słowotwórczych, należących do derywatów od-
rzeczownikowych mutacyjnych, przeważają przykłady czeskie. Tak jest przede 
wszystkim w przypadku „nazw czynności, stanów, cech, zjawisk pochodzących 
od podmiotów” (czes. 37, chorw. 22) tworzonych w obu językach za pomo-
cą sufi ksów, c z e s k i c h: -árna (18): sviňárna ‘nielegalna czy niehonorowa 
działalność’ < sviňa ‘świnia’, švejkárna ‘udawanie posłuszeństwa i wykony-
wania poleceń’ < Švejk; -ovina (8): krávovina pogardl. ‘coś głupiego, coś, co 
wywołuje komplikacje’ < kráva ‘krowa’; rasovina ‘ciężka, nieprzyjemna praca’ 
< ras ‘twardy, bezwzględny, brutalny człowiek’ ← ‘rakarz, hycel’; c h o r w a -
c k i c h: -ija (6): ciganija ‘złe, niehonorowe zachowanie’ < Cigan; -luk (6): 
kurvarluk 1. ‘rozpusta’, 2. ‘podłość, brak poszanowania’ < kurvar ‘rozpustny 
człowiek’. Podobnie tworzone są „nazwy miejsc” (czes. 23, chorw. 16), przy 
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których język  c z e s k i  wykorzystuje najczęściej sufi ksy: -árna (4): hadrárna 
‘sklep z używaną odzieżą, bazar’ < hadr ‘szmata’; -ov (4): vidlákov pogardl. 
‘wieś’ < vidlák ‘wieśniak’, zaś język c h o r w a c k i  formant -ica (5): šlja-
karnica ‘fabryka’ < šljakar ‘robotnik’, šoderica ‘sztuczne kąpielisko’ < šoder 
‘żwir’.

„Nazwy środków czynności” stanowią w obu materiałach margines (czes. 
8, chorw. 9); w języku c z e s k i m  produktywny jest sufi ks -áč: pingpongáč 
‘stół lub piłka do tenisa stołowego’ < ping-pong; w języku c h o r w a c k i m 
pojawia się kilka formantów, np.: -anac: pljuganac ‘tytoń’ < pljuga ‘papieros’. 

2.1.2. Derywacja odczasownikowa

Znacznie rzadszym sposobem wzbogacania zasobu rzeczowników w czeskim 
i chorwackim języku potocznym jest derywacja odczasownikowa, reprezento-
wana w obu korpusach w podobnym stopniu (czes. 553, chorw. 522, czyli w obu 
przypadkach po 19% wszystkich metod transformacyjnych).

Większość nowo powstałych rzeczowników należy do derywatów znacze-
niowych mutacyjnych (czes. 371, chorw. 360). Również tutaj na czoło wy-
suwają się nazwy osób, a dokładniej „nazwy wykonawców czynności oraz 
podmiotów procesów i stanów” (czes. 178, chorw. 207) tworzone za pomocą róż-
norodnych formantów sufi ksalnych. W materiale  c z e s k i m  są to formanty 
-ič/-ač/-eč14 (32): chlastač ‘ten, kto często pije alkohol’ < chlastat ‘pić alkohol’, 
nabíječ ‘kochanek’ < nabíjet ‘odbywać stosunek płciowy’, prudič ‘nieprzyjem-
ny człowiek, systematycznie wywołujący konfl ikty’ < prudit ‘męczyć kogoś, 
zanudzać’; -ák (26): dělák ‘człowiek pracujący fi zycznie’ < dělat ‘pracować’, 
smažák nark. ‘człowiek zażywający twarde narkotyki’ < smažit ‘zażywać twarde 
narkotyki’ ← ‘smażyć’, škrabák pogardl. ‘dziennikarz, pisarz’ < škrábat ‘skro-
bać’; -ka (14): šprtka pogardl. ‘uczeń, który się pilnie uczy jedynie dla pochwał’ 
< šprtat (se) ‘uczyć się na pamięć, wkuwać’; -a15 (13): brepta ‘kto mówi dużo 
i bez sensu’ < breptat ‘mówić dużo i bez sensu’, huhla slang młodz. ‘chłopak, 
który przechodzi mutację’ < huhlat ‘mówić niewyraźnie’; -na (9): šukna wulg. 
‘uległa dziewczyna lub kobieta’ < šukat ‘odbywać stosunek płciowy’; -oun (8): 
vlezoun ‘natrętny człowiek’ < vlézat ‘włazić, wchodzić’; w języku c h o r -
w a c k i m: -ator (22): drmator 1. ‘wpływowa osoba na stanowisku, szef’, 
2. ‘polityk’ < drmati ‘rządzić’, lagator ‘kłamca’ < lagati ‘kłamać’, ševator ‘ko-
chanek, mężczyzna uprawiający stosunek płciowy’ < ševiti ‘odbywać stosunek 
płciowy’; -ač (15): jebač ‘kochanek’ < jebati ‘odbywać stosunek płciowy’, na-

14 Sufi ksy te zostały potraktowane łącznie zgodnie z czeską tradycją słowotwórczą, 
w której wydziela się jeden sufi ks -č, ponieważ nowo powstałe rzeczowniki dostosowują 
swoją postać do tematu czasownika stanowiącego podstawę słowotwórczą (por. m.in. Dokulil 
1979: 220, PMČ: 141).

15 Chodzi tu właściwie o wykładnik paradygmatu fl eksyjnego -a związany ze zjawiskiem 
derywacji paradygmatycznej (Grabias 1981: 107, Dokulil 1979: 223), i tak będzie on 
traktowany w dalszej części analizy.
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tezač ‘gitarzysta rockowy’ < natezati ‘naciągać’; -aroš (12): drparoš ‘złodziej’ < 
drpati ‘kraść’, tipkaroš ‘donosiciel’ < tipkati ‘donosić’; -alo (11): lizalo ‘homo-
seksualista’ < lizati ‘lizać’; -er (11): cucler ‘pijak’ < cuclati ‘ssać’; -ača (7): sek-
sača ‘nimfomanka’ < seksati se ‘uprawiać stosunek płciowy’. W 10 przykładach 
czeskich i 3 chorwackich mamy do czynienia z derywacją paradygmatyczną, 
gdzie dochodzi do odrzucenia morfemów fl eksyjnych bezokolicznika i zastoso-
wania morfemu zerowego (Grabias 1981: 107), np. c z e s k i e: poděs ‘wariat’ 
< poděsit ‘przestraszyć, przerazić’, poskok pogardl. ‘pomocnik, asystent’ < po-
skakovat ‘podskakiwać’; c h o r w a c k i e: naguz ‘homoseksualista’ < naguziti 
‘odbyć stosunek analny’.

Kategorią o zbliżonej frekwencji w obu językach są „nazwy środków czyn-
ności” (czes. 76, chorw. 71), które powstają wyłącznie za pomocą formantów 
dodatnich, w przypadku c z e s k i m  najczęściej przy użyciu sufi ksów: -ák 
(26): jebák wulg. ‘męski narząd płciowy’16 < jebat ‘uprawiać stosunek płcio-
wy’, zabiják ‘kastet’ < zabíjet ‘zabijać’; -ačka17 (10): bouchačka ‘pistolet’ < 
bouchat ‘tłuc, walić’, plácačky ‘ręce’ < plácat ‘pracować’; -átko/-ítko18 (6): 
bacátko ‘gumowa pałka policyjna’ < bacat ‘dawać klapsa’, kurvítko wulg. ‘ele-
ment, który ogranicza żywotność danego produktu’ < kurvit ‘psuć, niszczyć’; 
zaś c h o r w a c k i m: -alica (8): drpalica ‘ręka’ < drpati ‘drapać’, pjevalica 
‘usta’ < pjevati ‘śpiewać’; -ara (7): kihara ‘nos’ < kihati ‘kichać’, škljocara 
‘proteza zębowa’ < škljocati ‘szczękać’; -aljka (6): glodaljka ‘szczęka’ < glodati 
‘gryźć’, hodaljke ‘nogi’ < hodati ‘chodzić’. Jak widać na przykładzie wymie-
nionych wyżej wyrazów chorwackich, kategoria ta obejmuje przede wszystkim 
części ciała, tworzone również za pomocą innych sufi ksów: drkavica ‘ręka’ < 
drkati ‘onanizować się’, gutačica ‘żeński narząd płciowy’ < gutati ‘połykać’, 
ševac ‘męski narząd płciowy’ < ševiti ‘uprawiać stosunek płciowy’, ukliještica 
‘żeński narząd płciowy’ < ukliještiti ‘zakleszczyć’. W obu językach pojawia się 
także derywacja paradygmatyczna w postaci wykładnika paradygmatu fl eksyj-
nego -a (czes. 3, chorw. 9), np. c z e s k i e :  frnda wulg. ‘żeński narząd płcio-
wy’ < frndit 1. ‘odbywać stosunek płciowy’, 2. ‘masturbować się (o kobietach)’ 
← 3. ‘poruszać się szybko’; c h o r w a c k i e: prda ‘tyłek’ < prditi ‘puszczać 
wiatry’, piša ‘męski narząd płciowy’ < pišati ‘oddawać mocz, sikać’.

Kategoriami o trochę wyższej frekwencji w czeskim języku potocznym są 
„nazwy przedmiotów czynności” (czes. 38, chorw. 26) oraz „nazwy wytworów 
czynności i efektów procesów” (czes. 55, chorw. 38), w obu przypadkach two-
rzone poprzez sufi ksy dodatnie. „Nazwy przedmiotów czynności” powstają za 
pomocą c z e s k i c h  formantów: -ačka (6): obíračka ‘pokarm zawierający 
kości oraz resztki mięsa’ < obírat ‘obierać’; -ák (5): sjížďák ‘resztki jedzenia 
w bufecie’ < sjíždět ‘zjeżdżać’ oraz c h o r w a c k i c h  formantów: -ilica (3): 
pušilica 1. ‘papierosy’, 2. ‘marihuana (haszysz)’ < pušiti ‘palić, np. papierosy’; 

16 Sufi ks ten często tworzy formacje o podanym znaczeniu, np.: čurák, lomcovák, nabiják, 
utahovák.

17 W czeskich opracowaniach pojawia się tutaj postać sufi ksu -čka (por. m.in. PMČ: 144).
18 W czeskich opracowaniach pojawia się tutaj sufi ks -tko (por. m.in. PMČ: 145).
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-ara (2): pljuskara 1. ‘głowa’, 2. ‘twarz’ < pljuskati ‘uderzenie w policzek, ude-
rzenie w twarz’. W obu językach pojawiają się tutaj wykładniki paradygmatycz-
ne -a (czes. 2, chorw. 6), np. c z e s k i e: kejda pogardl. 1. ‘gęsta, nieprzyjemna 
ciecz’, 2. ‘zbyt gęsta zupa’ < kydat ‘kidać, kapać’; c h o r w a c k i e: ždera ‘je-
dzenie, pokarm’ < žderati ‘jeść, żreć’.

„Nazwy wytworów czynności” są tworzone w języku c z e s k i m  przede 
wszystkim poprzez sufi ksy: -ák (14): jebák wulg. ‘pryszcz’ < jebat, polejvák 
‘wino z colą’ < polejvat ‘polewać’; -ačka (8): práskačka ‘zdarta opona’ < 
prásknout ‘pęknąć’, sekačka ‘zraz’ < sekat ‘siec’; w języku c h o r w a c k i m: 
-anac (3): pisanac ‘list’ < pisati, mješanac ‘mieszanka różnych narkotyków’ < 
mješati; -ara (3): vonjara 1. ‘anus’, 2. ‘tyłek’ < vonjati ‘śmierdzieć’. W materia-
le c z e s k i m  8 takich rzeczowników powstało poprzez odrzucenie elemen-
tów fi nalnych bezokolicznika, np.: checht slang młodz. ‘zły dowcip’ < chechtat 
se ‘rechotać się, śmiać się’, rozcuch żart. ‘fryzura’ < rozcuchat ‘rozczochrać’.

Do ostatniej grupy odczasownikowych derywatów znaczeniowych mutacyj-
nych należą „nazwy miejsc” (czes. 24, chorw. 18) tworzone w obu językach 
za pomocą kilku sufi ksów, z których najważniejsze to c z e s k i e: -árna (6): 
hrabárna ‘sklep z używaną odzieżą’< hrabat ‘grzebać’, šlehárna nark. ‘miej-
sce, gdzie można zażywać narkotyki’ < šlehat ‘zażywać narkotyki’ i -ák (4): 
bejvák mieszkanie’ < bejvat ‘mieszkać’, lapák ‘więzienie, zakład poprawczy’ < 
lapat ‘łapać’ oraz c h o r w a c k i e: -ara (5): cuclara ‘miejsce, gdzie pije się 
alkohol’ < cuclati ‘sączyć’, vonjara ‘granica państwowa’ < vonjati ‘śmierdzieć’; 
-nica (3): drparnica ‘sklep samoobsługowy’ < drpariti ‘kraść’ i -ona (3): kleca-
ona ‘kościół’ < klecati ‘klękać’.

Specyfi cznym typem derywatów odczasownikowych są tzw. derywaty skła-
dniowe19, polegające na przekształcaniu czasowników w rzeczowniki o tym 
samym znaczeniu, a tym samym na zmianie funkcji zdaniowej czasowników. 
W odmianie potocznej obu języków, podobnie jak w języku standardowym, 
powstają one praktycznie w nieograniczony sposób poprzez wykorzystanie 
c z e s k i c h  sufi ksów typu -(e/ě)ní/-tí, a na gruncie c h o r w a c k i m  przy 
użyciu sufi ksu -(a)nje. Bardzo bogato reprezentowane w chorwackim słowniku 
T. Sabljaka formy typu brisanje, podjebavanje pozostały jednak poza przed-
miotem naszej analizy ze względu na swój powszechny charakter oraz fakt, że 
w materiale czeskim praktycznie nie ma ich odpowiedników. Uwaga została 
skupiona na bardziej ekspresywnych formantach, które w przypadku czeskim 
tworzą 182 leksemy, w chorwackim – 162.

Wśród  c z e s k i c h  leksemów potocznych dominują tutaj wyrazy tworzo-
ne przy użyciu zerowego formantu fl eksyjnego męskiego (49), np.: mrd wulg. 
‘stosunek płciowy’ < mrdat, přešleh ‘przedawkowanie’ < přešlehnout, šuk wulg. 
1. ‘stosunek płciowy’, 2. ‘ruch przy stosunku płciowym’ < šukat, výšlap ‘wy-
cieczka piesza’ < vyšlapat. Poza tym stosowane są ekspresywne sufi ksy, naj-

19 Termin stosowany za H. Wróblem (2001: 188), odpowiadający terminowi „typ 
transpozycyjny” M. Dokulila (1979: 182, 184).
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częściej: -ačka (37): dupačka wulg. ‘stosunek płciowy’ < dupat, lizačka wulg. 
‘cunnilinctus’ < lízat, tancovačka ‘zabawa taneczna’ < tancovat; -ák (18): ječák 
‘przenikliwy nieprzyjemny głos’ < ječet, pamatovák ‘dobra pamięć’ < pama-
tovat; -ka (11): kopírka ‘imitacja, naśladownictwo’ < kopírovat, zášklebka ‘zły 
nastrój wyrażony na twarzy’ < zašklebit se; -ba (7): kuřba wulg. 1. ‘palenie, 
głównie marihuany’, 2. ‘fellatio’ < kouřit. Warto też podkreślić sporą liczbę de-
rywatów paradygmatycznych powstałych za pomocą formantów fl eksyjnych 
-a (7), np.: netrefa ‘niecelne trafi enie’ < netrefi t i -y, np.: slinty ‘głupie słowa 
bez treści’ < slintat oraz obecność sufi ksów zapożyczonych z języka niemie-
ckiego -unk/-uňk20 (5): řezuňk slang młodz. ‘lanie’ < řezat, sprďunk ‘nagana’
< sprdnout.

Tabela 2. Derywacja odczasownikowa – kategorie słowotwórcze

Typy
derywatów

Kategoria
słowotwórcza

Liczba leksemów
język
czeski

język
chorwacki

Derywaty
składniowe – 182 (33%) 162 (31%)

Derywaty
znaczeniowe
mutacyjne

nazwy wykonawców 
czynności oraz
podmiotów procesów 
i stanów

178 (32,2%) 207 (39,7%)

nazwy przedmiotów 
czynności 38 (6,9%) 26 (5%)

nazwy wytworów
czynności i efektów 
procesów

55 (9,9%) 38 (7,3%)

nazwy środków
czynności 76 (13,7%) 71 (13,6%)

nazwy miejsc 24 (4,3%) 18 (3,4%)

ogółem: 371 (67%) 360 (69%)

Razem: 553 522

W materiale c h o r w a c k i m  najczęstsze są derywaty paradygmatyczne 
z formantem fl eksyjnym -a (27): greba ‘wytrwałe czerpanie korzyści od kogoś’ 
< grebati se, liza ‘cunnilinctus’ < lizati, taba 1. ‘bójka’, 2. ‘stosunek płciowy’ 
< tabati oraz, podobnie jak w przypadku języka czeskiego, formanty fl eksyjne 
zerowe (21): drk ‘onania’ < drkati, jeb ‘stosunek płciowy’ < jebati, mrz ‘nie-
nawiść’ < mrziti. Wśród pozostałych sufi ksów chorwackich można wyróżnić 

20  Por. PMČ: 153–154.
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następujące: -anac/-anjac21 (12): pišanac ‘oddawanie moczu’ < pišati, spavanac 
‘spanie’ < spavati; -aža (11): cjepaža ‘bójka’ < cjepati, tabaža ‘bójka’ < tabati; 
-ona (10): ložiona 1. ‘podżeganie do kłótni’, 2. ‘ostra muzyka rockowa’ < ložiti; 
prašiona ‘granie muzyki popowej i rockowej’ < prašiti; -ka (9): povraćka ‘wy-
miotowanie’ < povraćati; -ačina (8): jebačina ‘stosunek płciowy’ < jebati.

2.1.3. Derywacja odprzymiotnikowa

Powstawanie rzeczowników na drodze derywacji odprzymiotnikowej w czeskim 
i chorwackim języku potocznym, w porównaniu z dwoma wyżej wymieniony-
mi metodami, jest znacznie rzadsze i ma podobną frekwencję w obu zasobach 
leksykalnych (czes. 209, czyli 7,2%; chorw. 212, czyli 7,7%). Taka sytuacja za-
pewne jest również spowodowana tym, iż część wytworów derywacji odprzy-
miotnikowej została zaliczona do efektów procesu uniwerbizacji22.

W obu językach w kontekście derywacji odprzymiotnikowej mamy naj-
częściej do czynienia z „nazwami podmiotów” (czes. 143, chorw. 143), które 
powstają przy użyciu różnych formantów dodatnich, c z e s k i c h: -ák (26): 
ciťák ‘wrażliwy lub przewrażliwiony człowiek, który łatwo się wzrusza’ < cit-
livý ‘wrażliwy’, chromák pogardl. ‘inwalida’ < chromý, žluťák ksenofob. ‘czło-
wiek azjatyckiego pochodzenia’ < žlutý ‘żółty’; -ka (16): blbka ‘ładna, ale głupia 
dziewczyna’ < blbý ‘głupi’, hysterka ‘histeryczna kobieta’ < hysterický23; -ec 
(14): nabušenec ‘siłacz, bardzo umięśniony mężczyzna’ < nabušený ‘umięś-
niony’, pobouchanec ‘głupek, wariat’ < pobouchaný ‘potłuczony’; -ouš (8): 
jeblouš wulg. ‘głupek, osoba chora psychicznie’ < jeblý ‘o człowieku chorym 
psychicznie’, měkouš ‘uległa osoba’ < měkký ‘miękki, uległy’; -oň (7): hustoň 
‘zdolny, odważny człowiek’ < hustý ‘ts.’ ← ‘gęsty’ oraz c h o r w a c k i c h: 
-ak/-njak (26): drvenjak ‘osoba zachowująca się sztywno’ < drven ‘sztywny’ 
← ‘drewniany’, privatnjak ‘skryty, zamknięty w sobie człowiek’ < privatan 
‘prywatny’, slobodnjak ‘osoba bez pieniędzy’ < slobodan ‘wolny’; -ac (24): 
posranac ‘niezdara, nieudolny człowiek’ < posran ‘ts.’ ← ‘pobrudzony kałem’, 
smrdljivac ‘odpychający, antypatyczny chłopak’ < smrdljiv ‘śmierdzący’; -ko 
(13): otkačenko ‘wariat, szaleniec’ < otkačen ‘ts.’, škiljavko ‘student’ < škiljav 
‘zezowaty’; -o (7): traljo ‘zaniedbana, niechlujna osoba’ < traljav ‘zaniedbany, 
obdarty’; -ica (7): lajavica ‘gadatliwa kobieta skłonna do obmawiania’ < la-
jav ‘gadatliwy’. W obu językach pojawiają się żeńskie24 formanty fl eksyjne na 
-a (czes. 7, chorw. 4); c z e s k i e: cíťa slang młodz. ‘kobieta, która łatwo się 

21  Według R. Bugarskiego sufi ks -anjac jest bardziej charakterystyczny dla żargonu 
serbskiego, zaś -anac dla chorwackiego (Bugarski 2006: 139).

22  Została tutaj przyjęta teoria M. Dokulila dotycząca procesu uniwerbizacji (więcej na 
ten temat w podrozdziale 2.2).

23  Sufi ks ten w większości przypadków służy do tworzenia nazw kobiet, ale pojawiają się 
tutaj również ogólne określenia ludzi: hotovka ‘bardzo zmęczony człowiek’ < hotový, křivka 
slang młodz. ‘podstępny, niehonorowy człowiek’ < křivý ‘niehonorowy’ ← ‘krzywy’.

24   Tworzą jednak najczęściej ogólne nazwy osób.
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wzrusza, czasem o mężczyznach’ < citlivý ‘wrażliwy’, pitoma ‘głupek’ < pitomý 
‘głupi’, náfuka pogardl. ‘zarozumiały człowiek’ < nafoukaný ‘zarozumiały’; 
c h o r w a c k i e: simpa ‘sympatyczna osoba’ < simpatičan, škilja ‘zezowata 
kobieta’ < škiljav ‘zezowaty’. W materiale c z e s k i m  można również odna-
leźć 7 przykładów derywacji paradygmatycznej przy zastosowaniu morfemu ze-
rowego, np.: chaot ‘chaotyczny człowiek’ < chaotický, degen ‘głupiec, idiota’ < 
degenerovaný; poťap ‘wariat’ < poťapaný ‘zepsuty, zdemoralizowany’.

Pozostałe kategorie słowotwórcze, tworzone za pomocą odprzymiotniko-
wych derywatów mutacyjnych, nie są już tak bogato reprezentowane. „Nazwy 
przedmiotów i substancji” (wraz z częściami ciała) pojawiają się w materiale 
chorwackim częściej (40 razy) niż w czeskim (22) i powstają w nim za pomocą 
sufi ksów: -ak/-njak (8): lažnjak ‘fałszywa rzecz’ < lažan ‘fałszywy’, limen-
jak ‘samochód’ < limen ‘blaszany’; -ica (6): garavica ‘czarna kawa’ < garav 
‘czarny’, kudravica ‘żeński narząd płciowy’ < kudrav ‘kręcony, kędzierzawy’, 
zaś w materiale c z e s k i m  poprzez użycie sufi ksów: -ák (9): bavorák ‘samo-
chód (motocykl) BMW’ < bavorský ‘bawarski’, uměláky wulg. ‘żeńskie piersi 
zawierające silikon’ < umělý ‘sztuczny’ i -ka (6): kulatka ‘fabrycznie wykonany 
papieros’ < kulatý ‘okrągły’. „Nazwy zjawisk” z kolei występują w obu mate-
riałach w podobnym, niewielkim stopniu (czes. 24, chorw. 22), np. c z e s k i e: 
-ák (3): ciťák ‘wzruszający fi lm’ < citový; -ota (3): levota ‘oszustwo, nieuczciwy 
lub bezprawny czyn’ < levý; c h o r w a c k i e: -ak/-ljak (9): dupljak ‘stosu-
nek seksualny między mężczyzną i dwiema kobietami’ < duplji ‘podwójny’; -ka 
(3): totalka ‘wysoki stopień upojenia alkoholowego’ < totalan. Listę derywatów 
mutacyjnych uzupełnia 5  c h o r w a c k i c h  „nazw miejsc”, z których najcie-
kawsze to określenia więzienia: gluhara < gluh ‘głuchy’; memljara < memljiv 
‘wilgotny’ oraz pchlego targu dronjavac < dronjav ‘obdarty, obszarpany’.

Przy okazji derywacji odprzymiotnikowej należy jeszcze wspomnieć 
o derywatach składniowych, które pojawiają się w niewielkiej ilości, prze-
de wszystkim w materiale c z e s k i m  (czes. 20, chorw. 2), gdzie najczęściej 
są tworzone za pomocą sufi ksów: -ina (4): blbina ‘głupota’ < blbý, pitomina 
‘bezsens, głupota’ < pitomý; -ost (4): předposranost ‘zbyteczny strach’ < před-
posraný, zhovadilost ‘głupota, bezsens, coś, co nie ma wartości’ < zhovadilý; 
-árna (3): trapárna slang młodz. ‘coś kłopotliwego, niezręcznego’ < trapný. 
Wśród potocyzmów c h o r w a c k i c h  są to formy: -ost: navučenost ‘uza-
leżnienie od narkotyków’ < navučen i -iška: otkačiška ‘szaleństwo’ < otkačen 
‘szalony’.
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Tabela 3. Derywacja odprzymiotnikowa – kategorie słowotwórcze

Typy derywatów Kategoria
słowotwórcza

Liczba leksemów
język
czeski

język
chorwacki

Derywaty składniowe – 20 (9,6%) 2 (0,9%)

Derywaty znaczeniowe 
mutacyjne

nazwy podmiotów 143 (68,4%) 143 (67,5%)
nazwy zjawisk 24 (11,5%) 22 (10,4%)
nazwy przedmiotów 22 (10,5%) 40 (18,9%)
nazwy miejsc 0 5 (2,4%)
ogółem: 189 (90,4%) 210 (99%)

Razem: 209 212

2.1.4. Derywacja od innych części mowy

Interesującą, ale bardzo nieliczną w przypadku obu zasobów leksykalnych, gru-
pę leksemów stanowią wyrazy powstałe w wyniku derywacji od wyrażeń przy-
imkowych (czes. 19, czyli 0,7% ogółu procesów transformacyjnych; chorw. 11, 
0,4%). W obu językach można przytoczyć bardzo ekspresywne formy tworzące 
nazwy: „przedmiotów” (c z e s k i e: podpičník ‘wkładka higieniczna’ < pod 
píču ‘pod pochwę’, podmírák ‘piwo nalane pod kreskę’ < pod míru ‘pod po-
ziom’; c h o r w a c k i e: napičnjak ‘spódniczka mini’ < na pici ‘na pochwie’, 
pretpičnjak ‘fartuch z kieszenią pośrodku, który nosiły kucharki’ < pred picom); 
„stanów” (c z e s k i e: podpásovka ‘niehonorowe uderzenie’ < pod pás, přes-
držka wulg. ‘lanie, bicie’ < přes držku, dosł. ‘po gębie’; c h o r w a c k i e: do-
kurcana ‘upadek, szkoda, strata’ < do kurca); „osób” (c z e s k i e: podpantofl ák 
‘mężczyzna uległy wobec swojej żony’ < pod pantofl em, zavodář slang młodz. 
‘człowiek dobrze zabezpieczony fi nansowo’ < za vodou; c h o r w a c k i e: 
bezjajnik ‘impotent’ < bez jaja, podrepaš ‘lizus’ < pod repom ‘pod ogonem’). 
W materiale c h o r w a c k i m  pojawia się bardzo ekspresywne „określenie 
miejsca” pripizdina 1. ‘odludne, zapadłe, zabite dechami miejsce’, 2. ‘miejsce, 
w którym łatwo o kobiety i seks’ < pri pizdi ‘przy pochwie’.

Można również przytoczyć zaledwie kilka przykładów derywacji od przy-
słówków, jak np. c z e s k i e: mimoň ‘ktoś, kto się na czymś nie zna, w czymś 
się nie orientuje’ < mimo ‘obok’25, non-stopáč ‘sklep całodobowy’ < non-stop 
czy c h o r w a c k i e: solerica 1. ‘samotna kobieta’, 2. ‘cudzoziemka’ < solo.

2.2. Uniwerbizacja

Uniwerbizacja jest procesem różnie defi niowanym przez współczesne języ-
koznawstwo. W niniejszej publikacji została przyjęta defi nicja M. Dokulila, 
w myśl której:

25  Zapewne związek z powiedzeniem být mimo ‘nie orientować się’.
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z uniwerbizacją mamy do czynienia wtedy i tylko wtedy, gdy w języku występuje 
równolegle nazwa dwuwyrazowa, lecz nie tylko jako okazjonalne wyodrębnienie 
specjalnego gatunku w obrębie nazwy, ale jako stała nazwa syntetyczna […] A zatem 
istnienie nazwy jehličnatý strom upoważnia nas do tego, aby derywat jehličnan rozu-
mieć jako jego kondensację, natomiast istnienie luźnego związku starý člověk ‘stary 
człowiek’ […] nie upoważnia nas absolutnie do tego, abyśmy nazwy jednowyrazowe 
typu stařec ‘starzec’, stařík ‘ts.’ itp. mogli uważać za jego uniwerbizację (Dokulil 
1979: 164–165).

Na proces uniwerbizacji składają się różne zabiegi formalne. W monografi i 
został wykorzystany podział D. Buttler (1981: 187–220) na pięć podstawowych 
zabiegów prowadzących do uniwerbizacji, takich jak: 1. derywacja sufi ksalna; 
2. dezintegracja (derywacja dezintegracyjna, derywacja wsteczna) wraz z ad-
ideacją; 3. elipsa: a) substantywizująca, b) deadiektywizująca; 4. abrewiacja; 
5. kompozycja. Podział ten został nieznacznie zmodyfi kowany. Adideacja jest 
tutaj rozumiana szerzej niż w opisie D. Buttler i obejmuje również wyrazy, które 
upodobniają się do już istniejących, nie tylko poprzez derywację wsteczną, ale 
również w wyniku zastosowania odpowiednich końcówek lub sufi ksów (por. 
Szczepańska 1994: 51). Kompozycja została potraktowana jako odrębne zjawi-
sko i omówiona w osobnym dziale (por. 2.3).

Różne typy uniwerbizacji pojawiają się licznie w obu analizowanych mate-
riałach, z tym że uniwerbizmy czeskie zdecydowanie przeważają nad chorwa-
ckimi (czes. 457, chorw. 155), stanowiąc istotny wkład w powstawanie nowych 
wyrazów potocznych na drodze metod transformacyjnych (czes. 15,7%, chorw. 
5,6%). Na popularność zjawiska uniwerbizacji w potocznej odmianie języka 
czeskiego zwraca uwagę E. Szczepańska, która podkreśla, że dzięki niemu kon-
takt językowy staje się bardziej żywy, ale z drugiej strony towarzyszy mu nie-
bezpieczeństwo braku precyzji (Szczepańska 1994: 35).

W obu językach na czoło wysuwa się derywacja sufi ksalna (czes. 366, 
chorw. 118), przy której wykorzystuje się niemal te same sufi ksy, co przy zwykłej 
derywacji odprzymiotnikowej (por. 2.1.3). W przypadku języka c z e s k i e -
g o  są to przede wszystkim formanty: -ák (148): domácák ‘zadanie domowe’ 
< szkol. domácí úkol, jídelňák ‘jadłospis, menu’ < jídelní lístek, řidičák ‘prawo 
jazdy’ < řidičský průkaz, smažák ‘smażony ser’ < smažený sýr26, toaleťák ‘pa-
pier toaletowy’ < toaletní papír; -ka (93): asfaltka ‘droga asfaltowa’ < asfal-
tová silnice, kreditka ‘karta kredytowa’ < kreditní karta, nádražka ‘restauracja 
dworcowa’ < nádražní restaurace, placka ‘piersiówka’ < placatá láhev, slepka 
slang młodz. ‘ślepa uliczka’ < slepá ulice; -ovka (24): litrovka ‘litrowa butelka’ 
< litrová láhev, tiskovka ‘konferencja prasowa’ < tisková konference, webovky 
‘strony internetowe’ < webové stránky; -áč (17): animáč ‘fi lm animowany’ < 
animovaný fi lm, lahváč ‘piwo butelkowe’ < lahvové pivo. C h o r w a c k i e 

26 Sufi ks ten bardzo często jest wykorzystywany przy tworzeniu jednowyrazowych nazw 
potraw i napojów, por. m.in.: buráky < burské oříšky, lovečák < lovecký salám, řezák < ře-
zané pivo, svařák < svařené víno, šopák < šopský salát, tatarák < tatarský biftek, tuzemák < 
tuzemský rum, vaječnák < vaječný koňak.
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określenia jednowyrazowe są tworzone najczęściej za pomocą sufi ksów: -ak27 
(38): lažnjak ‘fałszywe pieniądze’ < lažni novac, osnovnjak ‘szkoła podstawo-
wa’ < osnovna škola, robnjak ‘dom towarowy’ < robna kuća; -ić (14): akcić 
‘fi lm sensacyjny’ < akcioni fi lm, minić ‘spódniczka mini’ < mini suknja; -ka 
(11): kontrolka ‘pisemna praca kontrolna’ < kontrolni pisemni zadatak, litrenka 
‘butelka litrowa’ < litrena boca; -ica (11): kiselica ‘woda mineralna’ < kisela 
voda, žestica ‘mocny napój alkoholowy’ < žestoko piće.

Specyfi czną grupę stanowią wyrazy powstałe w wyniku procesu adideacji 
(czes. 35, chorw. 7), gdzie nowe wyrazy upodobniają się do już istniejących 
przede wszystkim na drodze derywacji sufi ksalnej (np. c z e s k i e: černoch 
‘pasażer na gapę’ ← ‘murzyn’ < černý pasažér, vlastenec sport. ‘gol samobój-
czy’ ← ‘patriota’ < vlastní gól; c h o r w a c k i e: kriminalac ‘powieść krymi-
nalna’ ← ‘kryminalista’ < kirminalistički roman, minimalac ‘minimalna płaca’ 
← ‘minimalista’ < minimalna plaća) oraz paradygmatycznej (np.: c z e s k i e 
dálka ‘pilot do telewizora, do auta’ ← ‘odległość’ < dálkové ovládání, dámy 
‘damskie toalety’ ← ‘damy’ < dámské toalety). Adideacja może również, ale 
nie musi, towarzyszyć derywacji wstecznej (czes. 24, chorw. 6). Z pierwszym 
przypadkiem mamy do czynienia w formach c z e s k i c h: bulvár pogardl. 
‘gazeta lub czasopismo, które publikuje informacje o znanych osobistościach, 
również o sprawach nieprzyjemnych dla tych ludzi’ ← ‘bulwar’ < bulvární tisk, 
prales sport. ‘spotkanie na najniższym szczeblu sportowym’ ← ‘puszcza’ < pra-
lesní liga oraz w formie c h o r w a c k i e j: trauma ‘klinika traumatologiczna’ 
← ‘trauma’ < bolnica za traumatologiju; z drugim – w wyrazach: c z e s k i m
notor < notorický alkoholik i c h o r w a c k i m  žvaka ‘guma do żucia’ 
< guma za žvakanje.

Substantywizacja w obu materiałach pojawia się bardzo rzadko (czes. 9, 
chorw. 9) i obejmuje takie formy, jak c z e s k i e: řezaný ‘gatunek piwa’ < ře-
zané pivo, zkouškové stud. ‘sesja egzaminacyjna’ < zkouškové období  i  c h o r -
w a c k i e: godišnji ‘urlop roczny’ < godišnji odmor, žestoko ‘mocny alkohol’ 
< žestoko piće. Warto przy tej okazji wspomnieć o istotnej roli kontekstu, któ-
ry zazwyczaj pomaga zlikwidować zagrożenie wieloznaczności towarzyszącej 
procesowi substantywizacji (por. Szczepańska 1994: 33). Częstszym zabiegiem 
uniwerbizacyjnym w odmianie potocznej obu języków jest abrewiacja (czes. 
23, chorw. 15), co potwierdzają czeskie i chorwackie przykłady, np. c z e -
s k i e: hromaso wulg. ‘seks grupowy’ < hromadný sex, kasr/kesr ‘gaz łzawiący’ 
< kapesní aerosolový rozstřikovač, panapr ‘papier toaletowy’ < papír na prdel; 
c h o r w a c k i e: hrdi ‘chorwackie dinary’ < hrvatski dinari, p. k. (pe-ka) ‘ssa-
nie (fellatio)’ < pušenje kurca.

27  Jak pokazują przykłady, ten charakterystyczny dla rodzaju męskiego sufi ks jest często 
używany do tworzenia nazw prymarnie żeńskich.
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Tabela 4. Uniwerbizacja

Typ uniwerbizacji
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Derywacja sufi ksalna 366 (80%) 118 (76,1%)
Derywacja wsteczna 24 (5,2%) 6 (3,9%)
Adideacja 35 (7,7%) 7 (4,5%)
Elipsa – substantywizacja 9 (2%) 9 (5,8%)
Abrewiacja 23 (5%) 15 (9,7%)

Ogółem: 457 155

2.3. Kompozycja (derywacja złożona)

Przy opisie rezultatów derywacji złożonej została wykorzystana klasyfi ka-
cja rzeczowników złożonych przedstawiona w gramatyce H. Wróbla (2001: 
193–194). Złożenia zostały najpierw podzielone na dwie grupy: 1) rzeczowniki 
z drugim członem rzeczownikowym, 2) rzeczowniki z drugim członem nierze-
czownikowym. W ramach pierwszej grupy wyróżniono następnie złożenia eg-
zocentryczne i endocentryczne. W złożeniach egzocentrycznych formant wno-
si treść nadrzędną w stosunku do treści łączonych członów, zaś w przypadku 
złożeń endocentrycznych formant nie wnosi własnej treści, jest tylko sygnałem 
połączenia członów (Wróbel 2001: 193).

W analizowanym materiale rezultaty derywacji złożonej mają podobną fre-
kwencję (czes. 133, czyli 4,6%; chorw. 135, czyli 4,9%). W języku c z e s -
k i m  wykładnikiem formalnym kompozycji są najczęściej morfemy: -o- (49), 
np.: dlouh-o-prsť-ák ‘złodziej’, hub-o-lep-ø ‘słodki napój, likier’ oraz -ø- (44), 
np.: pič-ø-páska wulg. ‘wkładka higieniczna’, tluč-ø-huba pogardl. ‘ktoś, kto 
zbyt dużo mówi, krzykacz’, zaś w c h o r w a c k i m  interfi ks -o- (89), np.: 
cest-o-liz-ø ‘uliczny sprzątacz’, guz-o-bris-ø ‘papier toaletowy’, klim-o-glav-ø 
‘pozdrowienie, ukłon’, slad-o-guz-ac ‘homoseksualista’.

Złożenia w analizowanych potocyzmach c z e s k i c h  są najczęściej połą-
czeniami wyrazów, w których drugi człon jest rzeczownikiem (76). Najwięk-
szą grupę stanowią złożenia czasownika z rzeczownikiem (28), przede wszyst-
kim egzocentryczne (22), np.: bol-e-hlav-ø pogardl. 1. ‘amatorska mieszanka 
kilku rodzajów alkoholu’, 2. ‘piwo złej jakości’, pař-i-chlup-ø ‘ktoś, kto się zbyt 
ciepło ubiera’, rozhoď-ø-nož-ka wulg. ‘dziewczyna lub kobieta lekkich oby-
czajów’, ale również endocentryczne, np.: prc-ø-guma wulg. ‘prezerwatywa’. 
Liczne są również połączenia liczebników z rzeczownikiem (17), w głównej 
mierze endocentryczne, np.: pět-i-kilo ‘banknot o nominale 500 koron’ oraz rze-
czowników z rzeczownikami (18), także endocentryczne, np.: pič-ø-páska wulg. 
‘wkładka higieniczna’, tmav-o-češi ksenofob. ‘Romowie’. Znacznie rzadziej, bo 
11 razy, pojawiają się w materiale czeskim złożenia, gdzie pierwszym członem 
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jest przymiotnik. Można tutaj wymienić bardzo ekspresywne złożenie egzo-
centryczne čern-o-prdel-ník pogardl. 1. ‘ksiądz, członek partii chrześcijańsko-
-demokratycznej’, 2. ‘sędzia piłkarski’.

Rzeczowniki z drugim członem nierzeczownikowym pojawiają się w ba-
danej czeskiej leksyce 48 razy. Są to przede wszystkim połączenia rzeczownika 
z czasownikiem (31), takie jak: chlup-o-žer-ø slang młodz. ‘depilator’, uch-o-
-lap-ka slang młodz. ‘chwytliwa melodia’, sen-o-chrup-ø pogardl. ‘wieśniak’28. 
W 13 przypadkach mamy do czynienia ze złożeniami przysłówków i czasow-
ników, gdzie dominują formy z przysłówkiem sám typu: sam-o-děl-o ‘amator-
skie urządzenie, którego nie można kupić w sklepie’, sam-o-drž-ky ‘pończochy 
samonośne’, sam-o-žer-ø pogardl. ‘zarozumiały, pyszny człowiek’.

W przypadku c h o r w a c k i c h  derywatów złożonych rzeczowniki 
z drugim członem nierzeczownikowym pojawiają się częściej (71 razy) niż 
rzeczowniki z drugim członem rzeczownikowym (58). Wśród tej pierwszej 
grupy zdecydowanie dominują połączenia rzeczownika lub wyrażenia przy-
imkowego z czasownikiem, które występują aż w 61 przypadkach, np.: bab-o-
-jeb-ac ‘mężczyzna, który uprawia stosunek płciowy ze starszymi kobietami’, 
dup-e-liz-ac ‘lizus’, kurc-o-lom-ka ‘nimfomanka’, sperm-o-žder-ac ‘homosek-
sualista’29. Poza tym pojawia się 5 złożeń przysłówka z czasownikiem, np.: 
brz-o-jeb-ø ‘krótki stosunek płciowy’, rad-o-daj-ka ‘uległa, łatwa dziewczyna, 
kobieta’ oraz 4 połączenia czasownika z czasownikiem, np.: mil-o-kliz-ø ‘męski 
narząd płciowy’.

W przypadku złożeń z drugim członem rzeczownikowym w analizowanym 
materiale c h o r w a c k i m  największą grupę stanowią połączenia dwóch 
rzeczowników (23), w głównej mierze endocentryczne (18), np.: blud-o-bol 
‘choroba weneryczna’, gum-i-defekt ‘przebita opona’, pic-o-mehaničar ‘gine-
kolog’, ale również kilka egzocentrycznych, np.: glav-o-trup-ac ‘inwalida bez 
nóg’. Poza tym pojawia się spora, ale mniejsza niż w materiale czeskim, grupa 
złożeń czasownika z rzeczownikiem (19), przede wszystkim egzocentrycznych 
(16), np.: jeb-i-guz-ø ‘lizus’, mil-o-mud-ø ‘homoseksualista’, vrt-i-guz-ø ‘nie-
poważna, nieodpowiedzialna osoba’. Egzocentryczne połączenia przymiotni-
ków z rzeczownikiem występują w chorwackim materiale 10 razy, np.: bel-o-
-čarap-aš ‘homoseksualista’, tup-i-glav-ø ‘student’, zaś złożenia liczebników 
z rzeczownikami w 4 przypadkach, np.: tr-o-prst-aš 1. ‘wyznawca wschodniej, 
prawosławnej wiary’, 2. ‘Serb’.

W obu materiałach można także odnaleźć przypadki derywatów złożonych, 
które trudno przyporządkować do wyżej wymienionych typów. Chodzi tutaj 
o  c z e s k i e  przykłady typu: hejpočkej pogardl. ‘człowiek bez znaczenia’, 

28 Do tej grupy można również zaliczyć połączenia wyrażeń przyimkowych 
z czasownikiem typu přizdi-chc-áč wulg. ‘bojaźliwy, nieprzebojowy człowiek’.

29 Warto zwrócić uwagę na bardzo dużą liczbę złożeń rzeczownika z czasownikiem ozna-
czających homoseksualistów. W analizowanym materiale znajduje się 15 takich wyrazów, 
oprócz wyżej wymienionego, np.: čmar-o-ljub-ac, dup-o-jeb-ac, guz-o-ljub-ac, kar-o-ljub-ø, 
kit-o-lov-ac.
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hromdopolice ‘niezgrabny człowiek’ czy chorwackie formy međunoga ‘męski 
narząd płciowy’ lub kurcoslav30 ‘męski narząd płciowy’.

Tabela 5. Kompozycja

Typ
kompozycji Rodzaj złożenia

Liczba leksemów
język
czeski

język
chorwacki

Rzeczowniki 
z drugim
członem 
rzeczowniko-
wym

rzeczownik + 
rzeczownik

złożenia
egzocentryczne 1 6

złożenia
endocentryczne 17 18

ogółem: 18 24

przymiotnik + 
rzeczownik

złożenia
egzocentryczne 7 10

złożenia
endocentryczne 4 0

ogółem: 11 10

liczebnik + 
rzeczownik

złożenia 
egzocentryczne 3 4

złożenia
endocentryczne 14 0

ogółem: 17 4

czasownik + 
rzeczownik

złożenia
egzocentryczne 22 16

złożenia
endocentryczne 6 3

ogółem: 28 19
inne 2 1
ogółem: 76 (57,1%) 58 (43%)

Rzeczowniki 
z drugim 
członem 
nierzeczowni-
kowym

rzeczownik + czasownik 31 61
przysłówek + czasownik 13 5
czasownik + czasownik 3 4
rzeczownik + przymiotnik 1 1
ogółem: 48 (36%) 71 (52,6%)

Pozostałe: 9 (6,8%) 6 (4,4%)
Razem: 133 135

30  Obok tej formy pojawiają się również podobne wyrazy typu: okoslav ‘oko’, tuposlav 
‘przygłupi człowiek’, trotoslav ‘chromy, kulawy człowiek’. Zapewne modelem dla tych 
wyrazów były imiona męskie typu Miroslav, Vatroslav, Bogoslav itd.
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2.4. Kontaminacja

Według defi nicji R. Bugarskiego kontaminacja31 polega na łączeniu dwóch wy-
razów lub ich części w nową całość. Proces ten często, choć nie zawsze, jest mo-
tywowany ukrywaniem niektórych ich segmentów, przy czym otrzymany w ten 
sposób wytwór również od strony semantycznej prezentuje kombinacje części, 
które weszły w jego skład. Serbski lingwista inspiracje dla kontaminacji widzi 
w angielskich formach typu motel < motor + hotel czy smog < smoke ‘dym’ + 
fog ‘mgła’, podkreślając przy tym ich żartobliwy, kalamburowy charakter (Bu-
garski 2006: 189–190).

W analizowanym materiale pojawia się 61 rezultatów tego procesu po stro-
nie czeskiej (2,1%) oraz 75 po stronie chorwackiej (2,7%). Przy ich podziale 
wykorzystana została klasyfi kacja R. Bugarskiego, który wyróżnia 6 sposobów 
powstawania nowych wyrazów na drodze kontaminacji: 1) „klasyczny” model: 
połączenie pierwszej części pierwszego wyrazu z drugą częścią drugiego wyra-
zu; 2) połączenie całości pierwszego wyrazu z drugą częścią drugiego wyrazu; 
3) połączenie pierwszej części pierwszego wyrazu z całością drugiego wyrazu; 
4) połączenie dwóch wyrazów w całości, które można oddzielnie przeczytać; 
5) jeden wyraz ukryty wewnątrz drugiego przy grafi cznym wydzieleniu ukry-
tego wyrazu; 6) połączenie elementów z dwóch różnych języków32 (Bugarski 
2006: 212–221).

W przypadku obu języków najwięcej rezultatów procesu kontaminacji 
przynależy do dwóch pierwszych typów, zwłaszcza zaś do typu pierwszego 
(czes. 38, chorw. 51). „Klasyczny” model kontaminacji można odnaleźć w wy-
razach c z e s k i c h: človák ‘Słowak’ < člověk ‘człowiek’ + Slovák, dechno 
slang młodz. ‘orkiestra dęta’< dechovka ‘ts.’ + techno, desátek ‘łapówka’ < de-
set ‘dziesięć’ + úplatek ‘łapówka’, němcouzština ‘język niemiecki’ < němčina 
‘język niemiecki’ + francouzština ‘język francuski’ oraz  c h o r w a c k i c h: 
igloman ‘narkoman, który zażywa narkotyk dożylnie’ < igla + narkoman, klin-
ceza ‘dziewczynka’ < klinka ‘ts.’ + princeza ‘księżniczka’, lizoled ‘lody’ < lizati 
‘lizać’+ sladoled ‘lody’, lupača ‘głupia kobieta’ < lupati ‘uderzać’ + glupača 
‘głupia kobieta’. Połączenia całości pierwszego wyrazu z drugą częścią dru-
giego wyrazu pojawiają się w c z e s k i m  materiale 12 razy, np.: bráchanec 
‘kuzyn’ < brácha ‘brat’ + bratranec ‘kuzyn’, piškotéka slang młodz. ‘dziecięca 
dyskoteka’ < piškot ‘biszkopt’ + diskotéka, zaś  w  c h o r w a c k i m  – 16, np.: 
gejan pogardl. ‘Serb’ < gej + Dejan ‘typowe imię serbskie’, pljugara ‘popiel-
niczka’ < pljuga ‘papieros’ + pepeljara ‘popielniczka’.

Pozostałe modele kontaminacyjne są zdecydowanie rzadsze. Trzeci typ moż-
na odnotować w przypadku 8 form c z e s k i c h, np.: homokláda wulg. ‘homo-

31  R. Bugarski przywołuje kilka synonimicznych serbskich terminów na określenie 
samego procesu, takich jak: kontaminacija, stapanje, sažimanje, slivanje, a dla rezultatu 
procesu kontaminacji proponuje określenie slivenice (Bugarski 2006: 189).

32  Ten typ zostanie szerzej przedstawiony w rozdziale III, dotyczącym zapożyczeń.
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seksualista’ < homosexuál ‘ts.’ + kláda ‘kłoda’, silikozy wulg. ‘kobiece piersi 
zawierające silikonowe implanty’ < silikon + kozy wulg. ‘piersi’ oraz 4 form 
c h o r w a c k i c h, np.: folksvagina ‘Volkswagen’ < Volkswagen + vagina, in-
telektujalac ‘zawistny chorwacki intelektualista’ < intelektualac ‘intelektualista’ 
+ jalac ‘zawistnik’. Zaledwie 4 przykłady czwartego typu odnajdujemy w mate-
riale c h o r w a c k i m, np.: kakademik ‘akademik’ < kakati ‘wykonywać dużą 
potrzebę’ + akademik, zaś w materiale c z e s k i m  3 przykłady, które można 
zaliczyć do typów mieszanych, np.: dokundamenty żart. ‘dokumenty’ < doku-
menty + kunda wulg. ‘żeński narząd płciowy’.

Tabela 6. Kontaminacja

Typ kontaminacji
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Typ 1 38 (62,3%) 51 (68%)
Typ 2 12 (19,7%) 16 (21,3%)
Typ 3 8 (13,1%) 4 (5,3%)
Typ 4 0 4 (5,3%)
Typ mieszany 3 (4,9%) 0

Ogółem: 61 75

2.5. Adideacja

Bardzo liczną grupę, zwłaszcza wśród analizowanych rzeczowników chorwa-
ckich (czes. 107, czyli 3,7%; chorw. 243, czyli 8,8%), stanowią formy stojące 
niejako na pograniczu klasycznego słowotwórstwa i derywacji semantycznej, 
a mianowicie wyrazy tworzone za pomocą adideacji33. Według Encyklope-
dii językoznawstwa ogólnego adideacja to „przekształcenie brzmienia wyrazu 
w celu osiągnięcia wtórnych skojarzeń semantycznych oraz efektu stylistycz-
nego, zwłaszcza komicznego, np. bublicystyka zam. publicystyka” (EJO: 18). 
W niniejszej rozprawie taka defi nicja wraz z podanym przykładem odnosi się do 
kontaminacji (por. rozdział 2.4.), zaś adideacja jest traktowana bardziej wąsko, 
jako proces, którego rezultatem jest nowy derywat pokrywający się formalnie 
z istniejącym już wyrazem (por. Szczepańska 1994: 20). Efekt humorystyczny 
uzyskuje się tutaj poprzez „pozorną symetrię budowy wyrazu z jego wtórnym 
znaczeniem, a zarazem konfl ikt nowego znaczenia z dawnym realnym znacze-
niem” (Buttler 1959: 76–77). Proces adideacji jest zaliczany do szeroko pojęte-

33   Metoda ta pojawiła się już w niniejszej publikacji przy okazji omawiania procesu 
uniwerbizacji (por. podrozdział 2.2), ale tym razem zostanie ona potraktowana oddzielnie 
w odniesieniu do nazw jednowyrazowych tworzonych od innych nazw jednowyrazowych.
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go obszaru gier językowych, bardzo charakterystycznych dla potocznej odmia-
ny języka.

Adideacja może przebiegać w różny sposób, również przy wykorzystaniu 
metod przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach: derywacji sufi ksalnej, 
wstecznej, paradygmatycznej czy kompozycji. Jednak najczęściej w przypadku 
obu języków (czes. 73, chorw. 125) dochodzi do nieregularnych przekształceń 
fonetycznych i morfologicznych w celu utworzenia istniejącego już wyrazu. 
Ten typ adideacji pojawia się w formach c z e s k i c h: halušky nark. ‘halucy-
nacje’ ← ‘frytki’ < halucinace, herodes nark. ‘heroina’ ← ‘Herod’ < heroin, ka-
pela ‘rzeżączka, tryper’ ← ‘kapela’ < kapavka, rizoto żart. ‘ryzyko’ ← ‘risotto’ 
< riziko oraz c h o r w a c k i c h: dolores ‘dolar amerykański’ ← ‘imię żeńskie’ 
< dolar, Iglesias 1. ‘narkoman’, 2. ‘narkoman, który wstrzykuje sobie narko-
tyk dożylnie’ < igla ‘igła’, komandos ‘narkoman’ ← ‘komandos’ < narkoman, 
menza ‘menstruacja’ ← ‘stołówka’ < menstruacija. Derywacja sufi ksalna przy 
procesie adideacji jest wykorzystywana w 18 formach c z e s k i c h, np.: holír-
na ‘sklep, w którym są zbyt wysokie ceny’ ← ‘zakład fryzjerski (męski)’ < holit 
někoho ‘golić kogoś’, piskoř ‘małe dziecko’ ← zool. ‘piskorz’ < pískat ‘gwiz-
dać’ oraz 71 c h o r w a c k i c h, np.: lokator ‘pijak, alkoholik’ ← ‘lokator’ < 
lokati ‘pić alkohol’, mjesečnjak ‘menstruacja’ ← ‘lunatyk’ < mjesec ‘miesiąc’, 
pijanist ‘pijak’ ← ‘pianista’ < pijan ‘pijany’.

Poza tym w obu językach można odnaleźć rezultaty derywacji wstecznej 
(czes. 4, chorw. 15), np.: c z e s k i e  antík ‘antykwariat’ ← ‘antyk’ < antikva-
riát; c h o r w a c k i e  konj ‘koniak’ ← ‘koń’ < konjak oraz paradygmatycz-
nej (czes. 6, chorw. 13), np.: c z e s k i e  slíva ‘śliwowica’ ← ‘śliwa’ < slivovi-
ce; c h o r w a c k i e  konzerva ‘konserwatysta’ ← ‘konserwa’ < konzervativac. 
W materiale c h o r w a c k i m  występuje ponadto 11 derywatów złożonych, 
w których powstały z połączenia dwóch podstaw wyraz zachowuje również 
swoje pierwotne znaczenie, np.: rukomet ‘pieszczoty, petting’ ← ‘piłka ręczna’ 
< ruka ‘ręka’ + metati ‘stawiać, kłaść, wkładać’, visibaba ‘impotent’ ← ‘śnie-
życzka, przebiśnieg’ < visiti ‘wisieć’ + baba, zvonimir ‘głośne wiatry’ ← Zvoni-
mir ‘chorwackie imię męskie’ < zvoniti ‘dzwonić’.

Tabela 7. Adideacja

Typ adideacji
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nieregularne przekształcenia fonetyczne
i morfologiczne 73 (68,2%) 125 (51,4%)

Derywacja sufi ksalna 18 (16,8%) 71 (29,2%)
Derywacja wsteczna 4 (3,7%) 15 (6,2%)
Derywacja ujemno-dodatnia 5 (4,7%) 8 (3,3%)
Derywacja paradygmatyczna 6 (5,6%) 13 (5,3%)
Kompozycja 1 (0,9%) 11 (4,5%)

Ogółem: 107 243 
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2.6. Deformacja

Innym sposobem tworzenia rzeczowników potocznych, znajdującym się już 
na peryferiach tradycyjnie rozumianego słowotwórstwa, jest deformacja, czy-
li według terminologii J. Hubáčka tzw. překrucování (Hubáček 1971: 29–30). 
Jest to przetwarzanie, przekształcanie, przekręcanie w różny sposób wyrazów, 
gdzie znaczenie jest jedynie lekko modyfi kowane (ekspresywnie) w celu ukaza-
nia dwuznaczności lub osiągnięcia efektu oryginalnego brzmienia, nietypowego 
dla języka standardowego (Hubáček 1971: 29)34. W przykładach tych trudno 
dokonać wyraźnego podziału słowotwórczego wyrazu lub poszukiwać klarow-
nej motywacji słowotwórczej. W analizowanym materiale można odnaleźć bar-
dzo liczne rezultaty procesu deformacji zarówno po stronie czeskiej (140, czyli 
4,8%), jak i chorwackiej (103, czyli 3,7%). W obu językach wyrazy te cechuje 
bardzo wysoki stopień ekspresji, np.: c z e s k i e: čédina szkol. ‘język czeski’ 
< čeština, dyzina ‘dyskoteka’ < diskotéka, kejtra ‘gitara’ < kytara35, préďa ‘pre-
zydent’ < prezident oraz c h o r w a c k i e: Dalmatajner ‘Dalmatyńczyk’ < 
Dalmatinac, dilfa ‘dyrektor’ < direktor, đimna ‘gimnazjum’ < gimnazija, pilfač 
‘policjant’ < policajac.

2.7. Metateza

Zjawisko metatezy jest jednym z najczęstszych sposobów tworzenia nowych 
wyrazów potocznych w dzisiejszym języku chorwackim (por. Fink 2003: 89). 
Potwierdza to również jego wysoka frekwencja w analizowanym w niniejszej 
monografi i materiale chorwackim, gdzie za rezultaty różnych odmian tego pro-
cesu można uznać 180 leksemów (ok. 6,5%)36. Jednocześnie nie pojawia się 
w ogóle w analizowanym materiale czeskim. Metateza jest zjawiskiem sto-
sunkowo dawnym, wywodzącym się ze specyfi cznego chorwackiego żargonu 
określanego mianem šatrovački govor37. Proces ten polega na przestawieniu 
kolejności sylab w wyrazie wyjściowym, a jego celem jest przede wszystkim 

34 Wśród przykładów překrucování J. Hubáček wymienia również formy, które w ni-
niejszej publikacji zostały zaliczone do rezultatów procesu adideacji. Jako wytwór procesu 
deformacji będą tutaj traktowane jedynie formy, które nie istniały wcześniej w języku.

35 Przykład ten zalicza J. Hubáček do rezultatów tzw. mechanického krácení. W niniejszej 
publikacji termin ten został pominięty, a wyrazy, które mógłby on obejmować, przydzielono 
do innych kategorii.

36 Liczba ta powinna być jednak traktowana umownie, ponieważ proces metatezy jest 
bardzo produktywny i może odnosić się również do wyrazów niewymienionych w materiale 
słownikowym. Ponadto liczne rezultaty procesu metatezy mogą sztucznie zawyżać łączny 
procent chorwackich wyrazów powstających na drodze ogólnie pojętej derywacji morfolo-
gicznej.

37 Termin „metateza” w takim znaczeniu został zapożyczony z chorwackich opracowań 
T. Sabljaka i Ž. Fink (Sabljak 1981: 9; Fink 2003: 89).
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osiągnięcie tajności i niezrozumiałości przekazu (Fink 2003: 89). Zmiana ta do-
tyczy najczęściej wyrazów należących do języka standardowego, ale również 
wyrazów potocznych włącznie z zapożyczeniami38.

Proces metatezy może przebiegać w różny sposób. W wyrazach wielosyla-
bowych często dochodzi jedynie do przestawienia kolejności sylab, np.: kijara 
< rakija, pačaglu ‘głupiec’ < glupača, tenkre ‘kretyn’ < kreten, vopi < pivo. 
W przypadku wyrazów jednosylabowych do przestawionych form jest dołącza-
na dodatkowa samogłoska, np.: ansta ‘mieszkanie’ < stan, efše ‘szef’ < šef, ožno 
‘nóż’ < nož. Czasami dochodzi do przekształcenia form wyjściowych w bierni-
ku, np.: vutra ‘marihuana’ < B. travu < M. trava, vugla ‘głowa’ < B. glavu < M. 
glava. Do przestawionych form są dodawane również sufi ksy, np.: limać ‘chło-
pak’ < mali ‘mały’ + -ać, vutrica ‘marihuana’ < trava + -ica. W analizowanym 
materiale pojawiają się również przypadki dodawania do rezultatów metatezy 
stałych elementów: prefi ksu jo- oraz sufi ksu -nj, np.: jočkapinj ‘dziewczyna’ < 
pička, jorastanj 1. ‘mama’, 2. ‘koleżanka’ < stara. Takie formy były tworzone 
w celu jak największego oddalenia od pierwotnej postaci wyrazu, a jednocześnie 
całkowitego zaciemnienia jego znaczenia (por. Sabljak 1981: 10). W nielicz-
nych przypadkach leksemy powstałe w procesie metatezy mają formę wyrazu 
już istniejącego, jednak o odmiennym znaczeniu. Przykładem takich wyrazów, 
zbliżonych do rezultatów adideacji, są np. leksemy: đavo ‘kierownik’ ← ‘diabeł’ 
< vođa, repa ‘pieniądze’ ← ‘rzepa’ < pare, vatra ‘marihuana’ ← ‘ogień’ < trava.

2.8. Wyrazy dźwiękonaśladowcze i ich derywaty

Stosunkowo niejednorodną grupę stanowią wyrazy dźwiękonaśladowcze i ich 
derywaty (czes. 53, czyli 1,8%; chorw. 43, czyli 1,6%), które ze względu na 
swój specyfi czny ekspresywny charakter nie zostały omówione wcześniej, przy 
okazji analizowania derywatów od różnych części mowy. Ponadto w przypadku 
niektórych form wydzielenie odpowiednich formantów od podstaw słowotwór-
czych wydaje się, ze względu na bardzo dawne pochodzenie leksemów, niezwy-
kle trudne czy wręcz niemożliwe. Wśród wyrazów dźwiękonaśladowczych moż-
na wymienić ekspresywne formy będące elementem swoistej gry językowej, np. 
c z e s k i e: bajaja ‘piwo na sen’, tintili ‘pieniądze’ czy ťiňťong ksenofob. ‘han-
dlarz azjatyckiego pochodzenia’ (język czeski stara się tu naśladować brzmienie 
języków Dalekiego Wschodu) oraz c h o r w a c k i e: glo-glo ‘napój’, hopa-
-cupa ‘konwencjonalny stosunek płciowy’, papa ‘jedzenie’. Do derywatów 
od wyrażeń dźwiękonaśladowczych zalicza się np. c z e s k i e: bafan ‘pies’ 
< baf, mňamka ‘dobre jedzenie, coś smacznego’ < mňam oraz c h o r w a c -
k i e  njupalica ‘usta’ < njupati ‘jeść’.

38 W ramach niniejszej analizy takie wyrazy zostały włączone do zapożyczeń.
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2.9. Pozostałe metody

Wśród analizowanego materiału znalazły się 83 leksemy czeskie i 80 chorwa-
ckich, utworzone niewątpliwie w wyniku zastosowania szeroko rozumianych 
metod transformacyjnych, ale które trudno jednoznacznie zaliczyć do któregoś 
z wymienionych wcześniej procesów słowotwórczych. Niektóre formy stano-
wią hybrydy powstałe na drodze różnych metod słowotwórczych, pozostałe zaś 
należą do całkowicie odrębnej kategorii.

Przy okazji analizy materiału c z e s k i e g o  warto zwrócić uwagę na de-
rywaty sufi ksalne, które powstały od różnych połączeń wyrazowych, a nawet 
związków frazeologicznych, np.: jánabráchismus ‘decydowanie na podstawie 
więzów rodzinnych i znajomości, nepotyzm’ < já na bráchu, brácha na mě ‘ja 
dla brata, brat dla mnie’ + -ismus czy vlezdoprdelismus wulg. ‘lizusostwo jako 
sposób zachowania’ < vlézt do prdele ‘podlizywać się’ ← dosł. ‘wchodzić do 
tyłka’. Ciekawy typ gry językowej stanowi forma Šílelbys ‘telewizor marki „Ši-
lelis”, gdzie zachodzi upodobnienie do zwrotu šilel bys ‘zwariowałbyś’, które 
w dowcipny sposób opisuje reakcję na działanie rzeczonego telewizora. Inte-
resujący zabieg został również wykorzystany w formie Šoustecký ‘kochanek, 
partner seksualny, najczęściej młodszy od kobiety’ < šoustat ‘uprawiać stosu-
nek płciowy’, gdzie dzięki użyciu formy nazwiska uzyskano wyrazisty efekt 
komiczny.

Podobna metoda pojawia się w materiale c h o r w a c k i m, w którym ele-
menty gry językowej polegają na utworzeniu dowcipnej wersji imienia i nazwi-
ska dla określenia jakiejś osoby, rzeczy czy nawet zjawiska. Ten zabieg można 
zaobserwować w formach: Vinko Lozić ‘pijak’ < vinko ‘winko’ + loza ‘rakija 
z winogron’, Vrbin Visuljak pogardl. ‘Serb’ < vrba ‘wierzba’ + visiti ‘wisieć’ 
(związek z obraźliwym hasłem Srbe na vrbe ‘Serbów na wierzby’), Zvonko Spa-
sić ‘dzwonek szkolny, który oznacza koniec godziny lekcyjnej’ < zvoniti ‘dzwo-
nić’ + spasiti ‘uratować’.

3. WNIOSKI

Zaprezentowany materiał oraz analiza dotyczyły słowotwórczych (transforma-
cyjnych) metod tworzenia leksyki potocznej w języku czeskim i chorwackim. 
Rezultaty analizy najlepiej ilustruje tabela 8.
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Tabela 8. Metody transformacyjne (słowotwórcze) przy tworzeniu czeskiej i chorwackiej 
leksyki potocznej

Metoda słowotwórcza
Liczba leksemów oraz ich frekwencja

język
czeski

język
chorwacki

Derywacja odrzeczownikowa 1095 (37,6%) 995 (36%)
Derywacja odczasownikowa 553 (19%) 522 (18,9%)
Derywacja odprzymiotnikowa 209 (7,2%) 212 (7,7%)
Derywacja od innych części mowy 24 (0,8%) 17 (0,6%)
Uniwerbizacja 457 (15,7%) 155 (5,6%)
Kompozycja 133 (4,6%) 135 (4,9%)
Kontaminacja 61 (2,1%) 75 (2,7%)
Adideacja 107 (3,7%) 243 (8,8%)
Deformacja 140 (4,8%) 103 (3,7%)
Metateza 0 180 (6,5%)
Wyrazy dźwiękonaśladowcze i ich 
derywaty 53 (1,8%) 43 (1,6%)

Pozostałe metody 83 (2,8%) 80 (2,9%)
Ogółem: 2915 2760

Jak wynika z powyższej tabeli, w obu analizowanych materiałach leksykal-
nych na plan pierwszy wśród transformacyjnych metod tworzenia leksyki po-
tocznej wysuwa się derywacja odrzeczownikowa (czes. 37,6%, chorw. 36%). 
Znacznie rzadziej potocyzmy czeskie i chorwackie powstają na drodze derywa-
cji odczasownikowej (czes. i chorw. ok. 19%). Wśród pozostałych części mowy 
w ok. 7% przypadków w obu językach podstawą słowotwórczą nowego wyrazu 
jest przymiotnik. Leksyka potoczna jest zwykle tworzona za pomocą afi ksów 
charakterystycznych również dla języka standardowego, choć w obu materia-
łach, zwłaszcza w przypadku derywatów odrzeczownikowych modyfi kacyj-
nych, można odnaleźć przykłady sufi ksów substandardowych.

Warto zauważyć, że w potocznej odmianie języka czeskiego bardzo produk-
tywnym procesem słowotwórczym jest uniwerbizacja, której wyniki stanowią 
niemal 16% materiału analizowanego w niniejszym rozdziale. W przypadku 
słownictwa chorwackiego jest to tylko 5,6%. Ponadto potoczna leksyka czeska 
często powstaje na drodze deformacji (4,8%), kompozycji (4,6%) i adideacji 
(3,7%). W przypadku słownictwa chorwackiego bardzo produktywnymi proce-
sami są adideacja (8,8%) oraz metateza (6,5%), która w ogóle nie pojawia się 
w analizowanym materiale czeskim39.

39   Z pewnością obecność tego zjawiska w potocznej leksyce chorwackiej (bośniackiej, 
serbskiej), przy jednoczesnym braku występowania w innych językach słowiańskich, wyma-
ga dodatkowego objaśnienia, najlepiej w formie odrębnego artykułu. Warto zaznaczyć, że 
zjawisko metatezy ma również poświadczenia w historii chorwackiego języka standardowe-
go, np. mogila > gomila.
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Na podstawie przeanalizowanego materiału, z dużą dozą ostrożności, moż-
na stwierdzić, że metody transformacyjne (słowotwórcze) są bardziej charakte-
rystyczne dla czeskiej leksyki potocznej (czes. 46,6% całości, chorw. 37,8%). 
Być może różnice te byłyby jeszcze wyraźniejsze, gdyby nie obecność bardzo 
licznych leksemów chorwackich będących rezultatem niemal nieograniczonego 
w swojej produktywności procesu metatezy.
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Rozdział III

ZAPOŻYCZENIA

1. WPROWADZENIE

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione różnego rodzaju zapożyczenia 
z języków obcych, które przynależą do metod transpozycyjnych przy tworze-
niu nowej leksyki potocznej, zgodnie z ujęciem J. Hubáčka (1979: 149). Ana-
liza zapożyczeń w potocznej odmianie języka czeskiego i chorwackiego doty-
czy zasadniczo zapożyczeń właściwych, ale uwzględniono także zapożyczenia 
sztuczne (pozorne, mieszane, hybrydy językowe) oraz w pewnym stopniu zapo-
życzenia strukturalne, czyli kalki wyrazowe (por. Markowski 2009: 162–164). 
Do zapożyczeń właściwych są tu również zaliczane derywaty słowotwórcze od 
bezpośrednich zapożyczeń w celu odróżnienia ich od derywatów powstałych od 
wyrazów rodzimych lub zadomowionych w języku literackim.

Do analizy etymologicznej leksyki czeskiej, oprócz informacji zawartych 
w obu wydaniach leksykonu Slovník nespisovné češtiny (SNČ 2006, 2009)1, 
zostały wykorzystane czeskie słowniki etymologiczne: Václava Machka (Ma-
chek), Jiřego Rejzka (Rejzek), Josefa Holuba i Stanislava Lyera (SESJČ) oraz 
czeski słownik wyrazów obcych Nový akademický slovník cizích slov A-Ž (SCS). 
Przy badaniu leksyki chorwackiej pomocne okazały się chorwackie słowniki 
etymologiczne autorstwa Petara Skoka (Skok) i Alemka Gluhaka (Gluhak), sło-
weńskie France Bezlaja (Bezlaj) i Marka Snoja (Snoj), jednojęzyczny słownik 
Vladimira Anicia (Anić), a w największym stopniu słowniki wyrazów obcych 
Bratoljuba Klaicia (Klaić) oraz Vladimira Anicia i Iva Goldsteina (RSR)2. Poza 

1 Większość haseł zamieszczonych w czeskim słowniku została dość dokładnie zanali-
zowana pod względem genetycznym, przede wszystkim przy wykorzystaniu czeskich słow-
ników etymologicznych. W związku z tym w niniejszym rozdziale liczne etymologie będą 
pochodziły bezpośrednio ze Slovníka nespisovné češtiny i zostaną oznaczone skrótem SNČ 
2009.

2 Warto podkreślić, że oba słowniki przekraczają ramy tradycyjnie pojętego słownika 
wyrazów obcych, ponieważ po pierwsze – zawierają dużą liczbę wyrazów niestandardowych, 
po drugie – pojawiają się w nich etymony poszczególnych wyrazów w oryginalnej postaci. 
Ponadto autorzy obu słowników dość obfi cie czerpali ze słownika etymologicznego P. Skoka 
(Skok).
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wymienionymi pozycjami w niektórych przypadkach do analizy wyrazów były 
wykorzystywane słowniki dwujęzyczne, różnego rodzaju portale internetowe3 
oraz opracowania dotyczące poszczególnych zapożyczeń, które zostaną przyto-
czone w poniższych podrozdziałach.

Przy opisie zapożyczeń z konkretnych języków uwzględniono stronę zna-
czeniową zapożyczanych wyrazów, przede wszystkim na podstawie podziału 
Danuty Buttler na 23 kategorie semantyczne rzeczowników języka potocznego. 
Polska językoznawczyni wymienia następujące kategorie: „człowiek”, „czyn-
ności fi zyczne”, „części ciała ludzkiego”, „żywność”, „odzież”, „stany i właś-
ciwości człowieka”, „rozrywka”, „procesy psychiczne człowieka”, „sytuacje 
i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej”, „narzędzia i sprzęty domo-
we”, „zakupy i pieniądze”, „dom”, „nauka”, „środki lokomocji”, „instytucje 
społeczne”, „zwierzęta”, „praca”, „literatura i prasa”, „substancje”, „polityka”, 
„warunki atmosferyczne”, „miary”, „rośliny” (Buttler 1978: 37–45). Podział ten 
został nieznacznie przekształcony na potrzeby analizowanej leksyki, niektóre 
kategorie uległy zmianie, a w rezultacie wyodrębniono 24 kategorie: „nazwy 
osób”, „działania człowieka”, „części ciała”, „pożywienie”, „ubiór”, „cechy 
i właściwości człowieka”, „stany psychiczne i fi zyczne człowieka”, „muzyka”, 
„używki”, „sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej”, „narzę-
dzia i sprzęty”, „meble i wyposażenie”, „pieniądze i zakupy”, „nauka”, „środki 
lokomocji”, „zwierzęta”, „literatura i prasa”, „substancje i materiały”, „warunki 
atmosferyczne”, „miary”, „sport”, „cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk”, „na-
zwy miejsc i instytucji” oraz „pozostałe kategorie”. 

Wyrazy obce w różny sposób przystosowują się do systemu fonologiczne-
go (fonetycznego), gramatycznego i semantycznego języka-biorcy. W związ-
ku z tym w niniejszym rozdziale zostanie również opisany, na przykładzie 
najbardziej licznych zapożyczeń – niemieckich i angielskich, sposób adapta-
cji wyrazów obcych na gruncie języka czeskiego i chorwackiego na poziomie 
fonologicznym i morfologicznym4. Za punkt wyjścia obrano tutaj, znacznie 
uproszczoną, klasyfi kację metod adaptacyjnych zaprezentowaną przez chorwa-
ckiego lingwistę Rudolfa Filipovicia w pracy Teorija jezika u kontaktu (Filipo-
vić 1986: 72–76, 116–154)5.

3  Przy tej okazji należy wspomnieć o bardzo pomocnym chorwackim portalu o nazwie 
Hrvatski jezični portal, znajdującym się pod adresem http://hjp.novi-liber.hr/, który w tekście 
będzie oznaczany skrótem HJP (dostęp: 11.12.2014).

4  Przy analizie została pominięta trzecia płaszczyzna adaptacji – semantyczna, ponieważ 
jest to zagadnienie zbyt złożone jak na wąskie ramy niniejszego opracowania.

5  R. Filipović wyróżnia trzy podstawowe typy transfonemizacji: a) „transfonemizacja 
całkowita F0” – fonemy języka-dawcy są zastępowane fonemami języka-biorcy odpowiada-
jącymi całkowicie pod względem cech artykulacyjnych fonemom modelowym, b) „trans-
fonemizacja kompromisowa F1” – substytucja fonemów języka-dawcy fonemami języka-
-biorcy częściowo odpowiadającymi cechami artykulacyjnymi ich fonemom modelowym, 
c) „transfonemizacja swobodna F2” – fonem modelowy jest ekwiwalentyzowany fonemami 
języka-biorcy o całkowicie odmiennych wartościach artykulacyjnych. Na poziomie adapta-
cji morfologicznej R. Filipović wyróżnia trzy typy transmorfemizacji: a) „transmorfemiza-
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Oczywiście nie wszystkie zapożyczenia udało się w pełni przyporządkować 
do określonego języka-dawcy. Stąd w analizowanym materiale pojawia się spo-
ra grupa wyrazów o niejednoznacznej etymologii, w stosunku do których ba-
dacze wysuwają różne teorie na temat ich pochodzenia. Jeszcze większą grupę 
stanowią wyrazy o niejasnej etymologii, które nie występują w wymienionych 
wyżej opracowaniach etymologicznych czy słownikowych. Obie te grupy, wraz 
z formami o podłożu archaicznym i gwarowym, nie zostały włączone do zapo-
życzeń, lecz potraktowane jako osobne grupy leksemów i opisane oddzielnie 
w rozdziale V. Taki zabieg jest motywowany faktem, iż tego typu wyrazy mogą 
być zapożyczeniami, ale równie dobrze stanowić element leksyki rodzimej.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad przyczynami zapożyczania wyra-
zów obcych w obrębie odmiany potocznej języka. J. Hubáček uważa, że proces 
zapożyczania wyrazów w leksyce slangowej ma ograniczoną produktywność, 
chociaż można przytoczyć sporą liczbę przykładów będących rezultatem tego 
procesu6. Według czeskiego językoznawcy przyczyny zapożyczania wyrazów 
w obszarze słownictwa slangowego mogą być różne: brak odpowiedniej termi-
nologii w języku-biorcy, próba zachowania pojęć specyfi cznych dla danego śro-
dowiska, próba wyróżnienia danego wyrażenia w przypadku, kiedy nazwa ro-
dzima jest wielowyrazowa, długa lub nieprecyzyjna, kontakty międzynarodowe, 
ewentualnie chęć wyrażenia ekspresji (Hubáček 1971: 39, 1979: 157). Dorota 
Dziadosz przy okazji omawiania socjolektu studenckiego zwraca z kolei uwagę 
na fakt, iż proces zapożyczania w socjolektach różni się od aktów zapożyczania 
w języku ogólnonarodowym, gdzie nazwa obca jest przenoszona do języka oj-
czystego w celu nazwania jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nieposiadającego 
jeszcze swojej nazwy. Według D. Dziadosz w socjolekcie „najpierw następuje 
tłumaczenie istniejącej już w języku ojczystym nazwy lub pojęcia na język obcy, 
następnie zaś obcy odpowiednik przenoszony jest do języka ojczystego i dosto-
sowywany do jego systemu” (Dziadosz 2006: 239). Poniższa analiza pokazuje 
jednak, że w przypadku leksyki potocznej wyrazy są zapożyczane przy wyko-
rzystaniu obu opisanych wyżej modeli.

cja zerowa M0” – język-biorca przejmuje model w postaci wolnego morfemu bez morfemu 
wiązanego, b) „transmorfemizacja kompromisowa M1” polegająca na przejęciu morfemów 
gramatycznych charakterystycznych dla języka-dawcy, c) „transmorfemizacja całkowita M2” 
– morfem wiązany gramatyczny jest całkowicie wymieniany na element rodzimy (Filipović 
1986: 72–81, 116–126).

6   Analizowanej przez J. Hubáčka leksyki slangowej nie można jednak w pełni utożsamiać 
z leksyką potoczną będącą przedmiotem niniejszej rozprawy. Poza tym publikacje J. Hubáčka 
pochodzą z lat siedemdziesiątych, a więc sprzed okresu bardzo intensywnych i produktywnych 
zapożyczeń z języka angielskiego, o których wspominają nowsze opracowania (m.in. 
Bozděchová 1997, Mravinacová 2005b), a o których będzie jeszcze mowa w dalszej części 
niniejszego rozdziału.
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2. REZULTATY ANALIZY

Analiza porównawcza czeskiej i chorwackiej leksyki potocznej wykazała, że 
w zgromadzonym materiale badawczym pojawia się więcej czeskich niż chor-
wackich zapożyczeń z języków obcych. Spośród analizowanego słownictwa 
czeskiego 1820 leksemów (czyli 29,1% całości materiału) stanowi różnego ro-
dzaju zapożyczenia z języków obcych, zaś w materiale chorwackim występuje 
1551 takich zapożyczeń (21,2%).

2.1. Zapożyczenia właściwe

Poniżej zostaną szczegółowo opisane tradycyjne zapożyczenia z różnych ję-
zyków obcych, które w przypadku języka czeskiego liczą 1686, chorwackiego 
zaś – 1452 leksemy. Przy tej okazji istotne będzie również zwrócenie uwagi na 
historię zapożyczeń z poszczególnych języków, a także na identyczne zapoży-
czenia pojawiające się w odmianie potocznej obu języków.

2.1.1. Zapożyczenia z języka niemieckiego

Wśród zapożyczeń właściwych w odmianie potocznej obu języków dominują 
bezpośrednie zapożyczenia z języka niemieckiego7, szczególnie częste w przy-
padku materiału czeskiego (czes. 1017, czyli 55,9% wszystkich zapożyczeń; 
chorw. 658, czyli 42,4%). Zapożyczenia z tego języka pojawiają się licznie nie 
tylko w leksyce potocznej obu języków, ale również w słownictwie standar-
dowym8. Sytuacja ta nie może dziwić, ponieważ zarówno ziemie czeskie, jak 
i w dużej mierze chorwackie przez długie lata przynależały do austro-węgier-
skiego kręgu kulturowego, a co za tym idzie oba języki ulegały silnym wpły-
wom języka niemieckiego.

Oddziaływanie to zaczęło się zresztą na obu obszarach bardzo wcześnie. Na 
ziemiach czeskich język niemiecki, obok języka staro-cerkiewno-słowiańskiego 
i łacińskiego, pełnił funkcję pierwszego języka literackiego. Jego wpływ, po-

7  Wyrazy zapożyczone za pośrednictwem języka niemieckiego z innych języków zostaną 
omówione w podrozdziale 2.1.1.1.

8  Według Anety Stojić w chorwackim języku standardowym liczba germanizmów jest 
mniejsza, niż można wnioskować z jego rozwoju historycznego, głównie ze względu na pu-
rystyczną chorwacką politykę językową, która dawała pierwszeństwo chorwackim ekwiwa-
lentom. Na podstawie analizy słownika Vladimira Anicia A. Stojić określa liczbę zapożyczeń 
niemieckich w chorwackim języku standardowym na 188 wyrazów, przywołując jednocześ-
nie prace, w których liczba ta waha się od 2000 do 3000 jednostek, ale dotyczy również sub-
standardowych odmian języka (Stojić 2008: 357, 359–360). Jaromír Povejšil wskazuje z kolei 
na agresywny czeski puryzm przed i po roku 1918, który powodował usuwanie niemieckich 
elementów z języka literackiego. Jednocześnie formy te przetrwały w gwarach ludowych 
(Povejšil 1998: 47).
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czątkowo o charakterze administracyjno-kościelnym, nasilił się w XII wieku 
w związku z kolonizacją miast czeskich przez niemieckich rzemieślników oraz 
ekspansją kultury rycerskiej z Niemiec do Czech (Siatkowska 1992: 78–79). 
Na przełomie XIV i XV wieku oddziaływanie języka niemieckiego na czesz-
czyznę literacką wyraźnie zmalało, m.in. w wyniku purystycznej działalności 
Jana Husa, a w wieku XVI germanizmy przenikały przede wszystkim do cze-
skiej leksyki potocznej (Siatkowska 1992: 107–108, 124). Sytuacja zmieniła się 
diametralnie w 1620 roku po klęsce wojsk czeskich w bitwie na Białej Górze, 
w wyniku której czeskie elity intelektualne zostały zmuszone do emigracji, rzą-
dzący zaś państwem Habsburgowie rozpoczęli świadomą politykę germaniza-
cyjną. Odtąd język niemiecki zaczął wypierać czeszczyznę z życia publicznego, 
a wyższe warstwy społeczne uległy całkowitej germanizacji (Siatkowska 1992: 
184–185). Taki stan utrzymywał się aż do odrodzenia narodowego na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Od tego momentu wpływy niemieckie znacznie się zmniej-
szyły, chociaż pozostawały dalej silne na terenach pogranicznych zamieszki-
wanych przez mniejszość niemiecką. Do kolejnej istotnej zmiany w czesko-
-niemieckich stosunkach językowych doszło w latach 1939–1945 w ramach 
Protektoratu Czech i Moraw. W tym specyfi cznym organizmie państwowym 
panowała dwujęzyczność, a język niemiecki stał się językiem uprzywilejowa-
nym. Po roku 1945, po wysiedleniu ludności niemieckiej z powojennej Czecho-
słowacji, wpływ języka niemieckiego na język czeski wyraźnie zmalał (Povejšil 
1998: 47–48).

Początek bezpośrednich chorwacko-niemieckich kontaktów językowych 
przypada na czasy osadnictwa słowiańskiego na terenie dzisiejszej Chorwacji 
i jest związany z ekspansywną polityką państwa Franków od VIII do IX wieku. 
Następnie, w okresie unii personalnej z Węgrami (1102–1526), wyrazy niemie-
ckie zaczęły przenikać do języka chorwackiego za pośrednictwem niemieckich 
osadników, również przy udziale języka węgierskiego. Jednakże najbardziej 
intensywne chorwacko-niemieckie kontakty językowe miały miejsce w okre-
sie monarchii habsburskiej (1526–1804), Cesarstwa Austrii (1804–1867) oraz 
monarchii austro-węgierskiej (1867–1918), kiedy wyrazy zapożyczane z języka 
niemieckiego objęły wszystkie aspekty życia codziennego. Szczególnie istot-
nym wydarzeniem dla tych wzajemnych relacji było stworzenie, w pierwszej 
połowie XVI wieku, Pogranicza Wojskowego na terenie północnej Chorwacji 
w celu obrony przed najazdami Turków. W tym specyfi cznym organizmie poli-
tycznym język niemiecki stał się językiem administracji oraz wojskowości. Pod 
koniec XVII wieku niemieckie osadnictwo na północnych ziemiach chorwackich 
przybrało na sile, co spowodowało, iż w XVIII i XIX wieku język niemiecki 
zdobył mocną pozycję, uzyskując w konsekwencji na krótko, w epoce absolu-
tyzmu Bacha (1854–1868), status języka urzędowego. Na początku XIX wie-
ku był on jedynym narzędziem komunikacji między elitami intelektualnymi 
w północno-zachodniej Chorwacji, a co za tym idzie również wśród przedstawi-
cieli ruchu iliryjskiego. Po rozpadzie monarchii austro-węgierskiej w 1918 ro-
ku rola języka niemieckiego w Chorwacji uległa wyraźnemu ograniczeniu. Po 

2-łamanie.indd   75 2015-03-25   14:34:16



76 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

1945 roku został on napiętnowany jako język okupanta, jednak po zerwaniu 
kontaktów Jugosławii ze Związkiem Radzieckim jego znaczenie znowu zaczęło 
wzrastać9 (Stojić 2008: 358–359).

Potwierdzenie dominacji wyrazów niemieckiego pochodzenia w substan-
dardowych odmianach języka czeskiego można odnaleźć już w opisie argotu 
i slangów opracowanym przez F. Oberpfalcera w okresie międzywojennym 
(Oberpfalcer 1934: 330), a także w późniejszej analizie slangów sporządzo-
nej przez J. Hubáčka na początku lat siedemdziesiątych (Hubáček 1971: 40). 
F. Oberpfalcer wymienia język niemiecki (zarówno jego postać literacką, jak 
i tzw. rotwelsch) jako główne źródło zapożyczeń dla czeskiego argotu w XIX 
i XX wieku (Oberpfalcer 1934: 330). Według J. Hubáčka zapożyczenia z języka 
niemieckiego w języku czeskim nie są już po 1945 roku procesem żywym, po-
nieważ większość wyrazów została przejęta w przeszłości, w okresie przynależ-
ności ziem czeskich do monarchii austro-węgierskiej (Hubáček 1971: 40). Mimo 
wszystko wydaje się, że bliskość granicy niemieckiej oraz ożywione kontakty 
po roku 1989 w dalszym ciągu powodują przenikanie wyrazów niemieckich 
do niestandardowych odmian języka czeskiego oraz pozwalają na zrozumienie 
i używanie ich również przez najmłodszą generację użytkowników10. W przy-
padku niemiecko-chorwackich stosunków językowych sytuacja, jak się wyda-
je, jest podobna, przede wszystkim ze względu na liczną emigrację chorwacką 
w Niemczech i Austrii oraz jej kontakty z Chorwatami pozostałymi w ojczyź-
nie (por. Dragičević 2003: 132, Stojić 2008: 259). W kontekście chorwackiego 
substandardu należy również wspomnieć o specyfi cznym zagrzebskim języku 
purgerskim (purgerski jezik, purger ‘mieszczanin’ < niem. Burger ‘ts.’), czyli 
sięgającym XIX wieku regiolekcie mieszkańców Zagrzebia, w którym na kaj-
kawską podstawę dialektalną nakładały się silne, głównie leksykalne, wpływy 
języka niemieckiego. Chociaż język ten odchodzi już stopniowo w zapomnienie, 
niektóre wyrazy zachowały się do dzisiaj w języku zagrzebian, a w 2013 roku 
został wydany Purgerski rječnik autorstwa Ivana Brnčicia.

Wspomniane już wcześniej wspólne tradycje kulturowe powodują, iż w ma-
teriale czeskim i chorwackim pojawia się spora grupa zapożyczeń o tym samym 
niemieckim etymonie. Co więcej, wśród nich można odnaleźć 58 par wyrazo-
wych, które posiadają również takie samo znaczenie, np.: czes. ancuk ‘ubranie’, 
chorw. abcug/anjcug ‘ts.’ < niem. Anzug ‘ts.’ (SNČ 2009, Sabljak 200111); czes. 

9  Szczegółowych informacji na temat kontaktów języka chorwackiego z językiem 
niemieckim oraz innymi językami europejskimi w XX wieku, wraz z kompletną literaturą 
przedmiotu, dostarcza również artykuł Mariji Turk Hrvatski u kontaktu tijekom 20. stoljeća 
(Turk 2006).

10   Na potwierdzenie wyżej postawionej tezy można przytoczyć obecną w analizowanym 
materiale formę hendy slang młodz. ‘telefon komórkowy’ < niem. Handy ‘ts’ (SNČ 009), 
gdzie niemiecka forma (chociaż będąca pseudoanglicyzmem) została użyta do nazwania 
nowoczesnego urządzenia.

11  W nawiasach podawane są źródła etymologiczne.
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fl aška ‘butelka’, chorw. fl aša ‘ts.’ < niem. Flasche ‘ts.’ (SNČ 2009, Klaić); czes. 
ruksak ‘plecak’, chorw. ruksak/ruksač ‘ts.’< niem. Rücksack ‘ts.’ (SNČ 2009, 
Sabljak 2001); czes. švestra ‘siostra’, chorw. švester ‘ts.’ < niem. Schwester 
‘ts.’ (SNČ 2009, Sabljak 2001); czes. švindl ‘oszustwo’, chorw. švindl ‘ts.’ < 
niem. Schwindel ‘ts.’ (SNČ 2009, Sabljak 2001); czes. trégr ‘tragarz’, chorw. 
treger ‘ts.’ < niem. Träger ‘ts.’ (SNČ 2009, RSR). Widoczne w powyższych 
przykładach drobne różnice formalne pomiędzy wyrazami czeskimi a chorwa-
ckimi wynikają z odmiennej adaptacji leksemów czeskich i chorwackich na 
poziomie fonologicznym i morfologicznym. W niektórych przypadkach, pomi-
mo identycznego niemieckiego etymonu, znaczenie wyrazu czeskiego i chor-
wackiego jest odmienne, np. c z e s k i e  verk 1. ‘dzieło, wyrób’, 2. ‘fabryka, 
huta’, c h o r w a c k i e  verk ‘zegarek’ < niem. Werk 1. ‘praca, zatrudnienie’, 
2. ‘dzieło’, 3. ‘czyn, uczynek’, 4. ‘mechanizm’ (SNČ 2009, Sabljak 2001, 
WSNP). Można również przytoczyć przykłady, w których dany wyraz ma wię-
cej znaczeń w języku  c h o r w a c k i m, np.: štos 1. ‘zmyślona rzecz’, 2. ‘żart’, 
3. ‘dowcip, koncept’, 4. ‘gag’, 5. ‘trik’, 6. ‘efekt’, 7. ‘obrót’, 8. ‘emocjonujące 
wydarzenie’, 9. ‘anegdota’, 10. ‘umiejętność’, 11. ‘przykład’, 12. ‘główna idea’, 
13. ‘dziewczyna o atrakcyjnych kształtach’, niż c z e s k i m: štos 1. ‘gromada, 
kupa, stos’, 2. ‘uderzenie, wstrząs’ < niem. Stoß 1. ‘cios, uderzenie’, 2. ‘groma-
da, stos’, 3. ‘styk, złącze’12 (SNČ 2009, Sabljak 2001, WSNP).

Warto podkreślić, iż pożyczki niemieckie w obu językach, oprócz wyrazów 
pochodzących z niemieckiego standardu, zostały zapożyczone z różnych od-
mian terytorialnych i środowiskowych. W przypadku materiału c z e s k i e g o 
można odnotować liczne przykłady leksyki o austriackiej proweniencji, np.: 
hokrle ‘taboret’ < austr. Hockerl ‘ts.’ (SNČ 2009), ping/pinkl ‘plecak’ < austr. 
Pinkel ‘ts.’ (SNČ 2009), špajz ‘spiżarnia’ < austr. Speis ‘ts.’ (SNČ 2009), w tym 
elementy wiedeńskiego argotu: bonzák ‘donosiciel’ < wied. arg. womsen/wam-
sen ‘donosić’ ← ‘uderzać, bić’ (SNČ 2009), labr ‘kawa’ < wied. arg. Laber 
‘ts.’ (SNČ 2009), vencl wulg. ‘męski narząd płciowy’ < wied. arg. Wenzel ‘ts.’ 
← niem. ‘Wacek, Wacław’ (SNČ 2009). Poza tym należy tu wymienić: wyrazy 
z ogólnego niemieckiego argotu, np.: grizlák ‘człowiek bezdomny, włóczęga’ < 
niem. arg. Griesler ‘ts.’ (SNČ 2009), krachna ‘pistolet’ < niem. arg. Krachen, 
Kracher ‘ts.’ < Kracheisen ‘ts.’ (SNČ 2009); formy dialektalne: čuba, čubka 
pogardl. 1. ‘kobieta, która często zmienia partnerów, dziwka’, 2. ‘pies, suka’ < 
niem. dial. Zaupe ‘ts.’ (SNČ 2009); formy wymarłe: rafi čka ‘wskazówka na ze-
garku’ < niem. †Rafi e ‘ts.’ (SNČ 2009), šmejd 1. ‘wadliwy produkt lub produkt 
o niskiej jakości’, 2. ‘lump, szelma, łajdak’ < niem. †Schmeid ‘wędrowny sprze-
dawca’, pokrewne ze schmeiden ‘kuć’ (Rejzek) oraz elementy niemieckiej lek-
syki potocznej: kušna wulg. ‘usta, gęba’ < niem. pot. Kusche ‘ts.’ (SNČ 2009), 
kvač ‘głupoty’ < niem. pot. Quatsch ‘ts.’ (SNČ 2009).

Wśród analizowanych germanizmów c h o r w a c k i c h  również można 
przytoczyć przykłady pochodzące z austriackiego wariantu języka niemieckie-

12  B. Kryżan-Stanojević tego typu wyrazy, o bardzo dużej pojemności znaczeniowej, 
określa mianem joker riječi (Kryżan-Stanojević 1998).
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go, np.: hecmaher ‘osoba, która opowiada żarty, żartowniś’ < austr. Hetzmaher 
‘ts.’ (HJP), štruca ‘dziecko’ ← ‘strucla’ < austr. Strutzen ‘ts.’ (RSR). Wśród 
wyrazów o pochodzeniu dialektalnym pojawia się ciekawa forma fl undra13 
1. ‘dziewczyna, kobieta’, 2. ‘łajdak, marnotrawca, wykolejeniec’ < baw. niem. 
Fländer ‘lekkomyślna kobieta’, co pozostaje w związku z niem. dial. Flander 
‘szmaty, gałgany’. Podstawą jest zapewne nazwa Flandrii, skąd transportowane 
były na wschód sukna (Sławski, Skok: I, 521, Snoj). Poza tym warto wymie-
nić formy zapożyczone z niemieckiego żargonu, np.: feder ‘homoseksualista’ < 
niem. żarg. Feder ‘ts.’ (Sabljak 2001) czy gelipter 1. ‘włóczęga’, 2. ‘urwis, ło-
buz’, 3. ‘kłamca’, 4. ‘leń, pasożyt’ < niem. żarg. Geliebter ‘ts.’ < niem. Geliebte 
‘kochanek’, zapewne wpływ formy Gelichter 1. ‘hołota’, 2. ‘motłoch’ (Sabljak 
2001, WSNP).

Zapożyczenia niemieckie, wzbogacając leksykę potoczną, w różnym stopniu 
przystosowują się do systemu fonologicznego (fonetycznego) oraz morfologicz-
nego języka czeskiego i chorwackiego.

Jeśli chodzi o płaszczyznę fonologiczną, w obu językach mamy często do 
czynienia z sytuacją, kiedy fonemy języka-dawcy są zastępowane fonemami 
języka-biorcy odpowiadającymi niemal całkowicie pod względem cech artyku-
lacyjnych fonemom modelowym14, np. c z e s k i e: cvek ‘cel, zamiar’ < niem. 
Zweck ‘ts.’ (SNČ 2009), élend ‘bieda, nieporządek’ < niem. Elend ‘bieda’ (SNČ 
2009), frau ‘gospodyni’ < niem. Frau ‘kobieta, pani’ (SNČ 2009) oraz c h o r -
w a c k i e: glanc ‘błysk’ < niem. glanz ‘ts.’ (Sabljak 2001), kraval ‘zamęt, 
zamieszanie, harmider, wybryk’ < niem. Krawall ‘ts.’ (Sabljak 2001), pacer 
‘niezdara, niedołęga’ < niem. Patzer 1. ‘bazgracz’, 2. ‘partacz, fuszer’ (Klaić, 
WSNP). Jednakże niemiecki system fonologiczny, zwłaszcza wokaliczny, różni 
się w pewnych miejscach od systemu obu języków słowiańskich, w związku 
z czym w niektórych przypadkach fonemy języka niemieckiego zostają zamie-
nione na fonemy rodzime, które odpowiadają im jedynie częściowo pod wzglę-
dem artykulacyjnym15, np. c z e s k i e: erár ‘kasa państwowa, państwo’ < niem. 
Ärar ‘ts.’ (SNČ 2009), gebír 1. ‘prawo’, 2. iron. ‘wyłączne prawo, monopol’ 
< niem. Gebühr ‘powinność’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: bina ‘scena’ < 
niem. Bühne ‘ts.’ (Klaić), krip/kripl 1. ‘nieatrakcyjny, odpychający, antypatycz-
ny chłopak’, 2. ‘inwalida’ < niem. Krüppel ‘ts.’ (HJP). Jeszcze częściej fonemy 
niemieckie są zastępowane fonemami czeskimi i chorwackimi o całkowicie od-
miennej charakterystyce artykulacyjnej16, np. c z e s k i e: kalup ‘pośpiech’ < 
niem. Galopp ‘cwał’ (SNČ 2009), kokrhel 1. ‘ekstrawagancki kapelusz’, 2. ‘fry-
zura’ < niem. Gügerel ‘ozdobny czepiec’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: bircuz 
‘karczma, knajpa’ < niem. Wirtshaus ‘ts.’ (HJP), pinkl ‘zawiniątko, pakunek’ < 
niem. Bündel ‘ts.’ (Klaić).

13 Wyraz ten występuje również w materiale czeskim w znaczeniach: 1. ‘nieporządna 
kobieta’, 2. ‘kobieta często zmieniająca partnerów’.

14 Tzw. „transfonemizacja całkowita” według teorii R. Filipovicia (1986: 72–76).
15 Tzw. „transfonemizacja kompromisowa” według teorii R. Filipovicia (1986: 72–76).
16 Tzw. „transfonemizacja swobodna” według teorii R. Filipovicia (1986: 72–76).
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Wymienione wyżej zapożyczenia są w większości przypadków przenoszone 
do języka-biorcy bez żadnych przekształceń w warstwie morfologicznej oraz 
bez przenoszenia morfemu wiązanego17. Tymczasem znacznie częściej, zwłasz-
cza w przypadku materiału czeskiego, niemiecki morfem jest wymieniany na 
rodzimy morfem gramatyczny18. W ten sposób zapożyczone wyrazy lepiej przy-
stosowują się do systemu gramatycznego języka chorwackiego i czeskiego, np. 
poprzez przyjęcie słowiańskiej końcówki rodzaju żeńskiego -a, np. c z e s k i e: 
borta 1. ‘obramowanie’, 2. ‘piana na piwie’ < niem. pot. Borte ‘piana na pi-
wie’ ← niem. ‘obramowanie, krawędź’ (SNČ 2009), cifra ‘liczba’ < niem. Ziffer 
‘ts.’ (SESJČ), cvaja szkol. ‘dobra ocena w szkole, dwójka’ < niem. zwei ‘dwa’; 
c h o r w a c k i e: fl aša ‘butelka’ < niem. Flasche ‘ts.’ (Klaić), fl eka ‘plama’ 
< niem. Fleck ‘ts.’ (Sabljak 2001), pusa ‘buziak’ < niem. Pussel ‘ts.’ (HJP). 
To samo dotyczy rodzimych końcówek liczby mnogiej, np. c z e s k i e: báče 
‘pantofl e’ < austr. Patschen/Batschen ‘ts.’ (SNČ 2009), fucy ‘zarzuty, wyrażenie 
niezgody’ < niem. dial. Futz 1. ‘gęba’, 2. ‘żeński narząd płciowy’ (SNČ 2009); 
c h o r w a c k i e: cajtungi ‘gazeta’ < niem. Zeitung ‘ts.’ (Sabljak 2001), cvikeri 
‘okulary’ < niem. Zwicker ‘ts.’ (Sabljak 2001), hozne ‘spodnie’ < niem. Hose ‘ts.’ 
(Sabljak 2001). W miejsce niemieckich sufi ksów (ale również fragmentów mor-
femów tematycznych) często pojawiają się sufi ksy rodzime, np. czeskie: bumlák 
‘powolny pociąg’ < niem. Bummelzug ‘ts.’ (SNČ 2009), cvalda ‘pyzate dziecko, 
mały, otyły mężczyzna’ < niem. Zwalch ‘ts.’ (SNČ 2009), fi lcka 1. ‘wyzwisko’ 
← 2. ‘menda’ < niem. Filzlaus ‘menda’; c h o r w a c k i e: junfi ć 1. ‘dziewica’, 
2. ‘niewinny chłopak, prawiczek’ < niem. Jungfer (RSR), muterica ‘matka’ < 
niem. Mutter ‘ts.’ (Klaić), pričina/prična ‘prycza’ < niem. Pritsche ‘ts.’ (Klaić).

Zarówno w materiale czeskim, jak i w chorwackim pojawia się też spora 
liczba leksemów, w których przejmowane są morfemy charakterystyczne dla 
języka niemieckiego19, np. c z e s k i e: fušer pogardl. ‘ktoś, kto nie chce lub 
nie potrafi  pracować profesjonalnie’ < niem. Pfuscher ‘partacz, fuszer’ (SNČ 
2009), hajcunk ‘palenie (w piecu)’ < niem. Heizung ‘ts.’ (SNČ 2009); c h o r -
w a c k i e: druker 1. ‘donosiciel’, 2. ‘denuncjant’, 3. ‘zdrajca’ ← 4. ‘kibic’ < 
niem. Drucker ‘ts.’ (Klaić), liferant ‘dostawca’ < niem. Lieferant ‘ts.’ (Sabljak 
2001). Do tej grupy zapożyczeń można również zaliczyć sporą liczbę zrostów 
występującą w obu materiałach, np. c z e s k i e: fachidiot ‘człowiek ograniczo-
ny tylko do swojej specjalności’ < niem. Fachidiot ‘ts.’ (SNČ 2009), fóršpajz 
‘zakąska, przekąska, przystawka’ < niem. Vorspeise ‘ts.’ (SNČ 2009), kindrštúbe 
‘dobre wychowanie’ < niem. Kinderstube ‘ts.’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: 
ausvajz ‘przepustka’ < niem. Ausweis ‘ts.’ (Sabljak 2001), kulturtreger pogardl. 
‘fałszywy promotor kultury’ < niem. Kulturträger ‘szerzyciel kultury, oświaty’ 
(RSR, WSNP), štepdeka ‘kołdra’ < niem. Steppdecke ‘kołdra pikowana’ (Sa-
bljak 2001, WSNP).

17 Ten sposób adaptacji odpowiada „transmorfemizacji zerowej” R. Filipovicia (1986: 
116–126).

18 „Transmorfemizacja całkowita” w ujęciu R. Filipovicia (1986: 116–126).
19 „Transmorfemizacja kompromisowa” w ujęciu R. Filipovicia (1986: 116–126).
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Wśród zapożyczeń z języka niemieckiego w obu materiałach pojawia się 
szerokie spektrum kategorii semantycznych (por. tabela 9). Zarówno w przypad-
ku materiału czeskiego, jak i chorwackiego dominują tutaj różnego rodzaju „na-
zwy osób” (czes. 269, czyli 26,4% zapożyczeń niemieckich; chorw. 226, czyli 
34,3%). Zazwyczaj są to wszelkiego rodzaju określenia pejoratywne, bardzo 
często odnoszące się do przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodów, 
np.: nazwy kobiet lekkich obyczajów, por. c z e s k i e: animírka 1. ‘kobieta pra-
cująca w nocnym lokalu, która ma za zadanie namawiać gości do konsumpcji 
alkoholu’, 2. ‘prostytutka’ < niem. Animierdame ‘ts.’ < animieren ‘pobudzać, 
zachęcać, dodawać otuchy’ (SNČ 2009), fángle ‘prostytutka’ ← ‘fl aga’ < niem. 
dial. Fahndel < Fahne ‘proporzec’ (Rejzek); c h o r w a c k i e: fl ićka 1. ‘ulicz-
nica’, 2. ‘prostytutka’, 3. ‘łatwa, uległa kobieta’ < niem. Flitsche ‘ts.’ (Klaić), 
fl ojsa ‘prostytutka’ < niem. Fless ‘ts.’ (Bezlaj: I, 130, Snoj); nazwy przedsta-
wicieli organów władzy, np. c z e s k i e: bluma ‘policjant, strażnik’ < niem. 
Pfl aume ‘śliwka’ (SNČ 2009), fízl ‘policjant, tajny policjant’ < niem. arg. Fiesel 
‘wyrostek, alfons, łobuz’ < niem. Fisel, Pesel ‘penis’ (SNČ 2009); c h o r w a c -
k i e: pub 1. ‘milicjant’, 2. ‘detektyw’ ← ‘walet w kartach’ ← ‘chłopak’ < niem. 
Bube ‘chłopak, wyrostek’ (Klaić), pendrač ‘milicjant/policjant’ < pendrek ‘pał-
ka policyjna’ < niem. Bärendreck ‘niedźwiedzie łajno’ (Klaić, SNČ 2009) oraz 
określenia innych grup społecznych, np.: c z e s k i e: ajznboňák ‘kolejarz’ < 
niem. Eisenbahn ‘koleje’ (SNČ 2009), kelner ‘kelner’ < niem. Kellner ‘ts.’ (SNČ 
2009); c h o r w a c k i e: klozetfrau ‘babcia klozetowa’ < niem. Klosettfrau 
‘ts.’ (Sabljak 2001), rauber ‘złodziej, włóczęga, rozbójnik’ < niem. Räuber ‘ts.’ 
(RSR).

Kolejną liczną podkategorię wśród „nazw osób” stanowią wyrazy opisu-
jące wygląd zewnętrzny i cechy fi zyczne człowieka, np.: c z e s k i e: frasna 
‘brzydka dziewczyna’ < niem. Fresse ‘gęba, paszcza’ (SNČ 2009), hastroš ‘źle 
ubrany człowiek’ < niem. Hasenschreck ‘ts.’ (SNČ 2009), rašple 1. pogardl. 
‘starsza kobieta’ ← 2. rzem. ‘gruby pilnik’ < niem. Raspel ‘ts.’ (SNČ 2009) oraz 
c h o r w a c k i e: apšiterica ‘zgrzybiała, zwiędła, wykolejona kobieta’ < abšid/
apšit ‘pożegnanie, rozstanie’ < niem. Abschied ‘ts.’ (Klaić), šajser ‘schorowany 
starzec’ < niem. wulg. Scheißer ‘zasraniec, gówniarz’ (WSNP), žlundra ‘chuda 
dziewczyna/kobieta’ ← reg. ‘żyła w mięsie’ < niem. Schrunde ‘szczelina, pęk-
nięcie’ (RSR, WSNP).

W obu materiałach można również odnaleźć leksemy odnoszące się do stanu 
umysłu, nazywające osoby naiwne, o niskim poziomie inteligencji, np. c z e -
s k i e: moula ‘człowiek, który wszystko plącze, głupiec’ < niem. Maul ‘muł’ 
lub Maul ‘gęba’ (SNČ 2009), trotl ‘głupek, idiota, niedorozwinięty człowiek’ < 
niem. Trottel ‘ts.’ (SNČ 2009), a  c h o r w a c k i e: trotlas pogardl. ‘głupek’ 
< niem. Trottel ‘ts.’ (Sabljak 2001), tumplek ‘głupek, idiota’ < tumpl ‘obcas’ < 
niem. doppelt ‘podwójny’ (HJP).

Osobną, bardzo zróżnicowaną, podgrupę kategorii „nazwy osób” stanowią 
zapożyczenia określające osoby o różnych, negatywnych cechach charakteru, 
np. c z e s k i e: fi fi k ‘chytrus, cwaniak, spryciarz’ < niem. Pfi ffi kus ‘ts.’ (SNČ 
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2009), frocek pogardl. ‘źle wychowane, bezczelne dziecko, smarkacz’ < niem. 
Fratz 1. ‘modniś, fi rcyk’, 2. ‘nieznośne dziecko, bachor’ (SNČ 2009, WSNP), 
megera pogardl. ‘zła kobieta’ < niem. Megäre ‘jędza, sekutnica’ (WSNP), šmelák 
slang młodz. ‘człowiek, któremu nie można zaufać, oszust’ < niem. Schmeller 
‘chciwiec, oszust’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: draufganger ‘kłótnik, kłótli-
wa osoba’ < niem. Draufgänger ‘zawadiaka, narwaniec; chwat, zuch’ (Sabljak 
2001, WSNP), pacer ‘niezdara, niedołęga’20, picajzl ‘nudna, drobiazgowa oso-
ba’ ← ‘wszy łonowe’ < niem. Filzlaus ‘ts.’ (Klaić), ziheraš 1. ‘osoba, która nie 
ryzykuje’, 2. ‘tchórzliwa osoba’ < ziher ‘na pewno’ < niem. sicher ‘ts.’ (RSR).

W przypadku leksyki c h o r w a c k i e j  można również przytoczyć bardzo 
ekspresywne określenia alkoholików: cugaroš, cuger, cugeraš, cugoš, cuguš, 
ocuganac < cuga 1. ‘napój, alkohol’, 2. ‘picie alkoholu’ < niem. Zug ‘ciągnięcie, 
ciąg’ (Klaić), šanker ‘alkoholik, pijak’ < šank ‘lada za barem’ < niem. Schank 
‘wyszynk’ (Sabljak 2001, WSNP).

Drugą co do liczebności kategorią semantyczną zapożyczeń niemieckich, 
o podobnej frekwencji w obu materiałach (czes. 106, czyli 10,4%; chorw. 65, 
czyli 9,9%), są różnego rodzaju „narzędzia i sprzęty”21, reprezentowane przez 
formy c z e s k i e: bíglbret ‘deska do prasowania’ < niem. Bügelbrett ‘ts.’ (SNČ 
2009), klopapír ‘papier toaletowy’ < niem. Klopapier ‘ts.’ (SNČ 2009), kvér ‘ka-
rabin, długa broń palna’ < niem. Gewehr ‘ts.’ (SNČ 2009), lajsna szkol. ‘linijka’ 
< niem. Leiste ‘listwa’ (SNČ 2009, WSNP), šajnovka ‘mocna latarka’ < niem. 
scheinen ‘świecić’ (SNČ 2009) oraz c h o r w a c k i e: cajger ‘wskazówka na 
zegarze’ < niem. Zeiger ‘ts.’ (Sabljak 2001), fl aša ‘butelka’, špaker ‘kuchenka’ < 
špaher ‘ts.’ < niem. sparen ‘oszczędzać’ + Herd ‘ognisko’ (Opačić 2002), tratur 
‘lejek’ < trahtur < niem. Trichter, dial. trachter ‘ts.’ (Klaić), vekerica ‘budzik’ < 
niem. Wecker ‘ts.’ (Sabljak 2001).

Niewiele mniej liczną kategorią jest „działanie człowieka” (czes. 95, czy-
li 9,3%; chorw. 60, czyli 9,1%), które obejmuje zarówno proste czynności fi -
zyczne, np. c z e s k i e: hyba ‘silne uderzenie’ < niem. Hieb ‘uderzenie’(SNČ 
2009), ruk ‘szarpnięcie’ < niem. Ruck, Rucken ‘pociągnięcie, szarpnięcie’
(SNČ 2009); c h o r w a c k i e: šteka ‘bójka’ < štekati 1. ‘bić’, 2. ‘zatykać’ 
< niem. stecken ‘osadzić, wetknąć, wsunąć’ (RSR), štura 1. ‘ucieczka’, 2. ‘bieg’ 
< niem. Sturm ‘szturm’ (Imami), jak również bardziej złożone procesy mentalne, 
np. c z e s k i e: fi xl ‘oszustwo, trik’ < fi xlovat ‘oszukiwać’ < austr. przest. fi xeln/
füxeln ‘oszukiwać’ < Fuchs ‘lis’ (SNČ 2009), mógl ‘małe oszustwo, nielegalne 
działanie’ < niem. mogeln ‘delikatnie oszukiwać’ (SNČ 2009); c h o r w a c -
k i e: dekung ‘ukrywanie zainteresowania’ < niem. Deckung ‘pokrycie, zasłona’ 
(Klaić, WSNP), švindl ‘oszustwo’.

Stosunkowo często zapożyczenia niemieckie służą do nazywania „miejsc 
i instytucji” (czes. 67, czyli 6,6%; chorw. 38, czyli 5,8%), np. c z e s k i e: fór-

20  Przy prezentacji kategorii semantycznych poszczególnych zapożyczeń pomijana jest 
dokładna charakterystyka etymologiczna tych wyrazów, które zostały już omówione we 
wcześniejszej części analizy.

21  Kategoria ta obejmuje również nazwy naczyń.
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cimra ‘przedpokój’ < niem. Vorzimmer ‘ts.’ (SNČ 2009), kvartýr ‘mieszkanie’ < 
niem. Quartier ‘ts.’ (SNČ 2009), štafl  ‘postój taksówek’ < niem. Staffel ‘fl otylla, 
eskadra’ (Rejzek); c h o r w a c k i e: bajbok/bajbuk, bajbokana ‘więzienie’ < 
niem. bei Wache ‘pod strażą’ (Klaić), birc, bircuz ‘karczma, knajpa’, forcimer 
‘przedpokój’ < niem. Vorzimmer ‘ts.’ (Sabljak 2001) oraz różnych „części cia-
ła” (czes. 55, czyli 5,4%; chorw. 52, czyli 7,9%), przede wszystkim narządów 
płciowych, np. c z e s k i e: fógl wulg. ‘męski narząd płciowy’ < niem. Vogel 
‘ptak’ (SNČ 2009), pimplík wulg. ‘męski narząd płciowy’ < wied. arg. Pimperl 
‘ts.’ (SNČ 2009), rochla wulg. ‘żeński narząd płciowy’ < niem. Rachen ‘pasz-
cza’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: cvanciger ‘duży męski narząd płciowy’ < 
niem. zwanzig ‘dwadzieścia’ (Klaić), šnaperica ‘żeński narząd płciowy, który 
ściska męskiego członka’ < šnapati ‘ściskać’ < niem. schnappen ‘chwytać, ła-
pać’ (WSNP), viršl 1. ‘cienki męski narząd płciowy’ ← 2. ‘parówka’ < niem. 
Würstel ‘ts.’ (RSR).

W materiale czeskim i chorwackim można również odnaleźć zapożyczenia 
niemieckie należące m.in. do następujących kategorii: 

– „sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej”, np.: c z e -
s k i e  élend ‘bieda, nieporządek’, c h o r w a c k i e  norijada ‘dzień maturzy-
sty’ < nor ‘szalony’ < niem. Narr ‘szaleniec, wariat’ (RSR);

– „substancje i materiały”, np.: c z e s k i e  leš ‘pył, żużel’ < niem. Lösche ‘ts.’
(SNČ 2009), c h o r w a c k i e  kelje ‘klej’ < niem. Kleber, Kleberkraut 
‘ts.’ (RSR);

– „ubiór”, np.: c z e s k i e  štekle ‘damskie buty na wysokich obcasach’ < 
niem. Stöckelschuh ‘but na wysokim obcasie’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e 
vindjakna ‘kurtka wiatrówka’ < niem. Windjacke ‘ts.’ (RSR);

– „cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk”, np.: c z e s k i e  šajsvert wulg. 
‘coś, co jest nic niewarte’ < niem. Scheißwert dosł. ‘coś, co jest gówno warte’ 
(SNČ 2009), c h o r w a c k i e  drek ‘nic, coś bez wartości, coś złego’ ← ‘kał’ 
< niem. Dreck ‘ts.’ (Klaić);

– „pożywienie”, np.: c z e s k i e  futro slang młodz. ‘jedzenie’ < niem. Fut-
ter ‘ts.’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  lajbšpajz ‘ulubione jedzenie’ < niem. 
Leibspeise ‘ts.’ (Sabljak 2001);

– „meble i wyposażenie”, np.: c z e s k i e  sesla, sesle ‘krzesło’ < niem. 
Sessel ‘ts.’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  nahkasl, nahkasla ‘szafka nocna’ < 
niem. Nachtkasten ‘ts.’ (Sabljak 2001);

– „stany psychiczne i fi zyczne człowieka”, np.: c z e s k i e  hajmvé ‘tęskno-
ta za domem’ < niem. Heimweh ‘ts.’, c h o r w a c k i e  fras ‘wielki strach’ < 
niem. Fraisen ‘konwulsje, drgawki’ (WSNP);

– „używki”, np.: c z e s k i e  fet(y) ‘narkotyki’ < niem. fett ‘tłusty’ (SNČ 
2009), c h o r w a c k i e  gemišt ‘napój, mieszanka wina i wody mineralnej’ < 
niem. gemischt ‘zmieszany’ < mischen ‘mieszać’ (RSR);

– „środki lokomocji”, np.: c z e s k i e  bumlák ‘powolny pociąg’, c h o r -
w a c k i e  cug ‘pociąg’ < niem. Zug ‘ts.’ (Klaić);
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– „pieniądze i zakupy”, np.: c z e s k i e  mergle ‘pieniądze’ < niem. Merkel 
‘ts.’ < Marke ‘marka’ (SESJČ), c h o r w a c k i e  kohle ‘pieniądze za narkoty-
ki’ < niem. Kohle ‘forsa’ ← ‘węgiel’ (WSNP);

– „nauka”, np.: c z e s k i e  cvaja szkol. ‘dobra ocena w szkole, dwójka’, 
c h o r w a c k i e  štreberaj ‘materiał nauczony na pamięć, bez zrozumienia’ < 
niem. Streber ‘karierowicz’ (RSR, WSNP);

– „zwierzęta”, np.: c z e s k i e  dakl/daxl, daklík/daxlík ‘jamnik’ < niem. 
Dachshund ‘ts.’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  picajzl ‘wesz łonowa’;

– „cechy i właściwości człowieka”, np.: c z e s k i e  kindrštúbe ‘dobre wy-
chowanie’, c h o r w a c k i e  šlamperaj ‘niedokładność, niechlujstwo’ < niem. 
Schlamperei ‘ts.’ (RSR);

– „miary”, np.: c z e s k i e  cifra ‘liczba’, c h o r w a c k i e cajt ‘czas’ < 
niem. Zeit ‘ts.’ (Sabljak 2001);

– „muzyka”, np.: c z e s k i e  šraml ‘amatorska orkiestra, knajpiana orkie-
stra grająca na niskim poziomie’ < austr. Schrammel ‘ts.’ (SNČ 2009), c h o r -
w a c k i e  šlager ‘popularna piosenka, hit’ < niem. Schlager ‘ts.’ (RSR);

– „sport”22, np.: c z e s k i e  manšaft/mančaft sport. ‘drużyna, ekipa sporto-
wa’ < niem. Mannschaft ‘ts.’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  golštanga ‘słupki 
w bramce’ < niem. Goalstange ‘ts.’ (RSR);

– „warunki atmosferyczne”, np.: c z e s k i e  hajcna slang młodz. ‘słońce’ < 
niem. heizen ‘palić, rozpalać’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  durcug ‘przeciąg’ 
< niem. Durchzug ‘ts.’ (Sabljak 2001);

– „prasa i literatura”, np.: c z e s k i e  plátek pogardl. ‘gazeta’ < niem. Blatt 
‘liść’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  cajtungi ‘gazeta’.

Tabela 9. Zapożyczenia z języka niemieckiego – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów oraz ich frekwencja

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 269 (26,4%) 226 (34,3%)
Narzędzia i sprzęty 106 (10,4%) 65 (9,9%)
Działanie człowieka 95 (9,3%) 60 (9,1%)
Miejsca i instytucje 67 (6,6%) 38 (5,8%)
Sytuacje i zdarzenia zachodzące 
w społeczności ludzkiej 56 (5,5%) 30 (4,6%)

Części ciała 55 (5,5%) 52 (7.9%)
Substancje i materiały 38 (3,7%) 19 (2,9%)
Ubiór 37 (3,6%) 27 (4,1%)
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 33 (3,2%) 10 (1,5%)

22 Kategoria ta została ograniczona do wyrazów niemieszczących się w pozostałych 
kategoriach, przede wszystkim pominięto tutaj określenia sportowców, które znalazły się 
wśród „nazw osób”.
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Kategoria semantyczna
Liczba leksemów oraz ich frekwencja

język
czeski

język
chorwacki

Pożywienie 32 (3,1%) 20 (3%)
Meble i wyposażenie 31 (3%) 13 (2%)
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 21 (2,1%) 20 (3%)
Używki 21 (2,1%) 11 (1,7%)
Środki lokomocji 20 (2%) 7 (1%)
Pieniądze i zakupy 17 (1,7%) 10 (1,5%)
Nauka 12 (1,2%) 3 (0,5%)
Zwierzęta 12 (1,2%) 3 (0,5%)
Cechy i właściwości człowieka 11 (1,1%) 9 (1,4%)
Miary 11 (1,1%) 5 (0,8%)
Muzyka 11 (1,1%) 2 (0,3%)
Sport 7 (0,7%) 11 (1,7%)
Warunki atmosferyczne 6 (0,6%) 1 (0,15%)
Prasa i literatura 5 (0,5%) 6 (0,9%)
Pozostałe 44 (4%) 10 (1,5%)

Ogółem: 1017 658

2.1.1.1. Zapożyczenia z innych języków za pośrednictwem języka niemieckiego

Silny wpływ języka niemieckiego na kształtowanie się języków czeskiego i chor-
wackiego powodował, iż bardzo często pełnił on również funkcję pośrednika 
przy przenikaniu słownictwa obcego do odmiany potocznej obu języków sło-
wiańskich. W analizowanym materiale zjawisko to jest szczególnie widoczne na 
przykładzie czeskim, gdzie 138 leksemów (7,6% wszystkich zapożyczeń) zostało 
zapożyczonych z innych języków za pośrednictwem języka niemieckiego. Z ko-
lei w materiale chorwackim można odnaleźć 27 takich wyrazów (1,7%)23. Język 
niemiecki pośredniczył przede wszystkim w zapożyczaniu wyrazów z języków:

– francuskiego (czes. 52, chorw. 14):
c z e s k i e: bordel 1. ‘nieporządek’ ← 2. ‘dom publiczny, klub nocny’ < 

niem. Bordell ‘dom publiczny’ < stfr. bordel ‘buda z desek’ (SNČ 2009), hajtra 
1. ‘auto lub maszyna w złym stanie technicznym’, 2. ‘stary koń’ < niem. < fr. ha-
ridelle ‘zdechły koń’ (SESJČ), kanálie ‘odpychający, odrażający człowiek, wy-
zwisko’ < niem. dial. Kanalie ‘lump, podlec’ < fr. canaille < wł. canaglia ‘sfora, 
zgraja psów’ (SESJČ), mumraj ‘rozruch, zamieszanie’ < niem. Mummerei ‘ts.’ < 

23 Tak duża dysproporcja może po części wynikać z bardziej precyzyjnych czeskich 
opracowań etymologicznych. Z drugiej strony np. większość włoskich wyrazów mogła 
w naturalny sposób przenikać do języka chorwackiego, bez pośrednictwa niemieckiego, co 
było bardzo rzadkie na gruncie czeskim.
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fr. momerie ‘bal maskowy’ (SNČ 2009), tuzér ‘napiwek’ < niem. Doucer ‘ts.’ < 
fr. douceur ‘słodycz’ (Rejzek),

c h o r w a c k i e: čik 1. ‘męski narząd płciowy (mały)’, 2. ‘papieros’, 
3. ‘pet’ < niem. Tschik ‘ts.’ < fr. (RSR, Sabljak 2001), šalabahter ‘pomoc pod-
czas pisania testu, ściąga’ < niem. Scharteke ‘stara, zniszczona książka’ < fr. 
charte ‘książka’ (RSR), švaler 1. ‘kochanek’, 2. ‘narzeczony’ < austr. niem. 
Schwalier ‘ts.’ < fr. chevalier ‘jeździec, kawalerzysta’ (RSR);

– łacińskiego (czes. 48, chorw. 3):
c z e s k i e: apetit ‘ochota na jedzenie’ < niem. Appetit ‘ts.’ < łac. appetītus 

‘żądza, pożądanie’, appetere ‘żądać, pożądać’ (SESJČ), facír 1. ‘próżniak, wał-
koń’ ← 2. ‘pomocnik myśliwego’ < niem. Vazierer ‘ts.’ < łac. vacare ‘nie być 
zatrudnionym’, vacus ‘pusty’ (SESJČ), kunda wulg. 1. pogardl. ‘kobieta (pod-
kreśla brak sympatii)’ ← 2. ‘żeński narząd płciowy’ < niem. arg. Kunt ‘żeński 
narząd płciowy’ < łac. cunnus ‘łono’ (Rejzek), vagabund ‘zaniedbany człowiek, 
pierwotnie włóczęga’ < niem. Vagabund ‘ts.’ < łac. vagabundus ‘włóczęga’ 
(SNČ 2009),

c h o r w a c k i e: rustikus 1. ‘wieśniak’, 2. ‘prymityw’ < niem. Rustika ‘ts.’ 
< łac. rusticus ‘wieśniacki’ (RSR), špelunka 1. ‘podejrzane, niepozorne miejsce 
spotkań’, 2. ‘gospoda, restauracja o złej sławie’ < niem. Spelunke ‘nora, pieczara 
rozbójników, grota’ < łac. spelunca ‘jaskinia’ (RSR);

– włoskiego (czes. 38, chorw. 5):
c z e s k i e: buzerant, buzec, buzík/buzik, buzda, buzola, buzna wulg. 1. ‘ho-

moseksualista’, 2. ‘nielubiany człowiek, który często męczy inne osoby’ < niem. 
Buserant ‘homoseksualista’ < płnwł. buzarda ‘sodomita’ < późnłac. būgaru(m)/
bulgaru(m) ‘Bułgar, bogomił’ lub bezpośrednio ze śrłac. bulgarus ‘Bułgar’ (Rej-
zek), proviant ‘artykuły spożywcze, zapasy jedzenia’ < niem. Prowiant ‘ts.’ < 
stwł. provianda ‘ts.’ (SESJČ), štrapáce ‘zbytni wysiłek, męczenie się’ < niem. 
Strapaze ‘ts.’ < wł. strapazzo ‘ts.’ (SNČ 2009), techtlemechtle ‘coś tajnego’ < 
niem. Techtelmechtel ‘miłosne intrygi’ < wł. teco meco ‘w cztery oczy, miłosne 
szczebiotanie’ (SNČ 2009),

c h o r w a c k i e: buzorant, buzić, buzičar, buzer ‘homoseksualista’ < niem. 
Buserant ‘ts.’ < płnwł. buzarda ‘sodomita‘ < późnłac. būger(u)m/bulgaru(m) 
‘bogomił, Bułgar’ (Snoj), štrapac ‘zmęczenie długą i trudną wędrówką, podró-
żowaniem’ < niem. Strapaze ‘wysiłek, trud’ < wł. strapazzo ‘ts.’ (RSR).

Ponadto w materiale c h o r w a c k i m  pojawia się kilka wyrazów gre-
ckiego pochodzenia, np.: piksla 1. ‘głowa’, 2. ‘popielniczka’, piksa 1. ‘głowa’, 
2. ‘kulka do gry dziecięcej’, 3. ‘pieniądze przeznaczone do gry w karty’ ← 
4. ‘puszka’ < niem. Büchse ‘ts.’ < gr. pyxis (Klaić).

2.1.2. Zapożyczenia z języka angielskiego

W dzisiejszych czasach język angielski stał się głównym źródłem zapożyczeń 
dla wszystkich języków słowiańskich. Ta ogólna tendencja panuje również 
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w analizowanych tutaj językach czeskim i chorwackim. Angielska leksyka 
przenika przede wszystkim do języka specjalistycznego, pojawia się w różnego 
rodzaju profesjonalizmach czy elementach slangu pracowników dużych korpo-
racji. Język angielski jest językiem informatyki, internetu, reklamy, publicysty-
ki, rachunkowości, z drugiej strony jego elementy bardzo często przenikają do 
słownictwa subkultur młodzieżowych, stając się jednocześnie podstawą ogólne-
go slangu młodzieżowego.

Na zjawisko masowego przenikania wyrazów angielskich do najnowszej 
warstwy leksykalnej czeszczyzny zwraca uwagę m.in. Jitka Mravinacová, która 
analizując neologizmy czeskie, zauważa, że w stosunku do zapożyczeń angiel-
skich liczba pożyczek z innych języków wśród tego typu leksyki jest bardzo ni-
ska, oraz że jeśli już takie wyrazy się pojawiają, to najczęściej dostały się do ję-
zyka czeskiego za pośrednictwem angielskim (Mravinacová 2005b: 187). Warto 
podkreślić, iż bardzo intensywny wpływ języka angielskiego na język czeski 
jest zjawiskiem stosunkowo nowym, zapoczątkowanym w okresie transformacji 
w roku 198924 (Mravinacová 2005b: 188 za Kučera 1995: 77–82). Może o tym 
świadczyć również fakt, że w przeprowadzonej przez J. Hubáčka w latach sie-
demdziesiątych analizie zapożyczeń slangowych anglicyzmy wyraźnie ustępują 
zapożyczeniom niemieckim (Hubáček 1971: 43, 1979: 157–158).

Na obecność wyrazów angielskich w szeroko rozumianym żargonie chor-
wackim zwraca uwagę już w 1970 roku Mladen Kuzmanović, który wśród 
najczęstszych sposobów tworzenia leksyki żargonowej wymienia „pomodno 
preuzimanje stranih riječi, posebno iz engleskog jezika” (Kuzmanović 1970: 
132). Wydaje się, że język angielski znacznie wcześniej niż miało to miejsce 
w przypadku słownictwa czeskiego, zaczął silnie oddziaływać na leksykę chor-
wacką, zwłaszcza slangową. Zapewne wpływ na to miała odmienna sytuacja 
geopolityczna Jugosławii (w tym Chorwacji), która pozostawała poza blokiem 
wschodnim i dokąd niemal bez przeszkód przenikały zachodnioeuropejskie prą-
dy kulturalne i ekonomiczne25. W ostatnich latach ekspansja języka angielskie-
go na terytorium chorwackie znacznie się nasiliła, co dobrze ilustruje zestaw 
haseł w chorwackim słowniku neologizmów Rječnik novih riječi, w którym aż 
80% leksemów stanowią anglicyzmy (Muhvić-Dimanovski 2005: 44). Sytua-
cja ta jest o tyle ciekawa, iż w języku chorwackim, w jego dawnej i najnow-
szej historii, zawsze panowały tendencje purystyczne, przejawiające się m.in. 
tworzeniem sztucznych chorwackich neologizmów. Dzisiejszą sytuację języka 

24 Wpływy języka angielskiego na czeszczyznę pojawiają się, co prawda, już po I wojnie 
światowej, ale zostają znacząco osłabione w 1948 roku, by w latach sześćdziesiątych znowu 
się nasilić (por. Bozděchová 1997: 273).

25 Kluczowy wydaje się tutaj rok 1948, kiedy po zerwaniu kontaktów z blokiem wschod-
nim na terenie Jugosławii pojawiają się intensywne wpływy kultury Zachodu oraz języka 
angielskiego. Przejawia się to początkowo w literaturze (czasopismo „Krugovi”), następnie 
dochodzi do nowych kontaktów artystycznych, naukowych, gospodarczych, w wyniku któ-
rych powstaje bezpośrednia łączność pomiędzy językiem angielskim a chorwackim (por. Sa-
mardžija 1998: 143–144). Z kolei w tym samym roku w Czechosłowacji, po przejęciu pełni 
władzy przez komunistów, napływ wyrazów angielskich zostaje na długi czas zahamowany.
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chorwackiego krytycznie ocenia Nives Opačić, która piętnując bezkrytyczne 
przejmowanie angielskich wyrazów przez Chorwatów, główną przyczynę ta-
kiego stanu rzeczy widzi w procesie globalizacji, ale przede wszystkim w ne-
gatywnych zachowaniach językowych samych użytkowników języka chorwac-
kiego (Opačić 2007: 27).

Wśród analizowanych w niniejszej publikacji zapożyczeń anglicyzmy nie 
stanowią aż tak licznej grupy, jak można by było wnioskować na podstawie ich 
udziału przy tworzeniu neologizmów w obu językach. Jest to związane z wyko-
rzystanym w analizie szerokim doborem materiału leksykalnego, obejmującym 
ponadstuletni okres rozwoju leksyki potocznej języka czeskiego i chorwackie-
go, która podlegała przez lata różnym wpływom. Być może za kilkanaście lat 
anglicyzmy zdecydowanie zdominują słownictwo potoczne obu języków, wy-
pierając całkowicie elementy będące efektem innych wpływów językowych.

W przypadku materiału czeskiego zapożyczenia z języka angielskiego li-
czą 208 leksemów (11,4% wszystkich zapożyczeń), zaś w przypadku materiału 
chorwackiego – 352 (22,7%). Mniejsza liczba angielskich zapożyczeń w ma-
teriale czeskim w stosunku do materiału chorwackiego jest być może spowo-
dowana wymienionymi wcześniej przyczynami natury społeczno-politycznej, 
z drugiej jednak strony – co nawet bardziej prawdopodobne – może wynikać 
z celowego ograniczenia liczby anglicyzmów przez autorów czeskiego słow-
nika. Można więc zaryzykować stwierdzenie, iż udział zapożyczeń angielskich 
w analizowanym materiale czeskim nie do końca oddaje stan faktyczny.

Zapożyczenia angielskie, obecne w obu językach, bardzo często przynale-
żą do szeroko pojętego slangu młodzieżowego, stąd źródłowe formy angielskie 
same nierzadko są formami slangowymi, jak w przypadku zapożyczeń c z e -
s k i c h: fi z/fi zz ‘napój zawierający mocny alkohol i sok owocowy’ < ang. slang. 
fi zz ‘szampan’ < to fi zz ‘szumieć’ (Green: 24, SNČ 2009), lamer slang młodz. 
1. ‘nowicjusz’, 2. ‘osoba początkująca w grach komputerowych’ < amer. slang.26

lamer ‘początkujący, amator’ (SNČ 2009), spíd/speed nark. ‘amfetamina lub 
metamfetamina’ < ang. slang. speed ‘ts.’ (Gerzić, Green: 142), trip nark. ‘dawka 
LSD lub podobnego narkotyku i następujący po niej stan psychiczny’ < ang. 
slang. trip ‘ts.’ ← ‘wycieczka’ (Gerzić, SNČ 2009) oraz c h o r w a c k i c h: 
ap ‘początkowa faza działania narkotyku’ < amer. slang. up ‘ts.’ (Sabljak 2001), 
dajk ‘kobieta, która przejmuje rolę mężczyzny w lesbijskim związku’ < ang. 
slang. dyke ‘ts.’ (Gerzić), kap ‘policjant’ < ang. slang. cop ‘ts.’ ← ‘glina’ (Ge-
rzić, Sabljak 2001), staf ‘haszysz’ < ang. slang. stuff ‘narkotyk’ (Gerzić, Sabljak 
2001).

Podobnie jak w przypadku zapożyczeń niemieckich, również tutaj można 
wskazać liczne formy występujące w obu badanych materiałach, co świadczy 
o uniwersalnym charakterze zapożyczeń angielskich, np.: czes. dýler ‘człowiek, 
który sprzedaje narkotyki’, chorw. diler ‘ts.’ < ang. dealer ‘ts.’ (SNČ 2009, Sa-

26 W obu materiałach bardzo często pojawiają się elementy specyfi cznego amerykańskiego 
slangu.

2-łamanie.indd   87 2015-03-25   14:34:16



88 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

bljak 2001); czes. keše slang młodz. ‘pieniądze’, chorw. keš ‘gotówka’ < ang. 
cash ‘ts.’ (SNČ 2009, Sabljak 2001); czes. lajna 1. ‘dawka narkotyku w kształ-
cie kreski do wciągania nosem (ścieżka)’ ← 2. ‘linia, równa kreska’, chorw. 
lajna ‘ts.’ < ang. slang. line ‘ts.’ ← ang. ‘linia, kreska’ (SESJČ, Gerzić, Sabljak 
2001); czes. majk slang młodz. ‘mikrofon’, chorw. majk ‘ts.’ < ang. mic, mike < 
microphone ‘ts.’ (SNČ 2009, Sabljak 2001); czes. story ‘historia, wydarzenie’, 
chorw. stori ‘opowieść, anegdota’ < ang. story ‘ts.’ (SNČ 2009, Sabljak 2001).

Jeśli chodzi o sposób adaptacji, zapożyczenia angielskie na poziomie fono-
logicznym w zdecydowanej większości przypadków przystosowują się do syste-
mu fonologicznego języka czeskiego i chorwackiego. Zapewne jest to również 
spowodowane faktem, iż zapożyczenia te funkcjonują w obu językach głównie 
w wersji mówionej, stąd próba jak najwierniejszego oddania angielskiej wymo-
wy (por. Dziadosz 2006: 240). Tę tendencję pokazują m.in. c z e s k i e  formy: 
brejk sport. ‘ucieczka zawodnika, uwolnienie się spod opieki obrońców’ < ang. 
break ‘ts.’ (SNČ 2009), džob ‘praca, zatrudnienie’ < ang. job ‘ts.’ (SNČ 2009), 
šop slang młodz. ‘sklep’ < ang. shop ‘ts.’ oraz c h o r w a c k i e: čif ‘szef, 
prezes’ < ang. chief ‘ts.’ (Sabljak 2001), dil ‘handel, interes, wymiana’ < ang. 
deal ‘umowa, praca’ (Sabljak), kis ‘pocałunek’ < ang. kiss ‘ts.’ (Sabljak 2001). 
Oczywiście niektórych fonemów języka angielskiego brak w systemach fonolo-
gicznych języka czeskiego i chorwackiego, więc oddawane są przez najbliższe 
im brzmieniowo dźwięki, np. c z e s k i e: forvard sport. ‘napastnik’ < ang. for-
ward ‘ts.’ (SNČ 2009), mač ‘spotkanie sportowe’ < ang. match ‘ts.’ (SNČ 2009); 
c h o r w a c k i e: vils 1. ‘samochód’, 2. ‘rower’ < ang. wheels ‘koła’ (Sabljak 
2001), voč ‘zegarek ręczny’ < ang. watch ‘ts.’ (Sabljak 2001). Czasami jednak 
dochodzi do wymiany fonemu angielskiego na słowiański, różniący się znaczą-
co artykulacją od fonemu modelowego, np. c z e s k i e: bliky slang młodz. ‘za-
niki pamięci’ < ang. fl ashback ‘retrospekcja’ (SNČ 2009), šopr27 ‘motocykl typu 
Harley-Davidson’ < ang. chopper ‘ts.’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: fastica 
‘wykonanie szybkiego utworu’ < ang. fast ‘szybki’ (Sabljak 2001), fuk28 ‘stosu-
nek płciowy’ < ang. fuck ‘ts.’ (Sabljak 2001).

Na poziomie adaptacji morfologicznej w materiale c h o r w a c k i m  do-
minuje „transmorfemizacja zerowa”, co potwierdzają wyżej wymienione przy-
kłady, jak również formy typu: bend ‘zespół muzyczny, jazzowy’ < ang. band 
‘ts.’ (Sabljak 2001), esid ‘LSD’ < ang. slang. acid ‘ts.’ ← ‘kwas’ (Gerzić), kar 
‘samochód’ < ang. car ‘ts.’ (Sabljak 2001). W materiale c z e s k i m  najczęś-
ciej w miejsce morfemów (i nibymorfemów) angielskich pojawia się element 
rodzimy. Są to zarówno morfemy paradygmatyczne (przystosowanie do odpo-
wiednich form rodzimych) w formach: hedlajny ‘tytuły w czasopiśmie’ < ang. 
headline ‘tytuł’ (SNČ 2009), keše slang młodz. ‘pieniądze’ < ang. cash ‘go-
tówka’ (SNČ 2009), skila slang młodz. ‘doświadczony człowiek’ < ang. skill 
1. ‘wprawa, zręczność’, 2. ‘umiejętność’ (SNČ 2009), jak i morfemy sufi ksal-
ne, np.: bafuňář pogardl. ‘działacz sportowy’ < ang. baffoon ‘błazen’ (SNČ 

27 Istnieje również forma čopr, bliższa angielskiemu oryginałowi.
28 Być może równoczesny wpływ niem. dial. fucken ‘ts’.
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2009), bejbáč ‘pilnowanie dzieci’ < ang. babysitting ‘ts.’ (SNČ 2009), čípák 
slang młodz. 1. ‘oszczędny człowiek’, 2. ‘biedny, tanio ubrany człowiek’ < ang. 
cheap ‘tani’ (SNČ 2009), fl eška 1. ‘USB, pendrive’, 2. ‘szybka informacja, wia-
domość wielkiej wagi’ < fl ash ‘błysk, błyskawica’ (SNČ 2009). Wśród mate-
riału c h o r w a c k i e g o  taki typ adaptacji morfologicznej można odnaleźć 
np. w formach: gerla 1. ‘dziewczyna’, 2. ‘prostytutka’ < ang. girl ‘dziewczyna’ 
(Sabljak 2001), mjuza, mjuz ‘muzyka’ < ang. music ‘ts.’ (Sabljak 2001), taj-
ce/tajice ‘rodzaj damskich spodni z rozciągliwego materiału, bardzo wąskich 
i przylegających do ciała’ < ang. tights ‘ts.’ (RSR), a także: Džuić ‘Żyd’ < ang. 
Jew ‘ts.’ (Sabljak 2001), sisterka 1. ‘siostra’, 2. ‘koleżanka’ < ang. sister ‘siostra’ 
(Sabljak 2001), virdžinija ‘dziewica’ < ang. virgin ‘ts.’ (Sabljak 2001). Innym 
zjawiskiem, szczególnie częstym w materiale chorwackim, jest przejmowanie 
morfemów gramatycznych charakterystycznych dla języka angielskiego, np. 
c z e s k i e: lamer slang młodz. 1. ‘nowicjusz’, 2. ‘osoba początkująca w grach 
komputerowych’ < amer. slang. lamer ‘początkujący, amator’ (SNČ 2009), lúzr 
slang młodz. ‘przegrany człowiek’ < ang. looser ‘ts.’ (SNČ 2009), sešn/sejšn 
‘spotkanie’ < ang. session ‘sesja, posiedzenie’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: 
bajker 1. ‘rowerzysta’, 2. ‘motocyklista’ < ang. biker ‘ts.’ (Sabljak 2001), dar-
ling ‘ukochany, chłopak’ < ang. darling ‘ts.’ (Sabljak 2001), fi ling ‘uczucie, 
wyczucie’ < ang. feeling ‘ts.’ (Sabljak 2001), laver ‘podrywacz, kochanek’ < 
ang. lover ‘ts.’ (Sabljak 2001). Do tej grupy można zaliczyć również angielskie 
zapożyczenia w postaci derywatów złożonych, np. c z e s k i e: hartkor slang 
młodz. ‘coś, co się podoba, coś niezwykłego’ < ang. hard core ‘twarde jądro’ 
(SNČ 2009), hitmejkr ‘kompozytor wielu piosenek, które stały się przebojami’ 
< ang. hitmaker ‘ts.’ (SNČ 2009), houmles29 ‘osoba bezdomna’ < ang. homeless 
‘bez domu’ (SNČ 2009), oraz c h o r w a c k i e: hendžob ‘onanizowanie się’ 
< ang. hand job ‘ts.’ (Sabljak 2001), oldtajmer 1. ‘rodzic’, 2. ‘starsza osoba’, 
3. ‘emeryt’ < ang. oldtimer ‘ts.’ (Sabljak 2001), pigfejs ‘gruba, brzydka kobieta/
dziewczyna (często odnosi się do twarzy z podbródkiem)’ < ang. pig face ‘ts.’ 
(Sabljak 2001).

Zapożyczenia angielskie reprezentują różnorodne kategorie semantyczne 
(por. tabela 10). Podobnie jak w przypadku zapożyczeń niemieckich, na czo-
ło wysuwają się różnorakie „nazwy osób”, które pojawiają się w tym samym 
zakresie w obu materiałach (czes. 79, czyli 38% wszystkich zapożyczeń angiel-
skich; chorw. 134, czyli 38,1%). Co ciekawe, obok sporej liczby określeń osób 
o zabarwieniu pejoratywnym, w obu przypadkach pojawiają się również częste 
zapożyczenia angielskie o pozytywnej konotacji. Do pierwszej grupy można 
zaliczyć formy c z e s k i e: alieni ‘emeryci’ < ang. alien ‘obcy’ (SNČ 2009), 
bafuňář pogardl. ‘działacz sportowy’, lúzr slang młodz. ‘przegrany człowiek’ 
oraz c h o r w a c k i e: gerla 1. ‘dziewczyna’, 2. ‘prostytutka’, manki ‘murzyn’ 
< ang. monkey ‘małpa’ (Sabljak 2001), pigica ‘gruba dziewczyna, kobieta’ < 
ang. pig ‘świnia’ (Sabljak 2001). Pozytywne wartościowanie osób zawierają 

29 Chociaż istnieje również częstsza forma houmlesák z czeskim sufi ksem -ák.
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c z e s k i e  określenia typu: kinger ‘zdolny, odnoszący sukcesy człowiek’ < 
ang. king ‘król’ (SNČ 2009), mástr slang młodz. ‘zdolny człowiek, który odnosi 
sukcesy’ < ang. master ‘mistrz’ (OWP), skila slang młodz. ‘doświadczony czło-
wiek’ oraz c h o r w a c k i e: darling ‘ukochany, chłopak’, fajter ‘odważna oso-
ba, która łatwo się nie poddaje’ < ang. fi ghter ‘ts.’ ← ‘wojownik’ (Sabljak 2001), 
kuler 1. ‘opanowany chłopak/mężczyzna’, 2. ‘sympatyczny, ceniony chłopak/
mężczyzna’, 3. ‘ten, kto idzie z duchem czasu, z trendami’, 4. ‘ten, kto udaje 
kogoś ważnego’ < ang. cool ‘obojętny, opanowany’ (Sabljak 2001). Wśród ma-
teriału c z e s k i e g o  można również odnaleźć różne określenia sportowców, 
np.: bek sport. ‘obrońca w piłce nożnej’ < ang. back ‘tylny’ (SNČ 2009), forvard 
sport. ‘napastnik’, a także nazwy przedstawicieli określonych grup społecznych 
i subkultur, np.: hekr komp. ‘ten, kto bezprawnie omija zabezpieczenia progra-
mów, wkrada się do cudzych komputerów i sieci komputerowych, haker’ < ang. 
hacker ‘ts.’ (SNČ 2009), jupík ‘młody człowiek, który odnosi sukces (zwykle 
dobrze zarabiający i bezwzględny)’ < ang. yuppie ‘ts.’ (SNČ 2009), workáč 
‘człowiek, który poświęca większość czasu na pracę’ < workoholik ‘ts.’ < ang. 
workaholic ‘ts.’ (SNČ 2009). W materiale c h o r w a c k i m  zapożyczenia an-
gielskie są bogato reprezentowane przez ekspresywne określenia narkomanów: 
džanki ‘osoba, która zażywa twarde narkotyki, jest od nich uzależniona’ < ang. 
slang. junkie ‘ts.’ (Gerzić, Sabljak 2001), gaper ‘narkoman, który odczuwa głód’ 
< ang. gapper ‘ts.’ (Sabljak 2001), snifer ‘narkoman, który wdycha narkotyk 
przez nos’ < ang. sniffer ‘ts.’ (RSR); policjantów: blu enđel ‘policjant’ < ang. 
blue angel ‘niebieski anioł’ (Sabljak 2001), kap ‘policjant’, polismen ‘ts’ < ang. 
policeman ‘ts’ (OWP) oraz prostytutek: bič 1. ‘prostytutka’, 2. ‘łatwa kobie-
ta/dziewczyna’, 3. ‘brzydka kobieta’, 4. ‘niebezpieczna kobieta/dziewczyna’ < 
ang. bitch ‘ts.’ (Sabljak 2001), fukča 1. ‘ulicznica’, 2. ‘prostytutka’, 3. ‘łatwa, 
uległa kobieta/dziewczyna’ < fukati ‘odbywać stosunek płciowy’ < ang. to fuck 
‘ts.’ (Sabljak 2001).

Dość liczną grupę zapożyczeń z języka angielskiego, zwłaszcza w przypad-
ku materiału chorwackiego, stanowią „używki” (czes. 14, czyli 6,7%; chorw. 50, 
czyli 14,2%). Chodzi tutaj przede wszystkim o różne określenia narkotyków, ta-
kie jak c z e s k i e: džoint ‘papieros z marihuaną’ < ang. joint ‘ts.’ (SNČ 2009), 
haš nark. ‘haszysz’ < ang. hash ‘ts.’ (SNČ 2009), trip nark. ‘dawka LSD lub 
podobnego narkotyku i następujący po niej stan psychiczny’ oraz c h o r w a -
c k i e: brik ‘kilogram marihuany w kształcie cegły’ < ang. slang. brick ‘ts.’ ← 
‘cegła’ (Sabljak 2001), čarli ‘kokaina’ < amer. ang. Charley Coke ‘ts.’ (Gerzić, 
Sabljak 2001), esid ‘LSD’, hors ‘heroina’ < ang. slang. ‘ts.’ ← ‘koń’ (Gerzić, Sa-
bljak 2001), šit ‘haszysz’ < ang. slang. shit ‘ts.’ ← ‘kał’ (Gerzić, Sabljak 2001). 
Ponadto w materiale c h o r w a c k i m , wśród kategorii „stany psychiczne i fi -
zyczne człowieka” (czes. 5, chorw. 28), można odnaleźć sporą liczbę wyrazów 
określających stan człowieka pod wpływem narkotyków: džega ‘seans narko-
tyczny’ < ang. żarg. jag ‘ts.’ (Gerzić, Sabljak 2001), fl eš 1. ‘krótkotrwały stan 
fascynacji wywołany narkotykiem zaraz po wprowadzeniu go do organizmu’, 
2. ‘początkowa faza działania heroiny i innych narkotyków’ < ang. slang. fl ash 
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‘ts.’ (Sabljak 2001), stone/stone(d) 1. ‘stan po zażyciu narkotyku’, 2. ‘medytacja 
pod wpływem narkotyku’ < ang. slang. stoned ‘ts.’ (Sabljak 2001).

W obu materiałach występują liczne formy oznaczające różnego rodzaju 
„działanie człowieka” (czes. 17, czyli 8,2%; chorw. 43, czyli 12,2%), np. c z e -
s k i e: ekšn ‘stosunek płciowy’ < ang. slang. action ‘akcja’ (SNČ 2009), hou-
mran slang młodz. ‘powrót do domu późno w nocy (z knajpy lub przyjęcia)’ < 
ang. homerun ‘pojęcie z terminologii baseballowej’ (SNČ 2009), kisinka slang 
młodz. ‘pocałunek’ < ang. to kiss ‘całować’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: fajt 
‘bitka, kłótnia’ < ang. fi ght ‘walka’ (Sabljak 2001), hendžob 1. ‘onanizowanie 
się’, 2. ‘zadowalanie mężczyzny ręką przez kobietę’, tač 1. ‘dotyk’, 2. ‘spotka-
nie’, 3. ‘kontakt’ < ang. touch ‘dotyk’ (Sabljak 2001); nazwy „narzędzi i sprzę-
tów” (czes. 14, czyli 6,7%; chorw. 9, czyli 2,6%), np. c z e s k i e: founek slang 
młodz. ‘telefon komórkowy’ < ang. phone ‘telefon’ (SNČ 2009), hakys, hakysák 
slang młodz. ‘mała piłeczka’ < ang. Hacky Sack ‘ts.’ (SNČ 2009); c h o r w a -
c k i e: pajp nark. ‘lufka’ < ang. pipe ‘cewka, rura’ (Sabljak 2001), voč ‘zegarek 
ręczny’ oraz przykłady kategorii „sytuacje i zdarzenia zachodzące w społecz-
ności ludzkiej” (czes. 9, czyli 4,3%; chorw. 13, czyli 3,7%), np. c z e s k i e: 
džob ‘praca, zatrudnienie’, trable ‘problemy, trudności, nieprzyjemności’ < ang. 
trouble ‘trudność, problem’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: bum ‘duży, niespo-
dziewany sukces’ < ang. boom ‘ts.’ (Klaić), hepening ‘wydarzenie’ < ang. hap-
pening ‘ts.’ (Sabljak 2001).

Wśród czeskiego i chorwackiego materiału leksykalnego można jeszcze na-
potkać zapożyczenia angielskie należące m.in. do następujących kategorii: 

– „sport”, np.: c z e s k i e  mač ‘spotkanie sportowe’, c h o r w a c k i e 
ferka ‘uczciwy mecz bez incydentów’ < fer < ang. fair ‘zgodnie z przepisami’ 
(HJP);

– „ubiór”, np.: c z e s k i e  bombr/bomber ‘replika amerykańskiej kurtki 
dla pilotów noszona przez skinheadów’ < ang. bomber jacket ‘ts.’ (SNČ 2009), 
c h o r w a c k i e  tajce/tajice ‘rodzaj damskich spodni z rozciągliwego mate-
riału, bardzo wąskich i przylegających do ciała’;

– „miejsca i instytucje”, np.: c z e s k i e  ofi s ‘kancelaria, pracownia’ < ang. 
offi ce ‘urząd, kancelaria’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  stejdž ‘scena, podium 
na koncercie lub w klubie disco’ < ang. stage ‘ts.’ (Sabljak 2001);

– „muzyka”, np.: c z e s k i e  fastovka ‘szybki utwór’ < ang. fast ‘szybki’ 
(SNČ 2009), c h o r w a c k i e  bend ‘zespół muzyczny’;

– „środki lokomocji”, np.: c z e s k i e  čopr/šopr ‘motocykl typu Harley-
-Davidson’, c h o r w a c k i e  kar ‘samochód’;

– „cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk”, np.: c z e s k i e  hartkor slang 
młodz. ‘coś, co się podoba, coś niezwykłego’, c h o r w a c k i e  superkul ‘coś 
fantastycznego’ (Sabljak 2001) < ang. super + cool (Gerzić);

– „części ciała”, np.: c z e s k i e  erbegy wulg. ‘kobiece piersi’ < ang. airbag 
‘poduszki powietrzne’ (SNČ 2009), c h o r w a c k i e  fejs ‘twarz, wygląd’ < 
ang. face ‘ts.’ (Sabljak 2001);
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– „pieniądze i zakupy”, np.: c z e s k i e  keše slang młodz. ‘pieniądze’, 
c h o r w a c k i e  baksi ‘dolary amerykańskie’ < ang. buck ‘ts.’ (Sabljak 2001).

Tabela 10. Zapożyczenia z języka angielskiego – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów oraz ich frekwencja

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 79 (38%) 134 (38,1%)
Działanie człowieka 17 (8,2%) 43 (12,2%)
Sport 15 (7,2%) 3 (0,8%)
Używki 14 (6,7%) 50 (14,2%)
Narzędzia i sprzęty 14 (6,7%) 9 (2,6%)
Ubiór 10 (4,8%) 8 (2,3%)
Sytuacje i zdarzenia zachodzące 
w społeczności ludzkiej 9 (4,3%) 13 (3,7%)

Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 5 (2,4%) 28 (7,9%)
Miejsca i instytucje 5 (2,4%) 11 (3,1%)
Muzyka 5 (2,4%) 10 (2,8%)
Środki lokomocji 5 (2,4%) 10 (2,8%)
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 5 (2,4%) 2 (0,6%)
Części ciała 4 (1,9%) 6 (1,7%)
Pieniądze i zakupy 3 (1,4%) 7 (2%)
Miary 3 (1,4%) 4 (1,1%)
Prasa i literatura 3 (1,4%) 2 (0,6%)
Pożywienie 2 (1%) 1 (0,3%)
Substancje 1 (0,5%) 5 (1,4%)
Pozostałe 9 (4,3%) 6 (1,7%)

Ogółem: 208 352

2.1.3. Zapożyczenia z języka łacińskiego i greckiego

Ziemie czeskie oraz chorwackie od dawien dawna przynależały – i należą do 
dziś – do kręgu kulturowego Slavia Romana, stąd zarówno w języku czeskim, 
jak i chorwackim od najdawniejszych lat istniały silne wpływy łacińskie, a sam 
język łaciński był pierwszym językiem literackim Czechów i Chorwatów. Język 
grecki, w przeciwieństwie do łaciny, nie oddziaływał bezpośrednio na oba ję-
zyki, ale przenikał do ich leksyki przede wszystkim drogą pośrednią, w postaci 
zapożyczeń łacińskich.

Na ziemiach czeskich łacina pojawiła się już w czasach Państwa Wielkomo-
rawskiego w IX wieku, w wyniku działalności misyjnej z terenów Włoch i Nie-
miec. Przez następne lata, do XI wieku, łacina koegzystowała na terenie Czech 
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z językami staro-cerkiewno-słowiańskim i niemieckim, zaś od XIII wieku za-
częła rywalizować z literackim językiem czeskim (Siatkowska 1992: 78–79). 
Mimo rosnącej popularności czeszczyzny w XIV wieku łacina w dalszym ciągu 
utrzymywała swój wysoki status, będąc wzorem dla czeskiej składni, a w XVI 
wieku wraz z greką stała się inspiracją dla języka czeskiego humanizmu (Siat-
kowska 1992: 122–123). Swoją wiodącą rolę na ziemiach czeskich łacina odzy-
skała po bitwie na Białej Górze w 1620 roku, kiedy stała się orężem jezuitów 
w ich kontrreformacyjnej działalności, rolę tę utraciła zaś dopiero wraz z odro-
dzeniem języka czeskiego na początku XIX wieku.

Tradycja chorwackiego piśmiennictwa łacińskiego również sięga IX stule-
cia. Od początków humanizmu w wieku XV aż do wieku XVIII twórczość ta 
wykazywała niezwykłe bogactwo, by wymienić tylko łacińskie dzieła Marka 
Marulicia czy Ianusa Pannoniusa-Česmičkiego. Dla Dubrownika i miast dal-
matyńskich łacina miała ponadto znaczenie symboliczne, stanowiąc ogniwo 
łączące je z rzymską tradycją. Bardzo często pełniła funkcję ponadregionalne-
go języka Chorwatów, kodu językowego i kulturalnego, w którego wspólno-
cie odnajdowały swą tożsamość rozczłonkowane ziemie chorwackie. Z kolei 
w północnej Chorwacji była językiem klasy politycznej, ale również życia co-
dziennego szlachty chorwackiej, elementem szczególnego mieszanego chorwa-
cko-łacińskiego socjolektu. Na przełomie XVIII i XIX wieku łacina stała się 
symbolem walki Chorwatów z naporem germanizacji i madziaryzacji o zacho-
wanie własnej tożsamości. W tej sytuacji nie może dziwić, iż język łaciński peł-
nił w Chorwacji funkcję języka urzędowego aż do 1847 roku, czyli najdłużej 
w Europie (Rapacka 1997: 109–111).

O obecności elementów greckich i łacińskich w czeskim słownictwie po-
tocznym wspomina jako jeden z pierwszych F. Oberpfalcer, który w swoim 
studium Argot a slangy z 1934 roku przytacza niektóre formy zapożyczone 
z języków klasycznych, charakterystyczne dla czeskich slangów i żargonu po-
czątku XX wieku. Zjawisko inspiracji łaciną i greką jest szczególnie widoczne 
w ówczesnym slangu uczniowskim i studenckim, były to bowiem czasy, kiedy 
języki klasyczne stanowiły zasadniczy element wykształcenia młodych ludzi. 
Samo slangowe określenie ucznia študios powstało zapewne pod wpływem 
łacińskiej formy studiosus, z kolei ucznia będącego mazgajem, skłonnego do 
częstego płaczu, nazywano Lakrima, analogicznie do łacińskiego lacrima ‘łza, 
kropla’ (Oberpfalcer 1934: 338–339). Pojawiają się także liczne nawiązania do 
greckiej mitologii, np. przy określaniu woźnego mianem kerber/cerber (Oberp-
falcer 1934: 346)30. Kilkanaście zapożyczeń pochodzenia łacińskiego przytacza 
również w swojej rozprawie J. Hubáček (1971: 43).

W analizowanym materiale wśród wpływów klasycznych przeważają oczy-
wiście zapożyczenia łacińskie, bogato reprezentowane przede wszystkim w lek-
syce czeskiej (czes. 68, czyli 3,7%; chorw. 13, czyli 0,8%). Poza tym pojawia się 

30  Zapożyczenia greckie i łacińskie w czeskiej leksyce potocznej, również w nawiązaniu 
do pracy F. Oberpfalcera, zostały obszernie opisane w artykule Wyrazy greckiego i łacińskie-
go pochodzenia w potocznej odmianie języka czeskiego (Fałowski 2008).
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kilka wyrazów greckiego pochodzenia (czes. 3, chorw. 4) oraz form zapożyczo-
nych z greki za pośrednictwem łacińskim (czes. 6, chorw. 1).

Wśród wyrazów łacińskiego pochodzenia w obu językach dominują „nazwy 
osób” (czes. 34, chorw. 8; por. tabela 11), przede wszystkim określenia pejora-
tywne, np. c z e s k i e: grácie pogardl. ‘kobieta, która (bez powodzenia) sta-
ra się być atrakcyjna’ < łac. gratia ‘wdzięk’ (SESJČ), kreatura ‘potwór, osoba 
o psychopatycznych skłonnościach’ < śrłac. creatura ‘ts.’ < creare ‘tworzyć’ 
(Rejzek), kuběna ‘bezwstydna kobieta, dziwka, ladacznica’ < łac. concubina 
‘nałożnica’, forma zniekształcona w wyniku etymologii ludowej (SESJČ), sim-
plex ‘głupi człowiek’ < łac. simplex ‘prosty, łatwy, nieskomplikowany’ (Rejzek); 
c h o r w a c k i e: femka ‘słabeusz’ < łac. femina ‘niewiasta, kobieta’ (Sabljak 
2001), pater ‘homoseksualista’ < łac. pater ‘ojciec’ (Klaić).

Tabela 11. Zapożyczenia z języka łacińskiego – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów 

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 34 8
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 6 1
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 5 0
Miejsca i instytucje 3 0
Narzędzia i sprzęty 3 0
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 3 0
Działanie człowieka 2 1
Zwierzęta 2 0
Cechy i właściwości człowieka 1 1
Używki 1 1
Sport 1 0
Części ciała 1 0
Pieniądze i zakupy 1 0
Pożywienie 0 1
Pozostałe 5 0

Ogółem: 68 13

Ponadto w materiale c z e s k i m  można odnaleźć kilka przykładów następu-
jących kategorii: „sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej” (6),
np.: funus ‘pogrzeb’ < łac. fūnus ‘ts.’ (SESJČ); „stany psychiczne i fi zyczne 
człowieka” (5), np. lax ‘dobry nastrój’ < laxní ‘swobodny, obojętny’ < łac. laxus 
‘obszerny; luźny, nieskrępowany’ (SESJČ); „miejsca i instytucje” (3), np. kla-
sa ‘klasa szkolna’ < łac. classis ‘klasa’ (SNČ 2009); „narzędzia i sprzęty” (3), 
np. debil żart. ‘telefon komórkowy’ < łac. dēbil, dēbilis ‘niezdolny, niezdatny’ 
< łac. *de-habilis < habilis ‘aktywny, zdolny’ (Rejzek); „cechy przedmiotów, 
sytuacji i zjawisk” (3), np. nóvum ‘coś nowego, zaskakującego’ < łac. novum 
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‘ts.’ (Rejzek); „działanie człowieka” (3), np. klasika wulg. ‘stosunek płciowy 
w tzw. „pozycji misjonarskiej”’ < łac. classis ‘klasa’ (SNČ 2009). W materiale 
c h o r w a c k i m  pojawiają się formy typu lora ‘kradzież’ < łac. lorum ‘uzda, 
rzemień; kańczug, batog’ (RSR) czy repete ‘dodatkowa porcja jedzenia (w daw-
nych stołówkach studenckich)’ < łac. repetere ‘powtórzyć’ (RSR).

Wśród zapożyczeń greckich można wymienić np. c z e s k ą  formę alotria 
‘swawole, łobuzerstwo, plotki’ < gr. allotria od allótrios ‘obcy, niewłaściwy’ < 
gr. allos ‘inny’ (SESJČ; Rejzek) oraz c h o r w a c k ą  ambulja ‘złe ubranie, 
łachman, gałgan’ ← ‘płaszcz zimowy’ < gr. anabólion (Klaić). Wyrazy, które 
zostały zapożyczone z greki za pośrednictwem łaciny, to np. c z e s k a  forma 
apatyka ‘apteka’ < łac. apothēca ‘spichlerz, skład’ < gr. apotheke ‘ts.’ (Machek) 
oraz c h o r w a c k a  gigalje ‘szczudła do chodzenia’, związek z formą gig ‘ga-
tunek dużego koguta’ < giganat < łac. gigas < gr. γίγας (Skok: I, 561).

2.1.4. Zapożyczenia z języka francuskiego

W przypadku czeskiej leksyki standardowej język francuski nigdy nie odgrywał 
zbyt doniosłej roli, ponieważ – w przeciwieństwie choćby do sytuacji polskiej 
– nigdy nie istniały ścisłe czesko-francuskie związki językowe. Okres najinten-
sywniejszego przenikania wyrazów francuskich do słownictwa czeskiego na-
stąpił pod koniec XIX oraz na początku XX wieku i dotyczył przede wszystkim 
wyrazów związanych z modą, np.: baret, blůza, fazóna, manžeta (ESČ: 543, 
PMČ: 101). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku języka chorwackiego, 
który w swoich dziejach w znacznie mniejszym stopniu niż np. język serbski 
przyswajał zapożyczenia francuskie.

Pomimo wymienionych wyżej okoliczności wśród leksyki potocznej, szcze-
gólnie języka czeskiego31, można napotkać dosyć sporą grupę zapożyczeń fran-
cuskich (czes. 72, czyli 4%; chorw. 42, czyli 2,7%). Najliczniej reprezentowaną 
kategorię stanowią „nazwy osób” (czes. 29, chorw. 8; por. tabela 12), przede 
wszystkim o zabarwieniu negatywnym, np. c z e s k i e: fanfarón ‘ten, kto się 
chełpi, przechwala’ < fr. fanfaron ‘ts.’ (SNČ 2009), madam pogardl. 1. ‘kobie-
ta zachowująca się wyniośle’, 2. ‘kobieta prowokująca swoim wyglądem lub 
wyższym statusem społecznym’ < fr. madame ‘ts.’ (Rejzek), semetrika ‘surowa, 
zła kobieta’ < fr. ce maîtresse ‘energiczna, zdecydowana kobieta’ (SNČ 2009); 
c h o r w a c k i e: apaš ‘symulant, obłudna osoba’ ← 1 ‘zdeklasowany typ 
we Francji’, 2. ‘przedstawiciel wielkomiejskiego motłochu’, 3. ‘wykolejeniec, 
łajdak’ < fr. apache ‘ts.’ (Klaić), bagaža pogardl. ‘motłoch’ < fr. bagage ‘ts.’ 
(Klaić), papi ‘homoseksualista’ < fr. papillon ‘motyl’ (Sabljak 2001). Materiał 
czeski dostarcza również przykładów neutralnych określeń ludzi, głównie wy-
konawców różnych zawodów, np.: biletář, biletářka ‘bileter, bileterka’< fr. billet 

31 Niektóre zapożyczenia francuskie przytacza już w swojej monografi i J. Hubáček 
(1971: 43).
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‘bilet’ (SNČ 2009), bona ‘niania, opiekunka’ < fr. bonne d’enfants ‘niania’ 
(SNČ 2009).

Wśród zasobu leksykalnego obu języków słowiańskich należy wymienić 
liczne zapożyczenia francuskie należące do kategorii „działanie człowieka” 
(czes. 9, chorw. 6), np. c z e s k i e: patálka, patanda ‘bitka, bójka’ < fr. bataille 
‘bitwa’ (SNČ 2009), šarivari ‘fi gle, intrygi, zakulisowe machinacje’ < fr. cha-
rivari ‘grzmot, hałas’ (SNČ 2009); c h o r w a c k i e: gaf 1. ‘zaniedbanie, błąd’, 
2. ‘nieostrożny czyn, zachowanie’, 3. ‘dobry żart’ < fr. gaffe ‘ts.’ (Klaić) oraz 
„sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej” (czes. 7, chorw. 8), 
np. c z e s k i e: fopáčko ‘niezręczna sytuacja’ < fr. faux pas ‘ts’ < ‘błędny krok’ 
(SNČ 2009), malér ‘nieprzyjemność, komplikacja, nieszczęście’ < fr. malheur 
‘nieszczęście’ < łac. malus ‘zły’ + fr. (bon)heur ‘szczęście’ < lud. łac. *agurrium 
< łac. agurium ‘znak, wróżba’ (Rejzek);  c h o r w a c k i e: rendes ‘randka’ < fr. 
rendez-vous ‘ts.’ (RSR), žurka, žur ‘przyjęcie domowe, posiadówka’ < fr. jour 
‘ts.’ (RSR). W materiale czeskim warto również przywołać przykłady kategorii 
„narzędzia i sprzęty” (8), np. basa ‘skrzynka na narzędzia, napoje’ < fr. basse 
‘ts.’ (SESJČ), kudla ‘nóż, zwykle składany’ < fr. coutelas ‘nóż kuchenny’ < łac. 
cultellus ‘nóż’ (SESJČ) oraz „miejsca i instytucje” (5), np.: separé ‘oddzielne, 
ukryte pomieszczenie’ < fr. chambre séparé ‘ts’ (SNČ 2009).

Tabela 12. Zapożyczenia z języka francuskiego – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 29 8
Działanie człowieka 9 6
Narzędzia i sprzęty 8 3
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 7 8
Miejsca i instytucje 5 0
Cechy przedmiotów i zjawisk 3 0
Ubiór 2 5
Pieniądze i zakupy 2 1
Meble i wyposażenie 2 0
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 1 0
Używki 1 0
Części ciała 0 3
Cechy i właściwości człowieka 0 2
Środki lokomocji 0 2
Pożywienie 0 1
Prasa i literatura 0 1
Pozostałe 3 2

Ogółem: 72 42
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Na tle zapożyczeń francuskich w materiale c h o r w a c k i m  zdecydowa-
nie wyróżnia się wyraz fazona, który posiada bardzo dużo znaczeń w zależno-
ści od kontekstu: 1. ‘sposób’, 2. ‘obyczaj’, 3. ‘poza’, 4. ‘styl’, 5. ‘przypadek’, 
6. ‘trik’, 7. ‘wymysł, urojenie’, 8. ‘nienaturalne zachowanie’ < fr. façon ‘forma, 
kształt, sposób, w jaki coś zostało wykonane’ (Klaić).

2.1.5. Zapożyczenia z języka romskiego32

Bardzo ciekawą grupę zapożyczeń, stosunkowo licznie reprezentowaną w obu 
analizowanych językach, stanowią wyrazy romskiego pochodzenia33. W obu 
przypadkach są to bardzo stare pożyczki, które zanim przeniknęły do ogólnej 
leksyki potocznej, stanowiły część składową różnego rodzaju żargonów, przede 
wszystkim związanych ze środowiskami przestępczymi i o tajnym charakterze. 
Wydaje się, że wyrazy romskie dzięki swojej niezrozumiałości były idealnym 
narzędziem do zatajenia pewnych treści w komunikacji między włóczęgami, 
żebrakami, oszustami karcianymi czy złodziejami (przykładem może być tzw. 
mluva světských; por. s. 39).

Pomimo iż Romowie pojawili się w Europie Środkowej już w 1417 roku, 
a na terenie Czech (w Pradze) już około roku 1419, początkowo ich kontakty 
z miejscowymi obywatelami były w dużym stopniu ograniczone. Stosunki te 
ożywiły się dopiero w XIX wieku i wraz z nimi, od drugiej połowy XIX wieku, 
wzrosła liczba wyrazów romskich, które zaczęły przenikać do czeskiego argotu 
(SNČ 2009: 19, 26). Wyrazy romskiego pochodzenia zanotował po raz pierwszy 
K. Juda w pracy Tajná řeč (hantýrka) zlodějů a šibalů z 1902 roku, a w słowni-
ku F. Bredlera Slovník české hantýrky (tajné řeči zlodějské) ich liczba była już 
znacznie większa (SNČ 2009: 20). Znaczący wpływ wyrazów romskich na cze-
ski argot podkreśla w swojej monografi i z 1934 roku F. Oberpfalcer, umieszcza-
jąc je jako trzecie w kolejności źródło leksyki dla tej odmiany językowej. Czeski 
językoznawca przytacza sporą liczbę wyrazów romskiego pochodzenia przyna-
leżących do czeskiego argotu, zwracając przy tym uwagę na ich zdeformowaną 
i przekształconą semantycznie postać w języku-biorcy (Oberpfalcer 1934: 333). 
Z nowszych prac warto zwrócić uwagę na publikacje Karela Kamiša. W jed-
nym z artykułów podaje on długą listę romskich argotyzmów występujących 
w czeszczyźnie. Przy tej okazji zauważa, że wyrazy romskie nigdy nie pojawi-
ły się w standardowej odmianie czeszczyzny, w ostatnich latach przestały zaś 
przenikać także do niestandardowych odmian języka czeskiego (Kamiš 1998: 
126, 129).

32 Szczegółową analizę porównawczą wyrazów romskiego pochodzenia w różnych 
odmianach języka czeskiego i chorwackiego zawiera artykuł Words of Romani origin in the 
Czech and Croatian languages (Fałowski 2013).

33 W opracowaniach czeskich tego typu wyrazy są określane terminami cikánská slova 
(Oberpfalcer 1934: 333) lub romské argotismy (Kamiš 1998: 128), z kolei w chorwackich/
bośniackich jako: ciganizmi (Uhlik 1954: 5), romski izrazi (Sabljak 2001: 10), romske riječi 
(Šehović 2009: 144).
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W chorwackiej tradycji lingwistycznej Romowie byli uważani za twórców 
specyfi cznej odmiany języka o nazwie šatrovački govor lub šatra, różniącej się 
od wszystkich znanych i używanych dotąd na terenie Chorwacji odmian. Jak 
podkreśla T. Sabljak, był to tajny język grupy ludzi, system tajnych znaków 
i szyfrów niedostępny dla innych osób i grup34 (Sabljak 2001: 5). Wydaje się 
jednak, że zamiast przypisywać Romom autorstwo šatrovačkiego govoru, lepiej 
stwierdzić, iż šatrovački govor i język Romów rozwijały się w bliskiej symbio-
zie, oddziałując na siebie wzajemnie. Takie stanowisko zajmuje m.in. Rade Uh-
lik, autor obszernej rozprawy z 1954 roku o wpływach cygańskich na šatrovački 
govor w Bośni i Hercegowinie, który myśl tę wyraził słowami: „šatrovačkim 
govorom provejava tipičan ciganski duh ili, kaošto neki smatraju, da je ciganski 
jezik nadahnut šatrovačkim duhom” (Uhlik 1954: 6). R. Uhlik zwraca ponadto 
uwagę na powiązania romskiej społeczności ze sferą przestępczą oraz na specy-
fi czną „cygańską stylistykę”, która wpłynęła na plastyczność šatry oraz innych 
żargonów (Uhlik 1954: 6).

W analizowanym materiale czeskim pojawiają się 54 wyrazy romskiego po-
chodzenia (3% wszystkich zapożyczeń), natomiast w chorwackim – 76 (4,9%)35. 
Występuje tutaj duża grupa wyrazów czeskich i chorwackich o tym samym rom-
skim etymonie, znaczeniu i zbliżonej formie, co świadczy o przenikaniu podob-
nej warstwy słownictwa romskiego do obu języków, np.: czes. love ‘pieniądze’, 
chorw. lova ‘ts.’ < rom. lóve ‘ts.’ (SNČ 2009, Uhlik 1954: 21); czes. čokl/čukl 
pogardl. ‘pies’, chorw. đukela ‘pies (duży)’ < rom. džukel ‘ts.’ (SNČ 2009, Uhlik 
1954: 15); czes. mindža wulg. 1. ‘kobieta; podkreśla głupotę lub brak sympa-
tii’ ← 2. ‘żeński narząd płciowy’, chorw. mindža 1. ‘kobieta/dziewczyna’ ← 
2. ‘żeński narząd płciowy’ < rom. mindž/minž ‘żeński narząd płciowy’ (SNČ 
2009, Uhlik 1954: 24).

Jak już wspomniano wcześniej, wyrazy romskiego pochodzenia w odmianie 
potocznej obu języków dotyczą w dużej mierze sfery związanej z przestępczoś-
cią i wymiarem sprawiedliwości, co bezpośrednio wynika z dawnej i dzisiejszej 
sytuacji społecznej Romów w obu krajach. Ponadto leksykę tę cechuje bardzo 
silne zabarwienie emocjonalne. Taki charakter mają „nazwy osób”, szczegól-
nie częste w słownictwie czeskim, gdzie pojawiają się 25 razy, w chorwackim 
zaś 23 razy (por. tabela 13). W materiale c z e s k i m  występują ekspresywne 

34 W późniejszych latach znaczenie terminu šatrovački jezik znacznie się poszerzyło, 
odnosząc się do szerszej grupy języków tajnych, zaś w ostatnim okresie, pod wpływem 
amerykańskiego terminu slang, określenie to zaczęło też oznaczać różnego rodzaju socjolekty 
(Fink 2003: 79).

35 Liczba form chorwackich jest niewątpliwie nieco zawyżona w stosunku do liczby 
form czeskich. Jest to przede wszystkim spowodowane trudnościami w rozgraniczeniu, które 
formy chorwackie już nie przynależą do ogólnej leksyki potocznej. W przypadku czeskim 
zadanie było łatwiejsze, ponieważ większość wyrazów została oznaczona w słowniku kwa-
lifi katorami: mluva světských, gwara więzienna i argot. Tego typu formy odrzucono, z wy-
jątkiem najpopularniejszych wyrazów, które do dzisiaj występują w powszechnym użyciu, 
co potwierdza chociażby ich występowanie na blogach i forach internetowych, jak również 
praktyka językowa autora publikacji.
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określenia policjantów typu: bengoš krymin. ‘policjant’; benga/benka krymin. 
‘policjanci’, bengálec slang młodz. ‘policjant’ < svět. beng(o) 1. ‘żandarm’ ← 
2. ‘diabeł’ < rom. beng 1. ‘diabeł’, 2. ‘złe, złośliwe dziecko’, 3. ‘zły człowiek’ 
(SNČ 2009), panglo ‘policjant’ < panglit/phanglit więz. ‘zamknąć, uwięzić’ < 
rom. phandel ‘wiązać, zamknąć’ (SNČ 2009); określenia złodziei: čórák, čórář, 
čorkář, čór krymin. ‘złodziej’ < rom. čor ‘ts.’ (SNČ 2009) oraz naiwnych osób: 
dyliňák ‘głupek’, dylina 1. ‘głupia kobieta’, 2. arg. ‘wariat, głupiec’ < rom. dyli-
no/dilino ‘głupiec’ (SNČ 2009), máčovka krymin. ‘głupiec’, máčo 1. więz. ‘głu-
piec’, 2. więz. ‘człowiek chory psychicznie’ < rom. máčo ‘ryba’ (SNČ 2009). 
W materiale c h o r w a c k i m  pojawiają się z kolei liczne określenia kobiet, 
bardzo często synekdochy od żeńskich narządów płciowych, np.: hevina 1. ‘pro-
stytutka’ ← 2. ‘żeński narząd płciowy’ < rom xiv, xuv ‘dziura’ (Uhlik 1954: 17), 
mindžulja, mindža 1. ‘kobieta/dziewczyna’ ← 2. ‘żeński narząd płciowy’, dan-
dara ‘kobieta, która dużo mówi’ < danda ‘ząb’ < rom. dand ‘ts.’ (Uhlik 1954: 
12–13) oraz określenia naiwnych osób, np. dileja 1. ‘głupiec’, 2. ‘szalony’, 3. 
‘naiwny’ < delina ‘głupek’ < rom. delino/dilino ‘ts.’ < dilo ‘szalony’ (Uhlik 
1954: 13, Imami).

W obu językach można odnaleźć określenia dotyczące „działań człowieka” 
(czes. 9, chorw. 10), najczęściej działań nielegalnych, np. c z e s k i e: mangel-
ka/mengelka ‘żebranie, żebry’ < mangelit krymin. 1. ‘żebrać’, 2. ‘prosić’ < rom. 
mangel ‘ts.’ (SNČ 2009) oraz c h o r w a c k i e: marinela ‘kradzież’, marave-
la, marisana ‘bójka’ < marisati 1. ‘kraść’, 2. ‘bić’ < rom. mariv ‘uderzę, zabiję’ 
(Uhlik 1954: 22–23), a ponadto ekspresywne „nazwy pieniędzy” (czes. 7, chorw. 
9), np. c z e s k i e: lovasy, lováče, lováky, love ‘pieniądze’, c h o r w a c -
k i e: lovica, lovijana, lovijanović, loviška, lovuta, lova ‘ts.’.

Szczególnie częste w materiale c h o r w a c k i m  są określenia „części cia-
ła” (16), np.: buljara, buljeskara ‘duży tyłek’, bulja 1. ‘głowa’, 2. ‘tyłek’ < rom. 
bul ‘tyłek’ (Uhlik 1954: 10, Imami), kar ‘męski narząd płciowy’ < rom. kar/ker 
‘ts.’ (Horbač 2006: 377, Uhlik 1954: 19) – w materiale c z e s k i m  pojawiają 
się 5 razy, np.: chynda wulg. więz. ‘tyłek’ < rom. chindi ‘ts.’ (SNČ 2009) – oraz 
„miejsca i instytucje” (8), np.: c h o r w a c k i e  kerna 1. ‘dom’, 2. ‘stajnia, 
obora’, 3. ‘kryjówka, schron’, 4. ‘hotel’ < rom. kher ‘dom’36 (Uhlik 1954: 20), 
które w c z e s k i m  materiale pojawiają się 2 razy, np.: chynďák więz. ‘ubika-
cja’ < rom. chindi ‘tyłek’ (SNČ 2009).

36  Analogiczna forma czeska kér/khér arg. ‘miejsce kradzieży’ < rom. kher 1. ‘dom’, 
2. ‘mieszkanie’ (SNČ 2009) nie znalazła się w materiale ze względu na swoje wąskie użycie.
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Tabela 13. Zapożyczenia z języka romskiego – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 25 23
Działanie człowieka 9 10
Pieniądze i zakupy 7 9
Części ciała 5 16
Miejsca i instytucje 2 8
Zwierzęta 2 3
Substancje i materiały 2 0
Pożywienie 1 4
Używki 1 1
Pozostałe 0 2

Ogółem: 54 76

2.1.6. Zapożyczenia z języka włoskiego

Wśród analizowanego słownictwa zapożyczenia z języka włoskiego występują 
przede wszystkim w chorwackiej leksyce potocznej (chorw. 119, czyli 7,7%; 
czes. 22, czyli 1,2%).

Wysoka frekwencja wyrazów włoskiego pochodzenia, nie tylko w leksyce 
potocznej, ale również w chorwackim słownictwie standardowym37 i gwarowym, 
wynika ze specyfi cznych dziejów ziem chorwackich. Żywe chorwacko-włoskie 
kontakty językowe są związane przede wszystkim z chorwackim wybrzeżem: 
Istrią, Dalmacją oraz terytorium dawnej Republiki Dubrownickiej. Przodkowie 
Chorwatów zaraz po przybyciu w VII wieku nad Adriatyk nawiązali kontakt 
z romańską ludnością zamieszkującą nadmorskie miasta, a od XII wieku proces 
symbiozy romańsko-słowiańskiej znacząco się pogłębił. Jednym z jej przeja-
wów była specyfi czna dwujęzyczność chorwacko-dalmatyńska, która rozwijała 
się przez okres średniowiecza, aż do zwycięstwa elementu chorwackiego. Od 
początku XV wieku na terenie Dalmacji, w związku z protektoratem Republiki 
Weneckiej, zaczął dominować dialekt wenecki, który stał się swoistym lingua 
franca na tym obszarze przez niemal cztery stulecia (1420–1797). W przypadku 
Dubrownika status języka kultury miał z kolei dialekt toskański, a do gwary 
dubrownickiej przenikały również elementy dialektów południowowłoskich. Po 
upadku Wenecji i krótkim okresie władzy Napoleona Dalmacja i Dubrownik 
dostały się pod panowanie Austrii, zaś język włoski przez niemal cały XIX wiek 
używany był ofi cjalnie w szkołach oraz jako język administracji. W tym też 
okresie wyrazy włoskie przeniknęły również do północnej Chorwacji. Chociaż 

37  Są to przede wszystkim wyrazy związane z muzyką, sztuką, bankierstwem, gastronomią 
(Sočanac 2002: 128).
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w XX wieku sytuacja uległa zmianie na korzyść języka chorwackiego, dwuję-
zyczność pozostała dalej silna na terenie Istrii, a włoskie zapożyczenia są do 
dziś obecne w chorwackich gwarach nadmorskich (Sočanac 2002: 131–133). 
Trzeba jednak przyznać, że sporo z nich zyskało w dzisiejszych czasach charak-
ter ponadregionalny, lecz w dalszym ciągu substandardowy38.

Czesko-włoskie kontakty językowe nigdy nie były tak bliskie jak chorwacko-
-włoskie, choć warto podkreślić żywe więzy kulturowe z Włochami we wczes-
nym okresie humanizmu, szczególnie silne na Morawach (Siatkowska 1992: 
114). W dzisiejszym języku standardowym występuje również sporo zapoży-
czeń włoskich, przede wszystkim różnego rodzaju terminy muzyczne (PMČ: 
101). Język włoski przenikał także do najstarszych warstw czeskiego argotu, co 
potwierdza obecność w monografi i F. Oberpfalcera kilku włoskich zapożyczeń: 
frédo ‘zima’, ministr ‘zupa’, manžár ‘jedzenie, które żona przynosi mężowi do 
pracy’ (Oberpfalcer 1934: 334). Również J. Hubáček wymienia w swej publika-
cji kilka slangowych wyrazów włoskiego pochodzenia, np.: boča ‘usta’ < bucca 
‘ts.’ (Hubáček 1971: 43).

W materiale c h o r w a c k i m  wśród włoskich zapożyczeń, obok form 
pochodzących z języka literackiego, pojawia się kilka wyrazów zaczerpnię-
tych z dialektu weneckiego, np.: škart ‘coś, co zostało odrzucone, czego się 
nie używa’ < wen. wł. scarto ‘ts.’ (RSR), škvadra ‘towarzystwo, stałe towa-
rzystwo’ < wen. wł. squadra ‘oddział, ekipa’ (RSR), štraca 1. ‘lizus, człowiek 
bez charakteru’, 2. ‘obdartus’ ← ‘szmata, łachman’ < wen. wł. straccio ‘szma-
ta, łachman’ (RSR).

Włoskie zapożyczenia w potocznej odmianie języka c h o r w a c k i e g o 
należą przede wszystkim do czterech kategorii semantycznych: „nazwy osób” 
(33), „części ciała” (20), „miejsca i instytucje” (18) oraz „działanie człowieka” 
(15). Wśród nazw osób dominują, podobnie jak w przypadku wcześniej oma-
wianych zapożyczeń, pejoratywne określenia ludzi. Pojawiają się tutaj liczne 
nazwy oszustów: foler, folijanović, folirant, fulir ‘kłamca, symulant, pozer, 
oszust’ < fol 1. ‘kłamstwo, oszustwo’, 2. ‘trik’ < wł. fola ‘bajka, wymysł’ (RSR); 
złodziei: gepar, gepavac, geper ‘złodziej’, geposlav ‘złodziej kieszonkowiec’ 
< gepiti39 ‘ukraść’ < wł. chiapare ‘wziąć, zabrać’ (RSR); policjantów: murjak 
‘milicjant, policjant’ < murija/murja ‘milicja, policja’ < wł. mura ‘mur’ (Kla-
ić); negatywne określenia kobiet: fufi ca, fufa 1. ‘ulicznica’, 2. ‘prostytutka’
< wł. fufa ‘maszkara’ (Klaić), a nawet samych Włochów: Digić, digo ‘Włoch’
< wł. digo ‘mówię’ (Klaić).

Nazwy „części ciała” odnoszą się do różnych narządów, ale wszystkie ce-
chuje duży ładunek ekspresji, np.: brentača ‘duży brzuch’ < wł. brenta ‘drew-
niana beczka, w której nosi się winogrona w czasie zbioru’ (Klaić), gambavica, 
gamba ‘noga’ < wł. gamba ‘ts.’ (Sabljak 2001, HJP), labrnja, labruža 1. ‘twarz’, 
2. ‘usta, wargi’ < wł. labbro ‘warga, usta’ (Sabljak 2001, HJP). Zapożyczenia 

38 Lelija Sočanac wymienia w tej grupie formy: borša < borsa, botun < bottone, jaketa < 
giaccheta, ćakula < ciacola, ćapati < chiappare, ćao < ciao (Sočanac 2002: 128).

39 Być może występuje tutaj kontaminacja z formą džep ‘kieszeń’.
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należące do kategorii „działania człowieka” opisują przede wszystkim czynno-
ści wywołujące negatywne konotacje, np.: barufa ‘kłótnia’ < wł. baruffa ‘ts.’ 
(HJP), bašta ‘bitka’ < baštati se ‘bić się’ < wł. bastonare ‘bić, tłuc’, zgeparluk, 
gepa ‘kradzież’ < gepiti ‘kraść’, z kolei wśród kategorii „miejsca i instytucje” 
dominują nazwy więzienia, np.: banja 1. ‘miejsce wypoczynku’, 2. ‘kąpielisko’, 
3. ‘miejsce, gdzie w łatwy sposób dochodzi się do pieniędzy’, 4. ‘więzienie’ < 
wł. bagno ‘kąpielisko’ (Klaić, HJP), ćuza ‘więzienie’ < wł. chiuso ‘zamknięty; 
zamknięty na klucz’ (Klaić).

Z pozostałych kategorii warto wymienić jeszcze „sytuacje i zdarzenia zacho-
dzące w społeczności ludzkiej” (4), np.: brokva ‘niepłacenie rachunków, dług’ 
← ‘gwóźdź’ < wł. brocco ‘klin, gwóźdź’ (HJP); „pożywienie” (4), np.: mandža 
‘jedzenie, pokarm’ < mandžati ‘jeść’ < wł. mangiare ‘ts.’ (Sabljak 2001) oraz 
„używki” (4), np.: fuma ‘papieros’, fumica 1. ‘papieros’, 2. ‘joint’ < fumariti 
‘palić (papierosy)’ < wł. fumare ‘ts.’ (Sabljak 2001, HJP).

W przypadku materiału c z e s k i e g o  wyrazy włoskiego pochodzenia re-
prezentują przede wszystkim kategorie: „nazwy osób” (6), np.: kretíno pogardl. 
‘głupiec’ < wł. cretino ‘ts’ (SNČ 2009), pikolík 1. ‘młodszy kelner’, 2. więz. 
‘podrzędny więzień’ < wł. piccolo ‘mały’ (Rejzek); „miejsca i instytucje” (3): 
báň ‘więzienie’ < wł. bagno ‘łaźnia’ < łac. balneum ‘ts.’ (Machek); „sytuacje 
i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej” (3): terno ‘szczęśliwa oko-
liczność’ < wł. terno ‘trójka, wygrana w klasycznej loterii’ (SNČ 2009) oraz 
„działanie człowieka” (2), np.: merenda ‘świętowanie, przyjęcie’ < wł. merenda 
‘drugie śniadanie’ (SNČ 2009).

2.1.7. Zapożyczenia z języka węgierskiego

Podobnie jak w przypadku omówionych wcześniej zapożyczeń włoskich, wy-
razy pochodzenia węgierskiego pojawiają się znacznie częściej w chorwackiej 
leksyce potocznej (chorw. 41, czyli 2,6%; czes. 10, czyli 0,5%).

Pierwsze chorwacko-węgierskie kontakty językowe miały miejsce zaraz po 
przybyciu plemienia Madziarów na terytorium Panonii. Początkowo językiem-
-dawcą był chorwacki, jednak już od końca XII wieku rozpoczął się intensywny 
proces wzbogacania języka chorwackiego elementami węgierskimi, który trwał 
do końca XVII wieku. Choć okres przenikania węgierskich leksemów do języka 
chorwackiego zakończył się stosunkowo szybko, znalazły się one w różnych od-
mianach języka chorwackiego, w większości przypadków pozostając poza ob-
rębem języka standardowego40 (dialektyzmy, regionalizmy, archaizmy, żargon; 
Žagar-Szentesi 2003: 123–124). O znaczącym wpływie języka węgierskiego na 
język chorwacki (oraz serbski) traktuje praca Laszlo Hadrovicsa, który na pod-
stawie analizy najstarszych zabytków literackich z obszaru serbskiego i chorwa-

40 Zdarzają się jednak również wyrazy węgierskiego pochodzenia w chorwackim języku 
standardowym. Są to przede wszystkim formy, które nie mają swoich słowiańskich odpo-
wiedników w języku literackim, np.: bunda, cikla, gulaš, lepinja, šator (Žagar-Szentesi 2003: 
125).
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ckiego, zgromadził około 900 wyrazów pochodzenia węgierskiego (Hadrovics 
1986: 16).

Wpływ języka węgierskiego na język czeski nigdy nie był tak silny, jak 
na język chorwacki – nieliczne zapożyczenia przeniknęły do języka czeskie-
go w okresie monarchii austro-węgierskiej (ESČ: 543). Duża liczba wyrazów 
węgierskiego pochodzenia występuje za to w sąsiednim języku słowackim, co 
wynika ze specyfi cznej sytuacji politycznej ziem słowackich, które przez wiele 
lat były zależne od państwa węgierskiego. Wydaje się, że język węgierski mógł 
przenikać na ziemie czeskie właśnie za pośrednictwem słowackim, ewentualnie 
poprzez gwary morawskie.

W analizowanym materiale c h o r w a c k i m  wśród kategorii semantycz-
nych dominują, podobnie jak w przypadku wcześniejszych zapożyczeń, „nazwy 
osób” (15), np.: dobošar/dobošer ‘bębniarz’ < węg. dobos ‘ts.’ (Sabljak 2001), 
đilkoš ‘strojniś’ < węg. gyilkos ‘zabójca’ (HJP, Sabljak 2001), fi ćfi rić ‘strojniś’ 
< węg. fi ty-fi rty ‘ts.’ (Klaić), mamlas ‘osoba głupia, niezdarna, szalona’ < węg. 
mamlasz ‘ts.’ (Sabljak 2001), pajtos, pajdaš ‘przyjaciel’ < węg. pajs, pajtás ‘ts.’ 
< tur. padaş ‘ts.’ (Klaić, HJP). Pojawia się również kilka przykładów następują-
cych kategorii: „narzędzia i sprzęty” (6): šaraf/šeraf ‘śrubka’ < węg. sfór ‘ts.’ < 
niem. Schraube ‘ts.’ (RSR); „części ciała” (4): ronđa ‘żeński narząd płciowy’ ← 
reg. pot. pejor. ‘potargany kawałek odzieży, szmata’ < węg. rongy ‘biedny, odra-
pany’ (RSR; Imami); „miejsca i instytucje” (4): kunt ‘noclegownia, tajna kry-
jówka, gdzie ukrywają się przestępcy’ < węg. kún-ház ‘ts.’ (Klaić) oraz „działa-
nie człowieka” (3): kenjanac, kenjaža ‘duża potrzeba’ < kenjati ‘załatwiać dużą 
potrzebę’41 < węg. kenőcs ‘smar’ (Klaić).

W przypadku materiału c z e s k i e g o  warto odnotować formy: aldamáš 
‘toast lub poczęstunek na cześć zawartej umowy lub ukończonego dzieła’ < 
węg. aldamas ‘ts.’ (SNČ 2009), bazmek wulg. ‘niepotrzebna rzecz, przedmiot, 
którego nazwy nie znamy lub nie chcemy jej użyć’ < węg. baszd meg wulg. 
‘przekleństwo’ (SNČ 2009), lofas wulg. 1. ‘męski narząd płciowy’, 2. ‘obraź-
liwy gest z podniesionym nadgarstkiem, czasem też ze środkowym palcem’ < 
węg. lofas ‘koński penis’ (SNČ 2009).

2.1.8. Zapożyczenia z języka tureckiego

Zapożyczenia z języka tureckiego występują niemal wyłącznie  w  c h o r w a c -
k i e j  części badanego materiału (79 leksemów, 5,1%), podczas gdy wśród lek-
syki c z e s k i e j  można odnotować tylko 3 takie formy: bakšiš ‘napiwek’ < 
tur. bachšeš ‘dar’ (SESJČ), čibuk slang młodz. ‘cygaro’ < tur. čybuk ‘ts.’ (Rej-
zek), papuče ‘pantofl e’ < tur. papuč ‘ts.’ (SESJČ).

41 Czasownik kenjati jest podstawą wielu innych derywatów: kenjator 1. ‘gaduła’, 2. ‘nu-
dziarz’, 3. ‘frazesowicz’, kenjac 1. ‘malec’, 2. ‘niezdara, oferma’, kenjanac ‘brud, nieporzą-
dek’, kenjaža 1. ‘coś głupiego’, 2. ‘coś nudnego’, kenja 1. ‘pieniądze’, 2. ‘haszysz’, kenjara 
‘anus’, kenjarnik ‘toaleta’, kenjalo ‘męcząca, uciążliwa osoba, stręczyciel’, kenjkalo 1. ‘pła-
czek’, 2. ‘nudziarz’, 3. ‘pedant’, 4. ‘stręczyciel’.
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Turcyzmy pojawiły się na serbsko-chorwackim obszarze językowym wraz 
z podbojem tych ziem przez Turków Osmańskich zapoczątkowanym pod ko-
niec XIV wieku42. Proces przenikania wyrazów o tureckiej proweniencji trwał 
przez cały okres panowania Imperium Osmańskiego na tych terenach, aż do 
jego upadku, który rozpoczął się pod koniec XVII wieku. W największym stop-
niu objął on swoim zasięgiem obszar Bośni i Hercegowiny, ale również Serbii. 
W przypadku Chorwacji wpływ turecki dotyczył przede wszystkim dialektu 
sztokawskiego, czyli terenów Slawonii, Liki oraz Dalmatyńskiej Zagory. Przy 
przenikaniu form tureckich do języka serbskiego i chorwackiego najważniejszą 
rolę odgrywało tureckie wojsko i administracja, a także słowiańscy muzułmanie, 
mieszczanie i urzędnicy. Wraz z podbojem tureckim na Bałkanach pojawiła się 
nowa organizacja społeczna i państwowa, a także wschodnia kultura islamska. 
Powstało wtedy wiele nowych pojęć oraz szereg instytucji, które były przejmo-
wane wraz z ich oryginalnymi nazwami43. A. Škaljić wskazuje dwa ważne czyn-
niki, które wpłynęły na popularność form tureckich wśród Serbów i Chorwatów: 
działalność słowiańskich muzułmanów szkolonych w Stambule oraz dużą liczbę 
orientalizmów obecnych w słowiańskich pieśniach ludowych. Škaljić podkreśla 
również, iż działania purystyczne przy kodyfi kacji języka serbsko-chorwackie-
go pod koniec XIX i na początku XX wieku właściwie nie objęły wyrazów tu-
reckiego pochodzenia, co było spowodowane brakiem ekspansywnej polityki 
językowej Imperium Osmańskiego (Škaljić 1966: 12).

Do zmiany nastawienia wobec turcyzmów doszło już na terenie niepodległej 
Chorwacji, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, „kiedy większość 
chorwackich turcyzmów i innych orientalizmów mylnie napiętnowano mianem 
serbizmów, skazując je na wymarcie” (Jaroszewicz 2004: 208). Na szczęście 
w późniejszym okresie polityka w stosunku do wyrazów tureckiego pochodze-
nia uległa zmianie, na co wpływ mieli sami Chorwaci i ich praktyka językowa, 
a także działalność niektórych chorwackich lingwistów, m.in. Dalibora Brozo-
vicia, który tak wypowiadał się o turcyzmach: „Takve riječi treba da imaju svoje 
mjesto u hrvatskim rječnicima kao i svi ostali stilemi, one su neodvojiv dio hr-
vatskoga jezičnog naslijeđa. Proglašavati ih srbizmima nije samo netočno nego 
i veoma štetno”44 (Brozović 2000). Wiele wyrazów usuniętych z chorwackiej 
leksyki standardowej na początku lat dziewięćdziesiątych pozostało do dzisiaj 

42 Abdulah Škaljić wskazuje na jeszcze wcześniejszy okres kontaktów słowiańsko-ture-
ckich, który był związany z obecnością plemienia Awarów na terenie Panonii oraz wpływami 
turecko-tatarskimi na język bałkańskich Słowian (Škaljić 1966: 11–12).

43 Przy tej okazji należy wspomnieć, iż większość wyrazów tureckiego pochodzenia sta-
nowią orientalizmy pochodzące z języka arabskiego i perskiego, choć pojawiają się również 
wyrazy o nowogreckiej proweniencji, np.: avlija, kaldrma, kesten, kutija (Brozović 2000).

44 Słowa te odnoszą się do grupy wyrazów pochodzenia tureckiego nacechowanych sty-
listycznie, które mają swój rodzimy, neutralny stylistycznie, odpowiednik, np.: barjak (za-
stava), sevdah (ljubav). Pozostałe dwie grupy turcyzmów wydzielone przez Brozovicia to: 
1) turcyzmy niemające swych rodzimych odpowiedników, np.: bakar, boja, duhan; 2) tur-
cyzmy odnoszące się do orientalnych i (lub) islamskich realiów, np.: baklava, džamija, fes, 
imam (Brozović 2000).
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w odmianach substandardowych tego języka. W obrębie chorwackiej leksyki 
potocznej znajduje się dziś spora liczba zachowanych w ten sposób turcyzmów, 
które mieszczą się z kolei w szerokiej normie standardowego języka serbskiego.

Wyrazy tureckiego pochodzenia w odmianie potocznej języka c h o r w a c -
k i e g o  to przede wszystkim różnego rodzaju „nazwy osób” (42), głównie 
o zabarwieniu pejoratywnym. Wśród nich można odnaleźć nazwy: osób ograni-
czonych umysłowo, np.: bena ‘głupek, niezdara’ < tur. bön ‘ts.’ (Klaić, HJP), bil-
mez ‘osoba rozwinięta fi zycznie, silna, ale głupia’ < tur. bilmez ‘ts.’ (Klaić); osób 
leniwych, np.: amza ‘nierób, leń’ < tur. amza ‘głupek, matoł’ (Klaić), džabale-
baroš ‘próżniak, leń’ < džaba ‘bezpłatnie, za darmo’ < tur. reg. pot. caba ‘ts.’ 
(Sabljak 2001, HJP); określenia skąpców, np.: cicija ‘skąpiec’ < tur. titiz ‘dzi-
wak, pedant’ (Klaić, HJP), điber, điberušnjak, điberušnjar 1. ‘Żyd’, 2. ‘skąpiec’, 
3. ‘materialista’, 4. ‘osoba, która się pyszni’ < džibra ‘rakija złej jakości’ 
← ‘fusy, męty’ < tur. cibre ‘ts.’ (Skok: I, 473; Imami) oraz włóczęgów i wy-
kolejeńców, np.: fukara ‘nicpoń, wykolejeniec, łajdak’ < tur. fıkara/fukara ‘ts.’ 
(Klaić), funjara ‘włóczęga, awanturnik’ < tur. fünun ‘zero, nic’ (RSR), gulan-
fer 1. ‘utracjusz, marnotrawca’, 2. ‘włóczęga, bezdomny’ < tur. gulâmpare ‘ts.’ 
(RSR). Ponadto występują tutaj pejoratywne określenia kobiet, np.: alapača 
‘prostaczka, skora do obmawiania’ < alakati ‘krzyczeć, wydzierać się’ ← ‘głoś-
no wzywać Allaha’ < tur. alahmak ‘ts.’ (HJP) oraz przedstawicieli różnych na-
cji, np.: balija ‘Muzułmanin’ < tur. Bāli ‘nazwa osobowa’ (HJP, Klaić), ćifut 
pogardl. ‘Żyd’ < tur. çıfıt ‘ts.’ (HJP), gedžovan pogardl. 1. ‘wieśniak, prostak’, 
2. ‘Serb’ < tur. gege ‘wariat, głupek’ (Klaić).

Wśród zapożyczeń tureckich pojawia się 8 określeń „części ciała”, np.: 
buđola ‘męski narząd płciowy’ < budža reg. przest. ‘maczuga, kij’ < tur. < arab. 
(RSR), čontara, čonta/ćonta ‘głowa’ < tur. çanta ‘torba’ (asocjacja z frazą nositi 
glavu u torbi) (Imami) oraz 7 przykładów kategorii „sytuacje i zdarzenia zacho-
dzące w społeczności ludzkiej”, np.: rusvaj ‘zamieszanie, chaos’ < tur. rüsvay 
‘ts.’ < pers. rusway ‘zawstydzony, poniżony’ (RSR), tulumiška, tulum ‘zabawa, 
impreza, przyjęcie’ ← ‘naczynie na wino, bukłak’ < tur. tulum ‘pusty bukłak’ 
(RSR, HJP).

Poza tym można tutaj wymienić kilka przykładów następujących kategorii:
– „pieniądze i zakupy”: mukteševina ‘coś darmowego, bezpłatnego’ < muk-

te ‘za darmo, bezpłatnie’ < tur. müft ‘ts.’ < pers. muft ‘ts.’ (RSR);
– „działanie człowieka”: đusavac ‘taniec’ < đuskati ‘tańczyć w klubach di-

sco, klaskając rękami’ ← ‘całą siłą uderzyć w ziemię lub upaść na ziemię’ 
< tur. güsmek ‘zdenerwować się’ (HJP, Imami);

– „miejsca i instytucje”: buđa ‘schron’, budža reg. przest. ‘jama’ < tur. < 
arab. (RSR);

– „narzędzia i wyposażenie”: kašika ‘łyżka’ < tur. kaşika ‘ts.’ (RSR);
– „stany psychiczne i fi zyczne człowieka”: kavara ‘strach’ ← ‘wiatr, wzdę-

cie’ < tur. kavara ‘ts.’ (Nosić).
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2.1.9. Zapożyczenia z języka rosyjskiego

Zapożyczenia rosyjskie pojawiły się po raz pierwszy na większą skalę w języku 
czeskim w okresie odrodzenia narodowego, w pierwszej połowie XIX wieku. 
Były to przede wszystkim wyrazy poetyckie, np.: bol ‘ból’, vesna ‘wiosna’, 
vojin ‘żołnierz’, ale również formy typu: příroda, šije, vzduch (PMČ: 101; Siat-
kowska 1992: 284–285). Następna fala zapożyczeń przypada na drugą połowę 
XX wieku, kiedy Czechosłowacja znalazła się pod politycznym i kulturalnym 
wpływem ZSRR – można tu wymienić wyrazy związane z ustrojem komuni-
stycznym, takie jak: bezpartijní, kulak, polárník, sovět45 (PMČ: 101). Język ro-
syjski wpływał również na czeską leksykę niestandardową, czego dowodem jest 
kilka profesjonalizmów rosyjskiego pochodzenia wymienionych w monografi i 
J. Hubáčka, np.: dežurný, trenýrovka, grupírovka (Hubáček 1971: 43).

Język chorwacki zaczął bezpośrednio czerpać wyrazy z języka rosyjskiego 
pod koniec XIX wieku – proces ten trwał do roku 1918, kiedy z przyczyn poza-
językowych został przerwany. W latach 1918–1941 rusycyzmy przenikały do ję-
zyka chorwackiego przede wszystkim za pośrednictwem serbskim. Bezpośred-
nie chorwacko-rosyjskie kontakty językowe powróciły dopiero w odmiennej 
sytuacji społeczno-politycznej po roku 1945, kiedy zaczęto zapożyczać rosyj-
skie leksemy charakterystyczne dla sowieckich realiów, np.: aktivist, boljševik, 
kadrovik, masovka, sovhoz. Po 1948 roku, kiedy Jugosławia zaproponowała 
własną wersję komunizmu, niezależną od Moskwy, część tych form, np.: kolhoz, 
sovhoz, zyskała status egzotyzmów (Samardžija 1998: 137).

Wśród analizowanej leksyki potocznej występuje 13 zapożyczeń rosyjskich 
w materiale czeskim oraz 9 w materiale chorwackim. Oczywiście nie obejmują 
one wymienionych wyżej wyrazów związanych z ustrojem komunistycznym, 
niemniej jednak, zwłaszcza w przypadku czeskim, sytuacja polityczna na pewno 
miała pośredni wpływ na kształtowanie się większości z nich. W obu przypad-
kach pojawiają się rosyjskie określenia pieniędzy przystosowane do fonetyki 
obu języków: c z e s k i e  děnky ‘pieniądze’; c h o r w a c k i e  dženga, džen-
gi, genga ‘ts.’ < ros. денги ‘ts.’ (SNČ 2009, Imami). Poza tym warto przytoczyć 
c z e s k i e  potocyzmy typu: bumážka ‘potwierdzenie’ < ros. бумажка ‘papier’ 
(SNČ 2009), časy slang młodz. ‘zegar’ < ros. часы ‘zegarek’ (SNČ 2009), geroj 
żart. ‘bohater’ < ros. герой ‘ts.’ (SNČ 2009), regulovčík ‘policjant drogowy, któ-
ry kieruje ruchem na skrzyżowaniu’ < ros. регулировщик ‘ts.’ (SNČ 2009), šťa-
bajzna ‘ładna i atrakcyjna kobieta’, šťabák ‘atrakcyjny mężczyzna’ < ros. щап 
‘elegant, strojniś, modniś’ (SESJČ) oraz c h o r w a c k i e: baćuška 1. ‘Rosja-
nin’, 2. ‘rosyjski żołnierz’, 3. pogardl. ‘okupant’ < ros. батюшка ‘ojczulek’, 
javka ‘nielegalny związek, spotkanie konspiracyjne’ < 1. ‘hasło’, 2. ‘ktoś, kto 
łączy osoby prowadzące nielegalną działalność’ < ros. явка ‘spotkanie konspi-
racyjne’ (Klaić), mužik ‘prostak, prymityw’ < ros. мужик ‘ts.’ (Sabljak 2001).

45 Co ciekawe, część z tych wyrazów, np.: glasnost, perestrojka, gulag, funkcjonuje do 
dziś jako internacjonalizmy i pojawia się również w innych językach, nie tylko słowiańskich 
(Mravinacová 2005b: 187).

2-łamanie.indd   106 2015-03-25   14:34:17



Zapożyczenia 107

2.1.10. Zapożyczenia z języka jidysz

Wśród materiału czeskiego można wymienić 31 wyrazów pochodzących z języ-
ka jidysz, czyli języka północnoeuropejskich Żydów, powstałego na bazie dia-
lektu średnio-wysoko-niemieckiego z dodatkiem licznych elementów obcych.

Język jidysz był jednym z najważniejszych źródeł wzbogacania dawnego 
czeskiego argotu – F. Oberpfalcer wymienia go pod tym względem na drugiej 
pozycji, zaraz po języku niemieckim (Oberpfalcer 1934: 332). Żydzi w czasie 
swych wędrówek po Europie, od wczesnego średniowiecza aż do końca XVI 
wieku, przejmowali wyrazy od narodów, które spotykali na swojej drodze. 
F. Oberpfalcer wspomina, iż utrzymywali oni wszędzie ożywione kontakty ze 
środowiskami przestępczymi, stąd wyrazy żydowskie w łatwy sposób przeni-
kały do argotu czy gwary przestępczej. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym 
temu procesowi była oryginalna konstrukcja żydowskich wyrazów oraz ich spe-
cyfi czne brzmienie (Oberpfalcer 1934: 332).

Oto niektóre wyrazy pochodzące z języka jidysz obecne w badanej cze-
skiej leksyce potocznej: hejble ‘triki, oszustwa’ < jid. eibele ‘trik’ (Machek), 
chochmes ‘spryt, rozum’ < jid. chochmes ‘rozum’ < hebr. chochmah ‘spryt’ (Ma-
chek), nebich/nébich ‘niezdara’ < jid. nebbich/nebbech ‘ts.’ (SNČ 2009), šikse 
‘nieporządna kobieta’ < jid. ‘kobieta nie-Żydówka’ (SNČ 2009), šmaler ‘gaduła, 
gadatliwy człowiek’ < jid. šmaler ‘zdrajca’ < hebr. šma’li ‘lewy’ (SNČ 2009). 
Z pewnością część leksemów przeniknęła do czeszczyzny dopiero za pośred-
nictwem niemieckiego argotu, choć z drugiej strony jest to trudne do ustalenia, 
ponieważ granica pomiędzy niemieckim argotem a językiem jidysz jest bar-
dzo płynna. Chodzi tu m.in. o formy: balík pogardl. ‘wieśniak, osoba nieobyta 
w mieście’ < niem. arg. Bal ‘człowiek’ < jid. bal ‘mężczyzna’ < hebr. ba’al ‘pan’ 
(SNČ 2009), melouch 1. ‘praca w nadgodzinach, praca na czarno’, 2. ‘praca 
okazjonalna’ < niem. arg. Meloche/Maloche/Melouche ‘praca, zatrudnienie, kra-
dzież’ < jid. meloche/melocho ‘praca, rzemiosło’ < hebr. mal’achah ‘ts.’ (SNČ 
2009), pajzl pogardl. ‘gospoda, knajpa’ < niem. arg. Beisel ‘ts.’ < jid. beiss ‘ts’ 
< hebr. bajit/beth ‘dom’ (SNČ 2009). W powyższych przykładach, podobnie jak 
w przypadku słownictwa o romskiej proweniencji, wyraźnie dominują wyrazy 
związane ze sferą przestępczości.

2.1.11. Zapożyczenia z języka słowackiego

W analizowanym materiale pojawia się 18 zapożyczeń z języka słowackiego, 
które dotyczą wyłącznie czeskiej leksyki potocznej.

Chociaż języki czeski i słowacki są sobie najbliższe pod względem gene-
tycznym i typologicznym w całej zachodniosłowiańskiej rodzinie językowej, to 
w ich odrębnej historii przeważają okresy bliskich kontaktów z językami nie-
słowiańskimi: czeskiego z niemieckim, a słowackiego z węgierskim. Do XIX 
wieku czesko-słowackie kontakty językowe ograniczały się z jednej strony do 
morawsko-słowackich dialektów przejściowych, z drugiej zaś do prób kody-
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fi kowania słowackiego języka literackiego na podstawie czeszczyzny humani-
stycznej w niektórych ośrodkach kulturowych i religijnych na Słowacji. Dopiero 
w okresie odrodzenia narodowego, na początku XIX wieku, czesko-słowackie 
relacje językowe zyskały nową jakość – oba języki zaczęły zajmować względem 
siebie niemal równoprawną pozycję. Po 1918 roku, w nowym państwie cze-
chosłowackim, powstała idea wspólnego języka czechosłowackiego o „podwój-
nym brzmieniu”, z tym że w praktyce zaczęło dominować „brzmienie czeskie”. 
Do istotnej zmiany doszło dopiero po roku 1945, a zwłaszcza 1948, ponieważ 
w komunistycznej Czechosłowacji oba języki zyskały równoprawny status, co 
zostało ugruntowane po ponownym rozpadzie państwa w 1993 roku (Kořenský 
1998: 20–21).

Wśród czeskiej leksyki potocznej można przytoczyć kilka zapożyczeń sło-
wackich pochodzących z języka węgierskiego, np.: bagančata, bagány 1. ‘buty 
wojskowe’, 2. ‘buty turystyczne’ < słc. baganča ‘ts.’ < węg. baganča ‘ts.’ (Rej-
zek), chíra/chýra ‘informacja’ < słc. < węg. hír ‘ts.’ (SNČ 2009). Część wyra-
zów to formy słowackie przekształcone już na gruncie czeskim, np.: Čobolsko 
pogardl. ‘Słowacja’, čobol, čobolák ksenofob. ‘Słowak’ < słc. čo bolo ‘o co cho-
dzi?’ (SNČ 2009). Inne słowackie zapożyczenia to: čučoriedka slang młodz. 
‘atrakcyjna dziewczyna’ < słc. čučoriedka ‘borówka’ (SNČ 2009), chrupka ‘sen, 
spanie’ < chrupkat ‘spać’ < słc. ‘ts.’ (SNČ 2009), chalan ‘chłopak’ < słc. chalan 
‘ts.’ (SNČ 2009).

2.1.12. Zapożyczenia z innych języków

W obu korpusach leksyki potocznej pojawiają się również wyrazy pochodzące 
z innych języków niż wyżej omówione (czes. 23, chorw. 29).

W przypadku leksyki c z e s k i e j  należy odnotować kilka zapożyczeń z ję-
zyka polskiego, np.: dupa ‘tyłek’, gembák slang młodz. ‘ekscentryczny czło-
wiek’ < pol. gęba, chuj wulg. 1. pogardl. ‘wyzwisko, określenie mężczyzny’, 
2. ‘męski narząd płciowy’; hiszpańskiego, np.: kalimučo/kalmučo ‘wino z colą’ 
< hiszp. calimocho ‘ts.’, panděro ‘wypukły męski brzuch’ < hiszp. pandero ‘bę-
ben’ (SNČ 2009) czy nawet chorwackiego, np.: mejdan ‘wieczorek, przyjęcie’ < 
chorw. mejdan ‘targ, rynek’ < tur. < pers. ‘ts.’ (Rejzek).

W materiale c h o r w a c k i m  pojawia się kilka wyrazów zapożyczonych 
z języka słoweńskiego46, np.: Dežela ‘Słowenia’ < słe. dežela ‘kraina’, žoga 
‘piłka’ < słe. žoga ‘ts.’; zapożyczenia albańskie: kintać, kinta 1. ‘pieniądze’, 
2. ‘jeden denar’, kintar ‘osoba, która ma dużo pieniędzy’ < alb. kintar ‘albański 
pieniądz’ (RSR), šora ‘bójka’ < alb. shorrë ‘ts.’ (RSR) oraz perskie, np.: buraz, 
burazer, burke/burki 1. ‘brat’, 2. ‘dobry kolega’ < pers. birader ‘ts.’ (Klaić).

46 Być może istniał tutaj jednoczesny wpływ dialektu kajkawskiego.
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2.2. Zapożyczenia pozorne (mieszane)

Zapożyczenia pozorne występują w niemal takim samym stopniu w obu anali-
zowanych materiałach (czes. 90, czyli 4,9%; chorw. 81, czyli 5,2% ogółu zapo-
życzeń).

Są to bardzo często złożenia, w których jedna z podstaw słowotwórczych 
jest rodzima, natomiast druga – zapożyczona z języka obcego, co powoduje, iż 
wyraz brzmi oryginalnie i ekspresywnie, np. c z e s k i e: čumkastna ‘telewizja’ 
< čumět ‘gapić się’ + niem. Kasten ‘szafka, pudło’, hajzlbába wulg. ‘kobieta 
obsługująca miejskie szalety’ < austr. Häusl ‘ubikacja’ ← ‘mały domek’ + bába, 
herdekbaba pogardl. ‘nieprzyjemna, starsza kobieta’ < węg. ördög ‘diabeł’ + 
baba, pařhaus slang młodz. ‘restauracja, knajpa’ < pařit ‘pić alkohol w nad-
miarze’ + ang. House ‘dom’ lub niem. Haus ‘ts.’, šajspodnik pogardl. ‘fi rma, 
której się nie powodzi’ < niem. Scheiße ‘gówno’ + podnik ‘przedsiębiorstwo’ 
oraz c h o r w a c k i e: cipelcug ‘chodzenie jako sposób przemieszczania się’ < 
cipela ‘but’ + niem. Zug ‘pociąg’, frizmaher ‘golarz’ < frizura + niem. Macher, 
luftiguz ‘nierób, leniuch’ < niem. Luft ‘powietrze’ + guza ‘tyłek’, mindžocur 
‘menstruacja’ < rom. mindž/minž ‘żeński narząd płciowy’ + curiti ‘ciec’.

W obydwu materiałach pojawiają się także złożenia dwóch obcojęzycznych 
tematów słowotwórczych, np. c z e s k i e: bengaboys slang młodz. ‘policjanci’ 
< beng ‘policjant’ < rom. beng ‘diabeł’ + ang. boys ‘chłopcy’, čoklbuřt/čoklvuřt 
‘tania kiełbasa’ < rom. džukel ‘pies’ + niem. Wurst ‘kiełbasa’, fízlboys slang 
młodz. ‘policja’ < niem. arg. Fiesel ‘policjant’ + ang. boys oraz c h o r w a c -
k i e: šofer-šajba ‘przednia szyba w samochodzie’ < fr. chauffeur ‘kierowca’ + 
niem. Scheibe ‘szyba’, švicgerla ‘brudna dziewczyna/kobieta’ < niem. schwitzen 
‘pocić się’+ ang. girl ‘dziewczyna’.

Niekiedy poszczególne człony złożenia pochodzą z tego samego języka, 
ale w jedną całość zostały połączone dopiero na gruncie języka-biorcy, jak np. 
c z e s k i  „pseudoanglicyzm” frikulín pogardl. ‘nastolatek śledzący modne 
trendy’ < ang. free + cool + in czy c h o r w a c k i  „pseudogermanizm” šup-
kare ‘taczki’ < šub, od šuba ‘nagle’ < niem. Schub ‘ts.’ + śrwniem. karre ‘wóz’ 
(RSR; Machek).

Innym typem zapożyczeń pozornych są derywaty sufi ksalne, 
w których podstawa ma rodzimy charakter, natomiast sufi ks został zapożyczo-
ny z języków obcych, co pokazują przykłady c z e s k i e  typu: gaučink slang 
młodz. ‘odpoczynek, relaks’ < gauč ‘tapczan’ + ang. sufi ks -ing, ležing 
slang młodz. ‘odpoczynek, nieróbstwo’ < ležet ‘leżeć’ + ang. -ing, obludárium 
pogardl. ‘miejsce, gdzie znajduje się duża liczba brzydkich osób’ < obluda ‘po-
twór’ + łac. sufi ks -árium, utrum ‘koniec’ < utřít (hubu) ‘wytrzeć (twarz)’ + 
łac. -um oraz c h o r w a c k i e: karson ‘męski narząd płciowy, penis’ < karati 
‘uprawiać seks z kobietą’ + ang. -son, popizditis 1. ‘krytykanctwo, zajadłość’, 
2. ‘moment szaleństwa, zdenerwowania, utraty kontroli nad sobą’ < popizditi 
‘zwariować’ + łac. -itis, useritis 1. ‘coś złego, bezwartościowego’, 2. ‘głupota’, 
3. ‘nieprzyjemna sytuacja’ < usrati + łac. -itis.
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W pewnych przypadkach można mówić o specyfi cznym typie kontaminacji, 
gdzie element rodzimy łączy się w nową całość z elementem obcym47, np. c z e -
s k i e: auscuc stud. ‘krótkie streszczenie książki lub materiałów naukowych, 
spis najważniejszych informacji’ < niem. aus ‘z’ + vejcuc ‘krótkie streszczenie 
książki lub materiałów naukowych’, čutačky ‘buty piłkarskie’ < čutat ‘strzelać 
gole’ < ang. shoot ‘strzelać’+ kopačky ‘buty piłkarskie’ oraz c h o r w a c k i 
przykład fukodrom 1. ‘miejsce odbywania stosunku płciowego, łoże małżeń-
skie’, 2. ‘pokój z łóżkiem do uprawiania stosunku płciowego’ < fukati < ang. to 
fuck ‘odbywać stosunek płciowy’ + aerodrom ‘lotnisko’.

2.3. Zapożyczenia strukturalne (kalki wyrazowe)

Zarówno w materiale czeskim (44 leksemy, 2,4% wszystkich zapożyczeń), jak 
i chorwackim (18, czyli 1,2%) pojawiają się przykłady kalk wyrazowych, czyli 
„wyrazów utworzonych za pomocą rodzimych elementów językowych według 
wzoru semantycznego języka obcego” (EJO: 284). Pod pojęciem kalki języko-
wej są tutaj rozumiane również neosemantyzmy powstałe pod wpływem języ-
ków obcych48.

W dzisiejszych czasach źródłem, z którego zapożyczane są nowe znaczenia 
leksykalne do języka czeskiego i chorwackiego, jest przede wszystkim język an-
gielski, co można zaobserwować, analizując najnowszą warstwę neologizmów 
w obu językach (por. Mravinacová 2005a: 180; Muhvić-Dimanovski 2005: 
105). J. Mravinacová, przedstawiając różne typy neosemantyzmów czeskich 
powstałych pod wpływem języka obcego (głównie angielskiego), zwraca uwa-
gę, iż w przypadku neologizmów takie procesy dotyczą najczęściej wyrazów 
greckiego i łacińskiego pochodzenia o międzynarodowym charakterze, czyli 
tzw. „europeizmów” (Mravinacová 2005a: 180). W innym miejscu czeska języ-
koznawczyni podkreśla jednak, iż rozwój semantyczny wywołany przez język 
obcy można również zaobserwować w przypadku rdzennej leksyki rodzimej 
(Mravinacová 2005a: 183). Wśród analizowanego słownictwa potocznego po-
jawia się właśnie ten drugi typ przejmowania obcych wzorów semantycznych.

W przypadku badanych form c z e s k i c h  dominują kalki wyrazowe z ję-
zyka niemieckiego, np.: andělíčkář, andělíčkářka ‘lekarz, lekarka, którzy prze-
prowadzają aborcje’ < niem. Engelmacherin ‘ts.’ < Engel ‘anioł’ + machen ‘ro-
bić’ (SNČ 2009), kost ‘piękna dziewczyna, kochanka’ ← ‘kość’ < wied. Bein 
‘ts.’ (SNČ 2009), opice ‘stan upojenia alkoholowego’ ← ‘małpa’ < niem. Affe 
arg. ‘ts.’ (SNČ 2009), peří ‘obawy, strach’ ← ‘pióra’ < austr. Federn arg. ‘strach’ 
← ‘pióra’ (SNČ 2009). Pojawia się tutaj również kilka znaczeń powstałych pod 

47 Typ ten odpowiada 6. modelowi kontaminacji przedstawionemu przez R. Bugarskiego 
(2006: 220–221).

48 Z pewnością liczba kalk wyrazowych jest jeszcze większa i obejmuje również niektóre 
metafory o niejednoznacznej lub niejasnej podstawie przeniesienia, przedstawione w rozdzia-
le IV, jednakże szczegółowa analiza tego typu form przekracza ramy niniejszej monografi i.
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wpływem języka angielskiego, np.: mydlinky ‘seriale telewizyjne, telenowele’ 
< ang. soap opera ‘opera mydlana’ (SNČ 2009), myšitida ‘zapalenie wiązadeł 
i stawów ręki jako następstwo nadmiernej pracy z myszą komputerową’ < ang. 
mouseitis ‘ts.’ (SNČ 2009), štěnice ‘urządzenie podsłuchowe’ ← ‘pluskwa’ < 
ang. bug ‘ts.’ (SNČ 2009).

W materiale c h o r w a c k i m  występują przede wszystkim nazwy nar-
kotyków powstałe jako bezpośrednie tłumaczenie nazw angielskich, np.: ci-
gla ‘kilogram haszyszu w kształcie cegły’ ← ‘cegła’ < ang. brick ‘ts.’ (Sabljak 
2001), golubica ‘narkotyk ecstasy’ ← ‘gołębica’ < amer. slang. dove ‘ts.’ (Ima-
mi), kakica ‘heroina’ ← ‘odchody małego dziecka’ < ang. shit ‘ts.’ (Gerzić), 
konj ‘heroina’ ← ‘koń’ < ang. horse ‘ts.’ (Sabljak 2001). Równolegle z takimi 
wyrazami rodzimymi używane są również prymarne formy angielskie. Wśród 
c h o r w a c k i c h  kalk wyrazowych można także odnotować tłumaczenia 
z języka niemieckiego, np.: smola ‘pech, nieszczęście’ ← ‘smoła’ < niem. Pech 
‘ts.’ (Sabljak 2001), a nawet kalkę z języka czeskiego: šteta ‘samochód marki 
Škoda’ ← ‘szkoda’ < czes. škoda ‘ts.’.

3. WNIOSKI

Zaprezentowany materiał oraz analiza dotyczyły różnego rodzaju zapożyczeń 
w czeskiej i chorwackiej leksyce potocznej. Rezultaty tej analizy najlepiej ilu-
struje poniższa tabela.

Tabela 14. Zapożyczenia w czeskiej i chorwackiej leksyce potocznej

Rodzaj zapożyczenia
Liczba leksemów oraz ich frekwencja

język
czeski

język
chorwacki

Zapożyczenia właściwe
Z języka niemieckiego 1017 (55,9%) 658 (42,4%)
Za pośrednictwem języka niemieckiego 138 (7,6%) 27 (1,7%)
Z języka angielskiego 208 (11,4%) 352 (22,7%)
Z języka greckiego i łacińskiego 77 (4,2%) 18 (1,2%)
Z języka francuskiego 72 (4%) 42 (2,7%)
Z języka romskiego 54 (3%) 76 (4,9%)
Z języka włoskiego 22 (1,2%) 119 (7,7%)
Z języka węgierskiego 10 (0,5%) 41 (2,6%)
Z języka tureckiego 3 (0,2%) 79 (5,1%)
Z języka rosyjskiego 13 (0,7%) 9 (0,6%)
Z języka jidysz 31 (1,7%) 0
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Rodzaj zapożyczenia
Liczba leksemów oraz ich frekwencja

język
czeski

język
chorwacki

Zapożyczenia właściwe

Z języka słowackiego 18 (1%) 0

Z innych języków 23 (1,3%) 31 (2%)
Ogółem: 1686 1452

Pozostałe typy zapożyczeń

Zapożyczenia pozorne (mieszane) 90 (4,9%) 81 (5,2%)

Zapożyczenia strukturalne (kalki wyrazowe) 44 (2,4%) 18 (1,2%)
Razem: 1820 1551

Jak wynika z tabeli, w obu materiałach leksykalnych zdecydowanie domi-
nują zapożyczenia właściwe, zwłaszcza z języka niemieckiego (czes. 55,9%, 
chorw. 42,4%). W przypadku materiału czeskiego język niemiecki często peł-
ni również funkcję pośrednika dla wyrazów zapożyczanych z innych języków. 
Drugim ważnym źródłem zapożyczeń w leksyce potocznej obu języków jest 
język angielski, szczególnie w odniesieniu do materiału chorwackiego (czes. 
11,4%, chorw. 22,7%). Należy jednak zaznaczyć, iż w ostatnich latach wpływ 
języka angielskiego na oba języki słowiańskie wyraźnie wzrasta.

Ponadto w czeskiej leksyce potocznej pojawia się sporo zapożyczeń z ję-
zyków klasycznych (4,2%), z języka francuskiego (4%) i romskiego (3%), zaś 
w leksyce chorwackiej z języków: włoskiego (7,7%), tureckiego (5,1%), rom-
skiego (4,9%), francuskiego (2,7%) i węgierskiego (2,6%).

Zapożyczenia pozorne stanowią w przypadku obu języków około 5% wszyst-
kich zapożyczeń, z kolei kalki językowe w przypadku języka czeskiego – 2,4%, 
a chorwackiego – 1,2%. Porównując zapożyczenia omawiane w tym rozdziale 
z pozostałą częścią materiału, można stwierdzić, że tego typu sposoby wzboga-
cania leksyki potocznej są bardziej charakterystyczne dla analizowanego mate-
riału czeskiego (czes. 29,1% całości, chorw. 21,2%).
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Rozdział IV

NEOSEMANTYZMY

1. WPROWADZENIE

Niniejszy rozdział jest poświęcony różnego rodzaju neosemantyzmom, czyli 
czeskim i chorwackim wyrazom potocznym powstałym w wyniku procesów 
metaforyzacji, metonimizacji oraz apelatywizacji nazw własnych. Procesy te 
są określane wspólnym mianem derywacji semantycznej1 i przynależą do tzw. 
metod transpozycyjnych w ujęciu J. Hubáčka (1979: 149). Podstawowym ich 
wyróżnikiem jest użycie istniejącej już w języku nazwy w odniesieniu do nowe-
go pojęcia. Przy derywacji semantycznej, w przeciwieństwie do procesu zapo-
życzania, do tworzenia nowych pojęć wykorzystywane jest bogactwo rodzime-
go słownictwa lub zadomowionej już w języku rodzimym leksyki obcej2, przy 
czym zwiększa się liczba znaczeń użytych w tym procesie wyrazów (Hubáček 
1971: 30). W większości przypadków pierwotne konkretne znaczenie wyrazu 
pozostaje w języku, ponieważ stanowi przeciwwagę dla metaforyczności nowe-
go znaczenia (por. Muhvić-Dimanovski 2005: 102, Tokarski 2001: 357–358).

Istotny problem przy opisie neosemantyzmów stanowi rozróżnienie pojęć: 
„metafora” i „metonimia”, ponieważ granica pomiędzy nimi jest stosunkowo 
płynna. Do niniejszej analizy zostaną wykorzystane tradycyjne defi nicje autor-
stwa Kazimierza Polańskiego zamieszczone w Encyklopedii języka polskiego 
(EJP). Według K. Polańskiego metafora to „przenośne użycie wyrazu na ozna-
czenie czegoś, co jest tylko pod pewnym względem podobne do rzeczy czy zja-
wisk, które są normalnie obejmowane znaczeniem tego wyrazu”, np. mrowisko 
‘ludzie’; z kolei metonimia to „przenośne użycie wyrazu na oznaczenie czegoś, 
co pozostaje w stosunku styczności do rzeczy czy zjawisk, które są normalnie 
znaczeniem tego wyrazu obejmowane”, np.: szkoła ‘dzieci chodzące do szkoły’ 
(EJP: 224–225). Podobna defi nicja pojawia się w pracy Danuty N. Wesołow-
skiej, która wychodząc od „znaczenia przenośnego”, określa je jako „rezultat 

1 M. Dokulil posługuje się terminem „semantyczne tworzenie wyrazów” (czes. sémanti-
cké tvoření; Dokulil 1962: 20, 1979: 28).

2 Neosemantyzmy utworzone od wyrazów obcych, jak również kalki językowe powstałe 
pod wpływem wyrazów obcych zostały już opisane w rozdziale III dotyczącym zapożyczeń.
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skojarzenia dwóch pojęć na zasadzie podobieństwa lub styczności; w wypadku 
podobieństwa może być mowa o metaforze, w wypadku styczności – o meto-
nimii” (Wesołowska 1978: 77). Można tu również przywołać czeskie defi nicje 
zamieszczone w artykule Albeny Rangelovej, które brzmią następująco: „Meta-
fora spočívá nejobecněji v pojmenování substance podle podobnosti s jinou sub-
stancí, přičemž se podobnost pokládá za základní významový vztah. Metonymie 
spočívá v pojmové souvislosti, soumeznosti, tj. v pojmenování substance podle 
vnitřní souvislosti, sounáležitosti, soumeznosti jejích znaků s jinou substancí”3 
(Rangelová 2005: 161).

Metafory oraz metonimie można analizować i klasyfi kować według różno-
rodnych kryteriów (por. Tokarski 2001: 358–360). Najważniejszym z nich jest 
niewątpliwie podział ze względu na cechę dystynktywną (relewantną) desygna-
tu4, decydującą o przeniesieniu znaczenia (por. Wesołowska 1978: 85–86). Na 
potrzeby niniejszej analizy, na podstawie opracowań D.N. Wesołowskiej (1978: 
93–105), J. Hubáčka (1971: 30–37) oraz A. Rangelovej (2005: 159–179), zosta-
ła stworzona klasyfi kacja porównawcza neosemantyzmów w potocznej odmia-
nie języka czeskiego i chorwackiego. W przypadku metafory (metaforyzacji) 
kryterium podziału była podstawa, zaś w przypadku metonimii (metonimiza-
cji) – charakter przeniesienia znaczenia.

Wśród metafor podstawą przeniesienia może być: a) ogólny wygląd lub 
kształt, b) obecność określonej wyrazistej lub ważnej cechy, c) takie samo lub 
charakterystyczne uderzające zabarwienie, d) podobne zachowanie, rola, funk-
cja, e) podobieństwo lub bliski stosunek do czynności wyrażonej czasownikiem, 
ewentualnie f) podstawa przeniesienia jest niejednoznaczna lub niejasna.

W przypadku procesu metonimizacji mogą pojawić się następujące sytuacje: 
a) nazwa, której pierwotne znaczenie jest szersze, b) nazwa, której pierwotne 
znaczenie jest węższe, c) nazwa pierwotnie abstrakcyjna staje się konkretna, 
d) nazwa pierwotnie konkretna staje się abstrakcyjna, e) zmiana lub dodanie 
elementów konotacyjnych znaczenia, f) przeniesienie części na całość (synek-
docha), g) przeniesienie cechy, zjawiska, czynności na człowieka, dla którego są 
one charakterystyczne, h) przeniesienie cechy na przedmiot.

Równoległym kryterium podziału neosemantyzmów zastosowanym w ni-
niejszej analizie jest klasyfi kacja ze względu na kategorie semantyczne wyra-
zów będących rezultatem procesów metaforyzacji i metonimizacji. W tym celu 
wykorzystano ten sam podział na kategorie semantyczne, którego użyto w po-
przednim rozdziale dotyczącym zapożyczeń.

Podczas analizy neosemantyzmów osobno zostaną opisane wyrazy będące 
rezultatem procesu apelatywizacji nazw własnych, czyli ich metaforycznego lub 

3 Defi nicja przytoczona przez A. Rangelovą oparta jest w dużej mierze na defi nicji 
zawartej w klasycznej publikacji J. Filipca i F. Čermáka Česká lexikologie (Filipec, Čermák 
1985: 108).

4 D.N. Wesołowska używa również synonimicznego terminu „cecha przenośna”, który 
będzie stosowany także w trakcie niniejszej analizy (Wesołowska 1978: 85). J. Hubáček 
posługuje się z kolei terminem onomaziologické příznaky (Hubáček 1971: 31).
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metonimicznego przeobrażenia (por. Masłowska 1991: 29) – również przy ich 
opisie pojawi się podział na kategorie semantyczne. Jako ostatnie zostaną przed-
stawione neosemantyzmy, których nie udało się jednoznacznie przyporządko-
wać do wyżej wymienionych grup. Przy opisie wszystkich derywatów seman-
tycznych zwrócono uwagę na wspólne metafory i metonimie, które pojawiają 
się w obu językach.

2. REZULTATY ANALIZY

Konfrontacja czeskiej i chorwackiej leksyki potocznej wykazała, iż szeroko 
pojęta derywacja semantyczna jest procesem bardziej charakterystycznym dla 
słownictwa chorwackiego. Różnego typu neosemantyzmy pojawiają się w ana-
lizowanym materiale chorwackim ponad dwa razy częściej niż w materiale cze-
skim (czes. 1137, czyli 18,2% całości materiału; chorw. 2677, czyli 36,6%).

2.1. Metaforyzacja

Metaforyzacja jest najczęstszym sposobem tworzenia neosemantyzmów w od-
mianie potocznej języka czeskiego i chorwackiego; metafory pojawiają się w po-
dobnym stopniu w przypadku obu materiałów leksykalnych (czes. 781, czyli 
68,7% wszystkich neosemantyzmów; chorw. 1966, czyli 73,4%).

Procesowi metaforyzacji w odmianie potocznej obu języków jest podda-
wana przede wszystkim leksyka standardowa, ewentualnie potoczna, rzadziej 
zaś słownictwo dialektalne (por. Hubáček 1971: 30). J. Hubáček wymienia 
dwa czynniki, które motywują proces metaforyzacji5, z których pierwszy to ko-
nieczność oznaczenia nowych pojęć, zaś drugi – potrzeba wyrażenia ekspresji. 
Bardzo często w przypadku leksyki substandardowej te dwa czynniki łączą się 
i obok przesunięcia konkretnego (przedmiotowego) znaczenia wyrazu docho-
dzi również do zmiany stopnia jego ekspresji (Hubáček 1971: 30). Podobne 
motywacje przy tworzeniu metafor (i w ogóle neosemantyzmów) przytacza za 
Pierre’em Guiraudem D.N. Wesołowska, wymieniając dwa rodzaje nazywania: 
1) nazywanie p o z n a w c z e, zachodzące wtedy, gdy jakaś rzecz otrzymuje 
nazwę, ponieważ nie miała dotąd żadnej lub też nazwa, którą dotąd miała, źle 
pełniła swoją funkcję (tak jest w przypadku wyrazu forum pojmowanego dziś 
jako szczególnego rodzaju zgromadzenie); 2) nazywanie e k s p r e s y j n e, 
zachodzące wtedy, gdy nazwę stosuje się na oznaczenie pewnego aspektu rze-
czy, np. jeleń ‘pejoratywne określenie człowieka’ (Wesołowska 1978: 65).

Na inną istotną kwestię dotyczącą procesu metaforyzacji zwraca uwagę 
A. Muhvić-Dimanovski, podkreślając przejściowy i okazjonalny charakter wie-

5 J. Hubáček używa czeskiego terminu metaforické přenášení.
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lu metafor: każda metafora, zanim stanie się pełnoprawnym neologizmem, musi 
przejść długi okres leksykalizacji (Muhvić-Dimanovski 2005: 105). Wydaje się, 
że również ten czynnik decyduje o popularności metafor w szeroko pojętej od-
mianie potocznej języka, gdzie nie muszą one podlegać długim procesom stan-
daryzacyjnym, lecz mogą swobodnie funkcjonować jako okazjonalizmy.

Jak już wspomniano wcześniej, najważniejszym kryterium podziału metafor 
jest podstawa przeniesienia znaczenia wyrazu. Poniżej zostaną zaprezentowane 
różne motywy przeniesienia znaczenia wyrazu wraz z przynależnością nowych 
metafor do poszczególnych kategorii semantycznych6.

2.1.1. Obecność określonej wyrazistej lub ważnej cechy

Bardzo częstym motywem występującym zarówno w czeskiej, jak i chorwackiej 
leksyce potocznej jest przeniesienie znaczenia na podstawie obecności jednej 
wyrazistej lub ważnej cechy (czes. 196, czyli 25,1% wszystkich metafor; chorw. 
479, czyli 24,4%). Cechy te mogą być bardzo różnorodne, co pokazują przyto-
czone poniżej przykłady.

Metafory powstałe w ten sposób przynależą do różnych kategorii seman-
tycznych (por. tabela 15). Najwięcej jest tutaj przykładów wszelkiego rodzaju 
„nazw osób” (czes. 68, chorw. 236), najczęściej – co było zasygnalizowane już 
wcześniej – o charakterze ekspresywnym i pejoratywnym. W tej grupie można 
przytoczyć następujące c z e s k i e  metafory: dřevo pogardl. ‘niezdarny lub 
niedołężny człowiek’ ← ‘drewno’ (sztywność)7, konzerva ‘dziewczyna, młoda 
kobieta’8 (trudny dostęp), pařez pogardl. ‘uparty człowiek, z którym trudno się 
porozumieć’ ← ‘pień, pieniek’ (twardość), podmírák ‘mały człowiek’ ← ‘piwo 
nalane pod kreskę’ (brak, niepełność), prase pogardl. ‘brudny, zaniedbany czło-
wiek, zwłaszcza mężczyzna’ ← ‘prosię’ (brud). Spośród bardzo licznych przy-
kładów c h o r w a c k i c h  należy wymienić formy: arhivar ‘stary człowiek, 
starzec’ ← ‘archiwista’ (starość), feferonka ‘namiętna dziewczyna, kobieta’ 
(ostrość), kengur ‘listonosz’ (torba), klada ‘niezdarna, otyła, niezgrabna osoba’ 
← ‘kłoda, kloc’ (ociężałość), mamut ‘starsza bogata kobieta’ (starość), plom-
ba ‘dziewica’ (szczelność), tenk ‘silny, młody mężczyzna/chłopak’ ← ‘czołg’ 
(siła, moc), vaterpolista ‘Albańczyk’ ← ‘piłkarz wodny’ (białe nakrycie głowy).

Drugą co do liczebności kategorią semantyczną reprezentowaną przez ten 
typ metafor są „części ciała” (czes. 28, chorw. 84), przede wszystkim wulgarne 
lub ekspresywne określenia narządów płciowych i kobiecych piersi, np. c z e -
s k i e: bobr wulg. ‘żeński narząd płciowy; dziś częściej narząd, który nie jest 

6 Oczywiście należy pamiętać, że granice między określonymi typami metafor, jak rów-
nież pomiędzy metaforami a metonimiami są stosunkowo płynne, stąd podział ten nie jest 
do końca precyzyjny, poza tym w przypadku niektórych metafor ich motywacja może być 
bardziej złożona.

7 W nawiasie podawana jest cecha decydująca o przeniesieniu znaczenia.
8 W przypadku form tożsamych z polskimi lub bliskich polszczyźnie znaczenie pierwotne 

nie jest podawane.
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ogolony’ (włochatość), mlíkárny wulg. ‘wielkie piersi’ ← ‘mleczarnie’ (mleko), 
škatule 1. ‘żeński narząd płciowy’ ← 2. ‘pudło’ (otwór) oraz c h o r w a c k i e: 
barut ‘niedostatecznie nawilżona pochwa’ ← ‘proch strzelniczy’ (suchość), pu-
ding ‘kobiece piersi’ ← ‘budyń’ (miękkość), puž ‘żeński narząd płciowy’ ← 
‘ślimak’ (kleistość), tijesto ‘miękkie kobiece piersi’ ← ‘ciasto’ (miękkość). Poza 
tym warto tutaj wymienić również metafory dotyczące innych części ciała, np. 
c z e s k i e: fasáda ‘twarz’ (coś, co jest z przodu), netopejry ‘duże uszy’ ← 
‘nietoperze’ (rozłożystość); c h o r w a c k i e: jastuk ‘pośladki’ ← ‘poduszka’ 
(miękkość), parket ‘gładkie męskie piersi bez owłosienia’ (gładkość).

W obu materiałach można też napotkać liczne przykłady kategorii: „sytua-
cje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej” (czes. 18, chorw. 19), np. 
c z e s k i e: casting slang młodz. ‘pierwsza randka’ (pierwszy raz), kino ‘sytua-
cja, która przyciąga ogólną uwagę’ (atrakcyjność); c h o r w a c k i e: mrtvačni-
ca ‘zebranie szkolne’ ← ‘trupiarnia, kostnica’ (wiek zebranych), svadba ‘dzień, 
w którym prostytutka ma dużo klientów’ ← ‘wesele’ (dużo osób) oraz „używ-
ki” (czes. 17, chorw. 20), np. c z e s k i e: dešťovka ‘piwo o ekstrakcie 10%’ 
← ‘deszczówka’ (rzadka konsystencja), lepidlo pogardl. ‘likier’ ← ‘klej’ (klei-
stość); c h o r w a c k i e: grom 1. ‘silna rakija’, 2. ‘mocny alkohol’ (moc, siła), 
želatin ‘gęsty narkotyk (wprowadzany dożylnie)’ (gęsta konsystencja).

W materiale c h o r w a c k i m  pojawia się wiele tego typu metafor ozna-
czających „miejsca i instytucje” (czes. 11, chorw. 40), np.: beton ‘więzienie’ 
(chłód), frižider ‘areszt’ ← ‘lodówka’ (chłód), mesara ‘szpital’ ← 1. ‘jatki 
mięsne’, 2. ‘sklep rzeźniczy, wędliniarnia’ (krew) – por. c z e s k i e  np. krtek 
‘praskie metro’ ← ‘kret’ (podziemie) – oraz należących do kategorii „narzędzia 
i sprzęty” (czes. 1, chorw. 14), np.: idiot ‘amatorski aparat fotografi czny’ (pro-
stota), pancirka ‘prezerwatywa’ ← ‘kamizelka kuloodporna’ (nieprzepuszczal-
ność), nokat ‘nóż’ ← ‘paznokieć’ (ostrość).

Wśród omawianych metafor w obu językach można również odnaleźć m.in. 
przykłady następujących kategorii:

– „sport”, np.: c z e s k i e  víko sport. ‘poprzeczka bramki’ ← ‘wieko’ 
(górna część), c h o r w a c k i e  bunker ‘obronny styl gry w piłce noż-
nej’ (ochrona);

– „środki lokomocji”, np.: c z e s k i e  rikša pogardl. ‘małe auto’ (roz-
miar), c h o r w a c k i e  konzerva 1. ‘autobus’, 2. ‘samochód’, 3. ‘trans-
porter opancerzony’ (materiał: blacha);

– „pieniądze i zakupy”, np.: c z e s k i e  voves slang młodz. ‘pieniądze’ 
← ‘owies’ (duża ilość), c h o r w a c k i e  kamen ‘metalowy pieniądz’ 
(twardość);

– „stany psychiczne i fi zyczne człowieka”, np.: c z e s k i e  jazz slang 
młodz. ‘spokój, dobry nastrój’ (łagodny charakter), c h o r w a c k i e 
krvoproliće ‘menstruacja’ ← 1. ‘przelew krwi’, 2. ‘masakra, rzeź’ (krew);

– „ubiór”, np.: c z e s k i e  traktory ‘wysokie buty z grubą podeszwą na 
trudny teren’  (masywność), c h o r w a c k i e  dućan ‘rozporek w spod-
niach’ ← ‘sklep’ (możliwość otwarcia).
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Tabela 15. Metafory – obecność określonej wyrazistej cechy

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 68 236
Części ciała 28 84
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 18 19
Używki 17 20
Miejsca i instytucje 11 40
Sport 7 4
Środki lokomocji 6 12
Pieniądze i zakupy 6 7
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 4 9
Ubiór 4 5
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 4 2
Prasa i literatura 3 0
Substancje i materiały 3 3
Nauka 2 5
Miary 2 0
Narzędzia i sprzęty 1 14
Warunki atmosferyczne 1 1
Meble i wyposażenie 1 0
Muzyka 0 6
Cechy i właściwości człowieka 0 1
Pożywienie 0 1
Pozostałe 10 10

Ogółem: 196 479

2.1.2. Ogólny wygląd lub kształt

Inną bardzo częstą cechą przenośną, która pojawia się w znaczącym stopniu 
w obu materiałach, jest ogólny wygląd lub kształt (czes. 179, czyli 22,9%; 
chorw. 374, czyli 19%).

Metafory powstałe w ten sposób to przede wszystkim różnego rodzaju „czę-
ści ciała” (czes. 76, chorw. 211; por. tabela 16), wśród których dominują eks-
presywne określenia narządów płciowych, zarówno męskich, np. c z e s k i e: 
fl étna wulg. ‘męski organ płciowy’ ← ‘fl et’, hadice wulg. ‘ts.’ ← ‘wąż’, klacek 
wulg. ‘ts.’ ← ‘kij, drąg, pałka’, kláda wulg. ‘ts.’ ← ‘kłoda’, tágo wulg. ‘ts.’ ← 
‘kij bilardowy’; c h o r w a c k i e: bajonet ‘męski narząd płciowy’ ← ‘bagnet’, 
hrenovka ‘ts.’ ← ‘parówka’, kobasica ‘ts.’ ← ‘kiełbaska’, lula ‘ts.’ ← ‘fajka’, 
mačuga ‘duży męski narząd płciowy’, jak i żeńskich (szczególnie częste w ma-
teriale chorwackim), np.: c z e s k i e: čárka wulg. ‘żeński narząd płciowy’ ← 
‘przecinek, kreska’, lastura, lasturka wulg. ‘ts.’ ← ‘muszla, muszelka’, mušle, 
mušlička wulg. ‘ts.’ ← ‘muszla, muszelka’; c h o r w a c k i e: brazda ‘żeński 
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narząd płciowy’ ← ‘bruzda’, jama ‘ts.’, kelj ‘ts.’ ← ‘kapusta włoska’, smokva 
‘ts.’ ← ‘fi ga’9, školjka ‘ts.’ ← ‘koncha, muszla’.

Powszechnym zjawiskiem są również ekspresywne metafory kobiecego biu-
stu, zwykle o dużym rozmiarze, np. c z e s k i e: balóny wulg. ‘duże piersi’, 
citróny wulg. ‘piersi’10, dýně wulg. ‘duże piersi’, kokosy wulg. slang młodz. ‘ko-
biece piersi, zwłaszcza zawierające silikonowe implanty’, lentilky slang młodz. 
‘małe piersi’ ← ‘rodzaj cukierków’; c h o r w a c k i e: kugle ‘duże, okrągłe ko-
biece piersi’ ← ‘piłki, kule (bilardowe)’, limuni ‘małe, twarde kobiece piersi’ ← 
‘cytryny’, kese ‘zwisające kobiece piersi’ ← ‘kiesy, trzosy, worki’, lopte ‘duże 
kobiece piersi’ ← ‘piłki’, lubenice ‘bardzo duże kobiece piersi’ ← ‘arbuzy’.

Spośród pozostałych określeń części ciała należy wymienić c z e s k i e  for-
my: buben ‘brzuch ciężarnej kobiety’ ← ‘bęben’, bulvy ‘oczy’, pytel ‘moszna’ 
← ‘worek’ oraz c h o r w a c k i e: balvani ‘grube nogi’ ← ‘kloce, belki, grube 
kawałki drzewa’, četka ‘krótkie nastroszone, gęste włosy’ ← ‘szczotka’, klarinet 
‘nos’, klavijatura ‘zęby’, mrkva ‘nos’ ← ‘marchewka’.

W obu materiałach w tej grupie metafor można również odnaleźć liczne 
przykłady „nazw osób” (czes. 21, chorw. 41), np. c z e s k i e: bečka ‘gruby 
człowiek’, kobyla pogardl. ‘kobieta z pociągłą twarzą’, žížala ‘wychudły czło-
wiek’ ← ‘dżdżownica’; c h o r w a c k i e: kiklop ‘brzydki człowiek’ ← ‘cy-
klop’, lutka ‘piękna dziewczyna’ ← ‘lalka’, pingvin ‘kelner’, plutača ‘gruba, 
otyła kobieta’ ← ‘boja’; „używek” (przede wszystkim narkotyków; czes. 20, 
chorw. 22), np. c z e s k i e: cukr nark. ‘kokaina’, kuželka ‘butelkowe piwo’ ← 
‘kręgiel’, pudr nark. ‘kokaina’; c h o r w a c k i e: keks ‘tabletka ecstasy’, kreč 
‘kokaina’ ← ‘wapno’, žbuka ‘kokaina’ ← ‘zaprawa murarska, tynk’; „ubioru” 
(czes. 13, chorw. 25), np. c z e s k i e: jehly ‘cienkie obcasy, szpilki’ ← ‘igły’, 
roury ‘rodzaj dżinsów’ ← ‘rury’, žralok ‘stary but rozdarty z przodu’ ← ‘re-
kin’; c h o r w a c k i e: cijevi ‘spodnie’ ← ‘cewki, rurki’, čun ‘but’ ← ‘czół-
no’, plovak ‘but’ ← ‘tratwa’ oraz „narzędzi i sprzętów” (czes. 13, chorw. 15),
np. c z e s k i e: bedna ‘telewizor’ ← ‘skrzynia, pudło’, fous ‘przewód elek-
tryczny, kabel’ ← ‘wąs’, tatranka 1. ‘pilot telewizyjny’, 2. ‘telefon komórkowy’ 
← ‘wafelek o prostokątnym kształcie’; c h o r w a c k i e: grablje ‘grzebień’ ← 
‘grabie’, kruška ‘ręczna bomba’ ← ‘gruszka’, tegle ‘okulary z dużą ilością diop-
trii’ ← ‘słoiki’.

W obu językach wśród omawianych metafor występują również m.in. przy-
kłady następujących kategorii:

– „środki lokomocji”, np.: c z e s k i e  brouk ‘klasyczny Volkswagen pro-
dukowany od lat trzydziestych do siedemdziesiątych’ ← ‘robak’, c h o r -
w a c k i e  ajkula ‘samochód marki Citroen’ ← ‘rekin’;

 9 W języku chorwackim bardzo często do tworzenia takich metafor wykorzystywane są 
różne nazwy roślin, np.: brnduša ‘szafran’, đurđica ‘konwalia’, kaljužnica ‘kaczeniec’, ko-
ckavica ‘cebula łuskowata’, krasuljak ‘stokrotka’, pahuljača ‘dmuszek’, perunika ‘kosaciec, 
irys’, runolist ‘szarotka alpejska’.

10 Często wykorzystuje się tutaj nazwy owoców.

2-łamanie.indd   119 2015-03-25   14:34:17



120 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

– „substancje i materiały”, np.: c z e s k i e  kobliha ‘końskie łajno’ ← ‘pą-
czek’, c h o r w a c k i e  koktel ‘męskie nasienie, sperma’ ← ‘koktajl’;

– „miejsca i instytucje”, np.: c z e s k i e  roura ‘metro’ ← ‘rura’, c h o r -
w a c k i e  kutija šibica ‘drapacz chmur’ ← ‘pudełko zapałek’;

– „pieniądze i zakupy”, np.: c z e s k i e  lupení ‘pieniądze’ ← ‘liście’, 
c h o r w a c k i e  piljak ‘drobny pieniądz’ ← ‘okrągły kamyczek’;

– „muzyka”, np.: c z e s k i e  faj(f)ka ‘saksofon’ ← ‘fajka’, c h o r w a -
c k i e  radijator ‘akordeon’ ← ‘kaloryfer’.

Tabela 16. Metafory – ogólny wygląd lub kształt

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Części ciała 76 211
Nazwy osób 21 41
Używki 20 22
Ubiór 13 25
Narzędzia i sprzęty 13 15
Środki lokomocji 8 13
Substancje i materiały 6 5
Miejsca i instytucje 4 11
Sport 4 0
Pieniądze i zakupy 3 7
Muzyka 2 7
Pożywienie 2 1
Meble i wyposażenie 1 2
Prasa i literatura 1 2
Zwierzęta 1 1
Nauka 0 5
Miary 0 2
Warunki atmosferyczne 0 1
Pozostałe 4 3

Ogółem: 179 374

2.1.3. Takie samo lub charakterystyczne uderzające zabarwienie

Ten typ przeniesienia znaczenia jest blisko związany z metaforami omówionymi 
w poprzednich podrozdziałach i pojawia się w nielicznych formach czeskich 
oraz chorwackich (czes. 17, czyli 2,2%; chorw. 29, czyli 1,5%)11.

11 Liczba ta jest zapewne nieco zaniżona, ponieważ niektóre metafory mogą być przeno-
szone zarówno na podstawie ogólnego wyglądu, jak i specyfi cznego zabarwienia. W takim 
przypadku metafory te znalazły się w typie omówionym w podrozdziale 2.1.2.
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Są to przede wszystkim metafory dotyczące „nazw osób” (czes. 8, chorw. 
13), np. c z e s k i e: asfalt ‘murzyn’, bakelit ‘ts.’, švestky krymin. ‘policjan-
ci w mundurach’ ← ‘śliwki’; c h o r w a c k i e: čokolada ‘murzyn’, ljubičica 
‘policjant’ ← ‘fi ołek’, sladoledar ‘obserwator Unii Europejskiej w czasie wojny 
domowej w Chorwacji’ ← ‘lodziarz’ oraz „używek” (czes. 8, chorw. 6), np. 
c z e s k i e: nafta ‘fernet, gatunek likieru’, zelí nark. ‘marihuana’ ← ‘kapusta’; 
c h o r w a c k i e: kupus ‘marihuana, haszysz’ ← ‘kapusta’, smola ‘opium’
← ‘smoła’.

Ponadto wśród materiału c h o r w a c k i e g o  można napotkać 7 przykła-
dów kategorii „stany psychiczne i fi zyczne człowieka”; w tym przypadku chodzi 
o różne określenia menstruacji, np.: cigla ‘menstruacja’ ← ‘cegła’, cikla ‘ts.’ ← 
‘ćwikła, burak’, crveno svijetlo ‘ts.’ ← ‘czerwone światło’, kečap ‘ts.’.

2.1.4. Podobne zachowanie, rola, funkcja

Kolejnym popularnym, szczególnie w materiale chorwackim, sposobem prze-
niesienia znaczenia jest podobne zachowanie, rola lub funkcja (czes. 127, czyli 
16,3%; chorw. 441, czyli 22,4%).

Wśród tego typu metafor zdecydowanie przeważają różnego rodzaju „nazwy 
osób” (czes. 71, chorw. 301; por. tabela 17), gdzie za cechę przenośną należy 
uznać specyfi czne zachowanie. Do tworzenia takich neosemantyzmów wyko-
rzystywane są bardzo często nazwy zwierząt o negatywnych konotacjach, co 
wzmacnia jeszcze ekspresję powstających w ten sposób form. Potwierdzają to 
c z e s k i e  metafory: krysa ‘człowiek bez charakteru, który jest w stanie wy-
korzystać problem drugiego człowieka; również wyzwisko’ ← ‘szczur’, vorvaň 
slang młodz. ‘niezgrabny chłopak’ ← ‘kaszalot’, zmije ‘zła kobieta’ ← ‘żmija’ 
oraz c h o r w a c k i e: gnjida 1. ‘policjant’, 2. ‘bezwartościowa osoba’, 3. ‘li-
zus’, 4. ‘zepsuty człowiek’, kojot ‘ten, kto prosi, żebrze’, majmun ‘głupek’ ← 
‘małpa’, uš ‘nudna, męcząca osoba’ ← ‘wesz’. Niektóre zwierzęta mogą rów-
nież wywoływać pozytywne konotacje, co widać na przykładzie form c z e -
s k i c h: bejk wulg. ‘mężczyzna aktywny seksualnie, mężczyzna potrafi ący 
zaspokajać seksualnie kobiety’ ← ‘byk’, hřebec wulg. ‘ts.’← ‘ogier’, klisna, 
klisnička ‘pociągająca dziewczyna’ ← ‘kobyła, klacz’ oraz c h o r w a c k i c h: 
crv ‘wartościowy, pracowity człowiek’ ← ‘robak, czerw’, lisica ‘chytry, prze-
biegły mężczyzna’ ← 1. ‘lis’, 2. ‘lisica’, rasplodni bik 1. ‘dobry kochanek’, 
2. ‘mężczyzna, który miał liczne stosunki seksualne’ ← ‘byk rozpłodowy’. 
W większości przypadków wyrazy należące do kategorii „nazwy osób” mają 
jednak negatywną konotację, co pokazują pozostałe metafory, np. c z e s k i e: 
fl etnista wulg. ‘mężczyzna, który zaspokaja oralnie drugiego mężczyznę, pa-
sywny partner homoseksualny’ ← ‘fl ecista’, matrace wulg. ‘kobieta, która czę-
sto zmienia partnerów seksualnych’ ← ‘materac’, ždímačka ‘przyjaciółka, ko-
chanka’ ← ‘wyżymaczka’; c h o r w a c k i e: crkotina ‘leń, który ciągle leży 
w łóżku’ ← ‘ścierwo, padlina’, čir ‘nudna osoba’ ← ‘czyrak, wrzód’, klavir 
‘donosiciel’ ← ‘fortepian’, mesar ‘lekarz’ ← ‘rzeźnik, masarz’.
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Drugą pod względem liczebności kategorią występującą w tym typie me-
taforyzacji są różnorakie „części ciała” (czes. 21, chorw. 71), np. c z e s k i e: 
cumle wulg. ‘kobiece piersi’ ← ‘smoczki’, kýbl wulg. ‘żołądek’ ← ‘kubeł’, 
napajedla wulg. ‘piersi’ ← ‘wodopoje, poidła’, potápěč wulg. ‘męski narząd 
płciowy’ ← ‘nurek’; c h o r w a c k i e: alat ‘męski narząd płciowy, penis’ ← 
‘narzędzie (rzemieślnicze)’, kazan ‘żołądek’ ← ‘kocioł, sagan’, pecaljka ‘ręka’ 
← ‘wędka’, slušalica ‘ucho’ ← ‘słuchawka’. „Narzędzia i sprzęty” pojawia-
ją się tutaj znacznie rzadziej (czes. 14, chorw. 14), np. c z e s k i e: čepička 
wulg. ‘prezerwatywa’ ← ‘czapeczka’, dudlík ‘pendrive’ ← ‘smoczek’, lopa-
ta ‘łyżka’; c h o r w a c k i e: narukvice ‘kajdanki (policyjne)’ ← ‘bransolet-
ki’, odijelo radno ‘prezerwatywa’ ← ‘strój roboczy’, top ‘igła narkomana’ ← 
‘armata, działo’.

W materiale c h o r w a c k i m  można odnaleźć stosunkowo liczne me-
tafory reprezentujące kategorie: „miejsca i instytucje” (17), np.: cisterna ‘bar, 
lada w restauracji’, kancelarija ‘ubikacja, WC’, zatvor ‘szkoła’ ← ‘więzienie’; 
„ubiór” (10), np.: koža ‘ubranie’ ← ‘skóra’, krov 1. ‘kapelusz’, 2. ‘czapka’ ← 
‘dach’, prigušivač ‘biustonosz’ ← ‘tłumik’ oraz „substancje i materiały” (6): 
krema za lice ‘sperma’ ← ‘krem do twarzy’.

W obu językach wśród tego typu metafor warto również wymienić przykłady 
m.in. następujących kategorii:

– „środki lokomocji”, np. c z e s k i e  past pogardl. ‘stare, popsute auto’ 
← ‘pułapka, łapka’, c h o r w a c k i e  vjetrenjača ‘helikopter’ ← ‘wia-
trak’;

– „używki”, np. c z e s k i e  koks nark. ‘kokaina’, c h o r w a c k i e  kruh 
‘narkotyk’ ← ‘chleb’;

– „sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej”, np. c z e s k i e 
chomout ‘małżeństwo’ ← ‘chomąto’, c h o r w a c k i e  giljotina ‘mał-
żeństwo’.

Tabela 17. Metafory – podobne zachowanie, rola, funkcja

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 71 301
Części ciała 21 71
Narzędzia i sprzęty 14 14
Środki lokomocji 3 3
Nauka 3 0
Używki 2 5
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 2 1
Miejsca i instytucje 1 17
Ubiór 1 10
Substancje i materiały 1 6
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Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Pożywienie 1 1
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 1 0
Pieniądze i zakupy 1 0
Sport 1 0
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 0 3
Meble i wyposażenie 0 2
Muzyka 0 2
Prasa i literatura 0 1
Zwierzęta 0 1
Pozostałe 4 3

Ogółem: 127 441

2.1.5. Podobieństwo lub bliski stosunek do czynności wyrażonej 
rzeczownikiem

Szczególny rodzaj metafory powstaje na podstawie podobieństwa lub bliskiego 
stosunku do innej czynności wyrażonej rzeczownikiem12. Ten typ neosemanty-
zacji występuje w podobnym, niewielkim stopniu w obu analizowanych mate-
riałach (czes. 27, czyli 3,5%; chorw. 62, czyli 3,1%) i reprezentuje tylko jedną 
z omawianych tu kategorii semantycznych – „działanie człowieka”.

Wśród c z e s k i e g o  materiału są to metafory typu: masáž ‘intensywne 
przekonywanie, namawianie’, onanie wulg. ‘nieprzyjemna, trudna lub nudna 
czynność’ ← ‘onanizm’, podraz ‘oszustwo’ ← ‘podcięcie’; w przypadku słowni-
ctwa c h o r w a c k i e g o: aerobik ‘stosunek płciowy’, krivolov ‘uprawianie 
stosunku płciowego z zamężnymi kobietami i zajętymi dziewczynami’ ← ‘kłu-
sownictwo’, masaža ‘zanudzanie, nuda’, rudarstvo ‘stosunek płciowy’ ← ‘górnic-
two’, umjetno disanje 1. ‘całowanie (w usta)’, 2. ‘ssanie (fellatio)’ ← ‘sztuczne 
oddychanie’.

2.1.6. Niejednoznaczna lub niejasna podstawa przeniesienia

Pomimo obecności – zaprezentowanych powyżej – różnych cech przenośnych, 
wykorzystywanych przy tworzeniu metafor, w obu analizowanych zasobach 
leksykalnych najliczniejsze są przykłady, w których podstawa przeniesienia 
znaczenia jest niejednoznaczna lub niejasna13. Może to wynikać z charakteru 
potocznej odmiany języka, w której czynnik ekspresywny, dążność do przesa-
dy i efektu humorystycznego odgrywają niepoślednią rolę. Niewykluczone, że 
część z tych niejasnych neosemantyzmów to jednak kalki z języków obcych. 

12 Oczywiście tego typu metafory wyrażane są najczęściej za pomocą czasownika, jednak 
w niniejszej publikacji przedmiot analizy stanowią wyłącznie rzeczowniki.

13 Podobne wnioski formułuje J. Hubáček (por. 1971: 31).
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Niejednoznaczna lub niejasna podstawa przeniesienia występuje w 235 metafo-
rach czeskich (30,1%) oraz 581 metaforach chorwackich (29,6%).

Powstałe w ten sposób metafory reprezentują w obu językach bardzo szero-
kie spektrum kategorii semantycznych. Wśród nich warto wymienić przykłady 
neosemantyzmów należących do najbardziej popularnych kategorii:

– „nazwy osób”, np. c z e s k i e: borůvka slang młodz. ‘naiwna młoda 
dziewczyna’, houska pogardl. ‘głupek’ ← ‘bułka’, jeseter pogardl. ‘nie-
sympatyczny starszy człowiek’ ← ‘jesiotr’, kalina ‘prostytutka’ ← bot. 
‘kalina’, kremrole pogardl. ‘starsza kobieta starająca się wyglądać młodo’ 
← ‘rurka z kremem’; c h o r w a c k i e: avion ‘ładna, atrakcyjna dziew-
czyna’ ← ‘samolot’, buba ‘dziewczyna’ ← ‘owad, wesz, insekt’, pilula 
‘dziewczyna’ ← ‘pigułka’, putnik ‘homoseksualista’ ← ‘podróżny, piel-
grzym, pasażer’, šešir ‘homoseksualista’ ← ‘kapelusz’;

– „działanie człowieka”, np. c z e s k i e: bota ‘błąd’ ← ‘but’, tečka ‘ude-
rzenie pięścią w twarz’ ← ‘kropka, punkt’, žumpa slang młodz. ‘żart’ 
← ‘szambo’; c h o r w a c k i e: nokat ‘ucieczka’ ← ‘paznokieć’, pamuk 
‘uderzenie’ ← 1. ‘bawełna’, 2. ‘wata’, pedala ‘wypowiedzenie, wymó-
wienie’ ← ‘pedał’;

– „pieniądze i zakupy”, np. c z e s k i e: háky ‘pieniądze’ ← ‘haki’, klacek 
‘tysiąc koron’ ← ‘kij, drąg, pałka’, oči ‘korony’; c h o r w a c k i e: perje 
‘pieniądze’ ← ‘pierze’, staklo ‘moneta’ ← ‘szkło’, točka ‘dawne 1000 
dinarów’ ← ‘kropka, punkt’;

– „części ciała”, np. c z e s k i e: kačena ‘żeński narząd płciowy’ ← ‘kacz-
ka’, škeble ‘głowa’ ← 1. ‘małż’, 2. ‘muszla’; c h o r w a c k i e: crnac 
‘męski narząd płciowy’ ← ‘murzyn’, domovina ‘brzuch’ ← ‘ojczyzna’, 
fanfara ‘głowa’;

– „używki”, np. c z e s k i e: eso nark. ‘subutex’ ← ‘as’, panák ‘kieliszek 
gorzałki’ ← 1. ‘wystrojony młody mężczyzna’, 2. ‘mendel, kopka’; 
c h o r w a c k i e: bebica ‘papieros z mieszaniny tytoniu i marihuany 
(haszyszu)’ ← ‘dzieciątko, laleczka’, jegulja ‘narkotyk’ ← ‘węgorz’, šta-
ka ‘narkotyk’ ← ‘kula, szczudło’;

– „sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej”, np. c z e -
s k i e: kopr slang młodz. ‘nuda’ ← ‘koper’, sekera/sekyra ‘opóźnienie 
w transporcie’; c h o r w a c k i e: četka ‘bójka’ ← ‘szczotka’;

– „stany psychiczne i fi zyczne człowieka”, np. c z e s k i e vítr ‘obawa, 
strach’ ← ‘wiatr’, c h o r w a c k i e vuna ‘strach’ ← ‘wełna’;

– „środki lokomocji”, np. c z e s k i e  péro ‘auto o dużej mocy’ ← ‘pióro’, 
c h o r w a c k i e  fi kus ‘samochód marki Zastava 750’;

– „nauka”, np. c z e s k i e koule szkol. ‘ocena niedostateczna’ ← ‘kula’, 
c h o r w a c k i e  daska ‘egzamin’ ← ‘deska’;

– „cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk”, np. c z e s k i e  řepa ‘coś bardzo 
drogiego’ ← ‘burak’, c h o r w a c k i e pljuga ‘coś bez znaczenia’ ← 
‘papieros’;
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– „narzędzia i sprzęty”, np. c z e s k i e divoch slang młodz. ‘prezerwatywa’ 
← ‘dzikus’, c h o r w a c k i e mladenka ‘telefon komórkowy’ ← ‘panna 
młoda’;

– „miejsca i instytucje”, np. c z e s k i e lido ‘dom publiczny’← ‘mielizna’, 
c h o r w a c k i e bubanj ‘więzienie’ ← ‘bęben’.

2.1.7. Metaforyzacja – kategorie semantyczne

Wymienione w powyższych podrozdziałach rezultaty różnych typów metafory-
zacji pokazują, iż powstałe w ten sposób wyrazy należą do wielu różnorodnych 
kategorii semantycznych. Tabela 18 przedstawia statystykę poszczególnych ka-
tegorii semantycznych występujących w obrębie wszystkich metafor.

Tabela 18. Metaforyzacja – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 260 867
Części ciała 137 450
Używki 58 69
Działanie człowieka 46 105
Narzędzia i sprzęty 32 52
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 28 39
Pieniądze i zakupy 27 42
Sport 26 5
Środki lokomocji 23 38
Ubiór 21 41
Miejsca i instytucje 18 98
Substancje i materiały 13 15
Nauka 11 18
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 11 7
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 10 30
Muzyka 7 18
Pożywienie 5 4
Warunki atmosferyczne 5 3
Prasa i literatura 4 6
Miary 3 7
Zwierzęta 3 2
Meble i wyposażenie 2 6
Cechy i właściwości człowieka 0 9
Pozostałe 31 35

Ogółem: 781 1966

Przy tej okazji warto przytoczyć przykłady metafor należących do rzadkich 
kategorii semantycznych, które nie zostały zaprezentowane w trakcie analizy 
poszczególnych typów:
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– „pożywienie”, np. c z e s k i e pastva ‘jedzenie’ ← 1. ‘pasienie, wypas’,
2. ‘uczta, rozkosz’, c h o r w a c k i e dinamit ‘groch’;

– „warunki atmosferyczne”, np. c z e s k i e kosa ‘wielki chłód, zimno’ ← 
‘kosa’, c h o r w a c k i e džungla ‘mgła’;

– „prasa i literatura”, np. c z e s k i e salát pogardl. ‘potargana książka lub 
zeszyt’ ← ‘sałata’, c h o r w a c k i e mučilo ‘książka’ ← ‘narzędzie 
tortur’;

– „miary”, np. c z e s k i e kopec ‘duża ilość’ ← ‘pagórek, górka’, c h o r -
w a c k i e žilet ‘miesiąc czasu’ ← ‘żyletka’;

– „zwierzęta”, np. c z e s k i e oříšek 1. ‘mały pies bez czystej rasy’, 2. ‘na-
iwny człowiek, bez znaczenia’ ← ‘orzeszek’, c h o r w a c k i e stanar 
‘wesz’ ← ‘lokator’;

– „meble i wyposażenie”, np. c z e s k i e letiště ‘podwójna kanapa, szero-
kie łóżko (małżeńskie)’ ← ‘lotnisko’, c h o r w a c k i e leglo ‘łóżko’ ←
1. ‘lęg’, 2. ‘gniazdo’, 3. ‘legowisko’.

2.1.8. Metaforyzacja – czesko-chorwackie analogie

Podobnie jak w przypadku niektórych zapożyczeń14, również wśród rezultatów 
procesu metaforyzacji występują formy wspólne dla materiału czeskiego i chor-
wackiego. Jest to z jednej strony związane z faktem, iż oba języki przynależą 
do tego samego kręgu kulturowego, ale z drugiej strony wskazuje na ogólny, 
ponadkulturowy charakter wielu metafor.

Wśród analizowanego materiału udało się odnaleźć 60 przykładów analo-
gicznych metafor, które pojawiają się w leksyce potocznej obu języków. Bardzo 
często wyrazy te mają również taką samą lub zbliżoną formę ze względu na bli-
skie pokrewieństwo obu języków słowiańskich. Czasami mogą się nieznacznie 
różnić znaczeniem, np.: czes. citróny wulg. ‘piersi’, chorw. limuni ‘małe, twar-
de kobiece piersi’ ← ‘cytryny’. Są to przede wszystkim ekspresywne „nazwy 
osób”, np.: czes. bečka ‘gruby człowiek’, chorw. bačva ‘gruby mężczyzna’ ← 
‘beczka’; czes. hřebec wulg. ‘aktywny seksualnie mężczyzna’, chorw. pastuh 
‘ts.’ ← ‘ogier’; czes. konzerva ‘dziewczyna, młoda kobieta’15, chorw. konzerva 
1. ‘niewinna dziewczyna’, 2. ‘dziewica’; czes. kuře ‘młoda dziewczyna’, chorw. 
pile, pilence ‘ts.’ ← ‘kurczak’; czes. kus wulg. ‘atrakcyjna seksualnie kobieta’, 
chorw. komad 1. ‘dziewczyna, kobieta’, 2. ‘kobieta o atrakcyjnych kształtach’ 
← ‘kawałek’; czes. tetička ‘homoseksualista’, chorw. tetka ‘homoseksualista 
(pasywny)’16 ← ‘ciotka, ciocia’ oraz określenia „części ciała”, np.: czes. balóny 
wulg. ‘duże piersi’, chorw. baloni ‘ts.’; czes. klacek wulg. ‘męski narząd płcio-
wy’, chorw. batina ‘duży męski narząd płciowy’ ← ‘pałka, laska, kij’; czes. 
fasáda ‘twarz’, chorw. fasada 1. ‘ts.’, 2. ‘wygląd zewnętrzny’; czes. lastura, 

14 Przede wszystkim chodzi o zapożyczenia niemieckie i angielskie, por. rozdział III. 
Zapożyczenia.

15 W języku czeskim również w znaczeniu ‘niedoświadczony chłopak’.
16 W języku chorwackim również w znaczeniu ‘prymus, kujon’.
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lasturka wulg. ‘żeński narząd płciowy’, chorw. školjka ‘ts.’ ← ‘koncha, muszla’; 
czes. vejce ‘jądra’, chorw. jaja ‘ts.’ ← ‘jajka’; czes. žemle wulg. ‘żeński narząd 
płciowy’, chorw. žemlja ‘ts.’ ← ‘bułka’.

Można tu również przytoczyć analogiczne metafory należące do innych 
kategorii semantycznych, np.: czes. lopata ‘łyżka’, chorw. lopata ‘ts.’; czes. 
náramky ‘kajdanki’, chorw. narukvice ‘kajdanki (policyjne)’ ← ‘bransoletki’; 
czes. voves slang młodz. ‘pieniądze’, chorw. zob ‘ts.’ ← ‘owies’.

2.2. Metonimizacja

Metonimizacja jest procesem występującym znacznie rzadziej w odmianie 
potocznej obu języków niż, omawiana wcześniej, metaforyzacja. Jej rezulta-
ty pojawiają się w nieco większym zakresie w analizowanym materiale cze-
skim (czes. 230, czyli 20,2% wszystkich neosemantyzmów; chorw. 450, czyli 
16,8%). Na niższą frekwencję metonimii w obrębie leksyki potocznej, ale rów-
nież wśród neologizmów czeskich, zwracają uwagę w swoich opracowaniach 
przywoływani już wcześniej czescy badacze (por. Hubáček 1971: 35; Range-
lová 2005: 167). J. Hubáček podkreśla ponadto, że przy tworzeniu metonimii17, 
w przeciwieństwie do metaforyzacji, czynnik ekspresywny nie odgrywa istotnej 
roli, ale najważniejsze jest dążenie do zwięzłej (jednowyrazowej) i zrozumiałej 
wypowiedzi (Hubáček 1971: 35). Wymienione poniżej przykłady pokazują jed-
nak, iż w niektórych typach metonimii zabarwienie ekspresywne ma również
duże znaczenie.

Metonimie, choć pojawiają się w analizowanym materiale znacznie rzadziej 
niż metafory, wykazują bardzo duże zróżnicowanie ze względu na charakter 
przeniesienia znaczenia, a właściwie ze względu na jego modyfi kacje. Poniżej 
zostaną zaprezentowane różne sposoby tworzenia metonimii wraz z ich przyna-
leżnością do poszczególnych kategorii semantycznych.

2.2.1. Nazwa, której pierwotne znaczenie jest szersze

Ten typ metonimizacji pojawia się stosunkowo często w analizowanym mate-
riale i ma niemal taką samą frekwencję w obu językach (czes. 32, czyli 13,9% 
wszystkich metonimii; chorw. 63, czyli 14%).

Zawężenie pierwotnego znaczenia wyrazu dotyczy przede wszystkim na-
stępujących kategorii: „używki” (czes. 9, chorw. 12), np. c z e s k i e: materiál 
nark. ‘narkotyk’ ← ‘materiał’, papírek nark. ‘LSD’ ← ‘papierek’, úroda nark. 
‘wyhodowana marihuana’ ← ‘zbiory, plony’, c h o r w a c k i e: crtica ‘dawka 
kokainy lub heroiny w kształcie kreski do wciągania nosem’ ← ‘kreseczka’, 
tableta, tabletica ‘tabletka ecstasy’ ← ‘tabletka’, tekućina ‘napój alkoholowy’ 
← ‘płyn, ciecz’; „narzędzia i sprzęty” (czes. 4, chorw. 6), np. c z e s k i e: guma 

17 J. Hubáček używa czeskiego terminu metonymické přenášení (Hubáček 1971).
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wulg. ‘prezerwatywa’, gumy ‘opony’, c h o r w a c k i e:  guma ‘prezerwaty-
wa’, pribor ‘igła i strzykawka narkomana’ ← ‘przybory, sprzęt’; „nazwy osób” 
(czes. 3, chorw. 11), np. c z e s k i e: panička 1. ‘właścicielka psa’, 2. pogardl. 
‘żona’ ← ‘paniusia, damulka’, příslušník ‘policjant’ ← ‘członek’, c h o r w a -
c k i e: ćelavac ‘przedstawiciel subkultury skinheadów’ ← ‘łysa osoba’, struč-
njak ‘mężczyzna, który jest dobrym kochankiem’ ← ‘fachowiec, specjalista’ 
oraz „miejsca i instytucje” (czes. 3, chorw. 7), np. c z e s k i e: tmáň ‘więzie-
nie’ ← poet. ‘ciemne, zacienione miejsce’, ústav 1. ‘poradnia psychiatryczna’, 
2. slang młodz. ‘szkoła’ ← ‘zakład, instytut’, c h o r w a c k i e: istok ‘Serbia’ 
← ‘wschód’, podrum ‘bar’ ← ‘piwnica’.

W języku c h o r w a c k i m  tego typu metonimizacja jest również wyko-
rzystywana przy określaniu „części ciała” (6), np. mišić ‘męski narząd płcio-
wy’ ← ‘mięsień’ oraz „stanów fi zycznych i psychicznych człowieka” (4), np. 
kriza ‘kryzys abstynenta’ ← ‘kryzys’, a w przypadku materiału c z e s k i e -
g o  w słownictwie dotyczącym kategorii „sport” (3), np.: prkýnka ‘narty’ ←
‘deseczki’.

2.2.2. Nazwa, której pierwotne znaczenie jest węższe

Kolejny typ metonimizacji jest przeciwieństwem omówionego wyżej procesu 
i polega na poszerzeniu pierwotnego znaczenia wyrazu. W analizowanym ma-
teriale występuje znacznie rzadziej niż zawężenie znaczenia wyrazu i jest cha-
rakterystyczny przede wszystkim dla leksyki chorwackiej (czes. 6, czyli 2,6%; 
chorw. 22, czyli 4,9%).

Wśród tak powstałych c h o r w a c k i c h  metonimii pojawia się m.in.
12 przykładów „nazw osób”, np.: časna (sestra) ‘dziewica’ ← ‘zakonnica’, pro-
leter ‘osoba bez pieniędzy’ ← ‘proletariusz’ oraz 4 wyrazy należące do katego-
rii „pieniądze i zakupy”, np.: fi ler ‘drobny pieniądz’ ← ‘fi ler, drobny pieniądz 
węgierski’.

 Spośród nielicznych przykładów c z e s k i c h  można wymienić formy: 
koruna ‘pieniądze’ ← ‘korona’, róba ‘ubranie’ ← ‘powłóczysta suknia’.

2.2.3. Nazwa pierwotnie abstrakcyjna staje się konkretna

Konkretyzacja abstrakcyjnego znaczenia wyrazu jest bardziej charakterystyczna 
dla analizowanej leksyki czeskiej (czes. 35, czyli 15,2%; chorw. 26, czyli 5,8%).

Proces ten reprezentują c z e s k i e  metonimie należące głównie do katego-
rii: „części ciała” (10), np.: nulky18 ‘bardzo małe piersi’ ← ‘zera’, popředí ‘pier-
si’ ← ‘przednia część, front’, vnitřek ‘wewnętrzne żeńskie organy płciowe’ ← 
‘wnętrze’; „narzędzia i sprzęty” (5), np. ochrana ‘kondom’ ← ‘ochrona’; „na-

18 Bardzo często w tym typie metonimii pierwotne znaczenie wyraża jakąś liczbę lub 
ilość. Na określenie małych piersi stosuje się również nazwę jedničky ‘jedynki’; następnie: 
dvojky ‘przeciętna wielkość piersi’, trojky ‘piersi o rozmiarze lekko wykraczającym poza 
przeciętność’, čtyřky/štyrky/štyřky ‘duże piersi’, pětky ‘wyjątkowo duże piersi’.
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zwy osób” (3), np. případ ‘człowiek o nietypowym zachowaniu, dziwak, wariat’ 
← ‘przypadek’; „pieniądze i zakupy” (3), np.: stovka ‘sto koron’ ← ‘stówka’ 
oraz „miary” (3), np.: dvojka 1. ‘2 dl’, 2. ‘szklanka o objętości 2 dl’.

Wśród form c h o r w a c k i c h  dominują z kolei nazwy „używek” (7), np.: 
kemija 1. ‘alkohol (wino)’, 2. ‘każdy narkotyk syntetyczny’ ← ‘chemia’, otrov 
‘papieros’ ← ‘trucizna’ oraz „nazwy osób” (6), np. organ ‘milicjant, policjant’.

2.2.4. Nazwa pierwotnie konkretna staje się abstrakcyjna

Odwrotnym procesem w stosunku do konkretyzacji znaczenia wyrazu jest me-
tonimizacja, w wyniku której nazwa konkretna staje się abstrakcyjna. Wśród 
analizowanego materiału leksykalnego rezultaty tego procesu występują w po-
dobnych proporcjach co metonimie będące wynikiem konkretyzacji znaczenia 
(czes. 31, czyli 13,5%; chorw. 32, czyli 7,1%).

W obu językach wymienione metonimie dotyczą najczęściej kategorii „sy-
tuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej” (czes. 9, chorw. 11), np. 
c z e s k i e: chlív ‘nieporządek’ ← ‘chlew’, provaz ‘kara śmierci’ ← ‘powróz, 
stryczek’; c h o r w a c k i e: luda kuća ‘chaos, zamieszanie’ ← ‘dom waria-
tów’, mina ‘zagrożenie’.

Poza tym wśród materiału c z e s k i e g o  pojawiają się m.in. przykłady 
kategorii: „nazwy osób” (7), np. hasič ‘człowiek, który rozwiązuje problemy 
w ostatniej chwili’ ← ‘strażak’; „stany psychiczne i fi zyczne człowieka” (3), 
np. třesavka ‘strach, trema’ ← ‘febra, dreszcze’ oraz „cechy przedmiotów, sytu-
acji i zjawisk” (3), np. voňavka ‘coś luksusowego, wyjątkowego’ ← ‘perfumy’; 
w materiale c h o r w a c k i m  – „miejsca i instytucje” (6), np.: štenara ‘nie-
przyjemne miejsce’ ← ‘psia buda’; „działanie człowieka” (4), np. znoj ‘ciężka 
praca’ ← ‘pot’ oraz „nazwy osób” (3), np. hipi 1. ‘kłótnik’, 2. ‘obdartus’, 3. ‘na-
łogowiec’ ← ‘hipis’.

2.2.5. Zmiana lub dodanie elementów konotacyjnych znaczenia

Kolejną – najczęstszą i najbardziej zróżnicowaną – odmianą metonimizacji jest 
zmiana lub dodanie elementów konotacyjnych znaczenia19. Powstałe w ten spo-
sób wyrazy mają znacznie wyższą frekwencję w analizowanym materiale chor-
wackim (czes. 63, czyli 27,4%; chorw. 175, czyli 38,9%).

Bardzo często w omawianym typie metonimizacji mechanizm przeniesienia 
znaczenia wyrazu polega na tym, że pierwotne znaczenie odnosi się do odmien-
nych lub minionych realiów, np. c z e s k i e: kočár ‘samochód’ ← ‘powóz’, 
šerif ‘policjant miejski’; c h o r w a c k i e: skalp 1. ‘skóra’, 2. ‘włosy’, 3. ‘fry-
zura’, sponzor ‘starszy mężczyzna, który utrzymuje młodą dziewczynę w za-
mian za usługi seksualne’. Ważną cechą tego procesu jest silne nacechowanie 

19 Ten typ metonimizacji obejmuje dwie klasy wyrazów, które wymienia J. Hubáček: 
1) „jméno ukazující na jinou vnitřní souvislost”, 2) „jméno působicí větší názorností” 
(Hubáček 1971: 36).
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ekspresywne, które widać szczególnie przy metonimiach nazywających części 
ciała oraz osoby.

Tabela 19. Metonimie – zmiana lub dodanie elementów konotacyjnych znaczenia

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 18 56
Części ciała 18 38
Działanie człowieka 3 17
Środki lokomocji 3 5
Sport 3 1
Miejsca i instytucje 2 11
Narzędzia i sprzęty 2 5
Pożywienie 2 5
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 2 4
Pieniądze i zakupy 2 3
Używki 2 3
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 2 1
Nauka 2 1
Ubiór 1 11
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 1 3
Cechy i właściwości człowieka 0 1
Meble i wyposażenie 0 1
Miary 0 1
Muzyka 0 1
Pozostałe 0 7

Ogółem: 63 175

Właśnie dwie wymienione wyżej kategorie semantyczne występują najczęś-
ciej w tego typu metonimiach, zarówno w materiale czeskim, jak i chorwackim 
(por. tabela 19). Wśród wyrazów nazywających „części ciała” (czes. 18, chorw. 
38) w obu językach dominuje przeniesienie nazw narządów charakterystycz-
nych dla zwierząt na człowieka, co sprawia, iż wyrazy te stają się bardzo ekspre-
sywne, np. c z e s k i e: hříva ‘długie, gęste włosy’ ← ‘grzywa’, chobot pogardl. 
‘nos’ ← ‘trąba’, kejty ‘pośladki, uda’ ← ‘udźce, uda’, pracka ‘ręka’ ← ‘łapa 
(zwierzęcia)’, tlama ‘twarz, usta’ ← ‘paszcza’; c h o r w a c k i e: griva ‘włosy’ 
← ‘grzywa’, kandže ‘paznokcie’ ← ‘pazury’, kljun ‘usta’ ← ‘dziób’, krak ‘noga’ 
← ‘żabie udko’, ticalo ‘ręka’ ← ‘macka u owadów, czułek, rożek’. W przypadku 
„nazw osób” (czes. 18, chorw. 56) ekspresja jest wyrażana w bardziej zróżnico-
wany sposób, np. c z e s k i e: četník żart. ‘policjant’ ← ‘żandarm’, důchodci 
‘rodzice’ ← ‘emeryci’, samice slang młodz. ‘atrakcyjna dziewczyna’ ← ‘sami-
ca’, švagři ‘mężczyźni, którzy mieli w różnym okresie stosunek intymny z tą 
samą kobietą’ ← ‘szwagrowie’; c h o r w a c k i e: emigrant ‘człowiek, który 
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za wszelką cenę próbuje przeniknąć do jakiegoś środowiska’, invalidi ‘rodzice’, 
karikatura ‘osoba o śmiesznym wyglądzie’, solist ‘samotnik’, teta ‘dojrzała ko-
bieta’ ← ‘ciocia’, žandar ‘policjant’.

Wśród metonimii c h o r w a c k i c h  pojawiają się tu również liczne formy 
należące do kategorii: „działanie człowieka” (17), np.: upad ‘wyjście (do kina, 
na tańce, boisko, dyskotekę)’ ← ‘napad, wtargnięcie, inwazja’, ljubav ‘stosunek 
płciowy’ ← ‘miłość’, ručni rad 1. ‘onania’, 2. ‘kiedy dziewczyna/kobieta zado-
wala mężczyznę ręką’ ← ‘robota ręczna’; „miejsca i instytucje” (11), np.: ćeli-
ja ‘pokój hotelowy’ ← ‘cela’, kabina ‘pokój studencki w akademiku’; „ubiór” 
(11), np.: krpa ‘koszula, ubranie’ ← 1. ‘łachman’, 2. ‘szmata’, 3. ‘gałgan’,
4. ‘ścierka’, taban ‘but’ ← ‘podeszwa stopy’; „narzędzia i sprzęty” (5), np. sa-
blja ‘nóż’ ← ‘szabla, pałasz’; „pożywienie” (5), np. splačina ‘złe, niesmaczne 
jedzenie’ ← ‘pomyje’ oraz „środki lokomocji” (5), np. bolid ‘samochód’.

W przypadku leksyki c z e s k i e j  ten typ metonimii, oprócz wymienio-
nych wyżej przykładów, jest również obecny m.in. w formach: bronz 1. ‘opale-
nizna’, 2. szkol. ‘ocena dobry’, deníček slang młodz. ‘indeks’ ← ‘dzienniczek’, 
mejto ‘napiwek’ ← hist. ‘myto’.

2.2.6. Przeniesienie części na całość (synekdocha)

Synekdochy występują w zbliżonym stopniu w obu analizowanych materiałach 
leksykalnych (czes. 31, czyli 13,5%; chorw. 53, czyli 11,8%).

Zwykle są to „nazwy osób” (czes. 22, chorw. 23), gdzie pierwotne znacze-
nie wyrazu, oznaczające jakąś część ciała, przenoszone jest na całego człowie-
ka. Bardzo często chodzi o pejoratywne określenia kobiet powstałe od nazwy 
żeńskiego narządu płciowego (nieraz również będącego neosemantyzmem), np. 
c z e s k i e: frnda wulg. pogardl. ‘dziewczyna/kobieta’ ← ‘żeński narząd płcio-
wy’, pizda wulg. ‘niesympatyczna lub brzydka dziewczyna’ ← wulg. ‘żeński 
narząd płciowy’, štěrbina slang młodz. ‘dziewczyna’ ← ‘żeński narząd płciowy’ 
← ‘szczelina, szczerbina’; c h o r w a c k i e: pička ‘dziewczyna/kobieta’ ← 
‘żeński narząd płciowy’, pizda ‘ts.’, rupa ‘dziewczyna, kobieta’ ← ‘żeński na-
rząd płciowy’ ← ‘dziura’. Wśród pozostałych synekdoch oznaczających „nazwy 
osób” należy wymienić c z e s k i e  formy: fous ‘znany działacz’ ← ‘wąs’, klo-
bouk pogardl. ‘niedzielny kierowca’ ← ‘kapelusz’, mozol ‘robotnik’ ← ‘odcisk’ 
oraz c h o r w a c k i e: dokoljenka ‘nieletnia dziewczyna’ ← ‘podkolanówka’, 
grlo ‘piosenkarz’ ← ‘gardło’, uho ‘donosiciel’.

Ponadto wśród form c h o r w a c k i c h  tego typu metonimie występują 
m.in. w odniesieniu do kategorii: „pieniądze i zakupy” (8), np.: medo, medvjed 
‘moneta o nominale 5 kun’ ← ‘miś’20, konj ‘banknot o nominale 100 dinarów’, 
ribice ‘moneta o nominale 2 kun’ ← ‘rybki’; „używki” (6), np. hmelj ‘piwo’ ← 
‘chmiel’ oraz „narzędzia i sprzęty” (4), np. stakla ‘okulary’ ← ‘szkła’. W ma-
teriale c z e s k i m  można napotkać synekdochy również przy nazwach „uży-

20 Podobizny zwierząt umieszczone są na banknotach lub monetach.
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wek” (3), np.: bubliny, bublinky ‘szampan, wino musujące’ ← ‘bąbelki’, a także 
„środków lokomocji” (2), np.: tyče ‘transport miejski’ ← ‘poręcze’.

2.2.7. Przeniesienie cechy, zjawiska, czynności na człowieka

Ten typ metonimizacji występuje w podobnym zakresie w obu analizowanych 
materiałach leksykalnych (czes. 24, czyli 10,4%; chorw. 57, czyli 12,7%) i re-
prezentuje tylko jedną kategorię semantyczną – „nazwy osób”.

Są to w głównej mierze przymiotniki21 odnoszące się do charakterystycznych 
cech różnych ludzi, które w postaci metonimii nabierają bardzo ekspresywne-
go zabarwienia, np. c z e s k i e: černý ksenofob. ‘Rom’ ← ‘czarny’, napumpo-
vaný ‘siłacz, mężczyzna z wyraźnie rozwiniętą muskulaturą (zwykle stały klient 
siłowni)’ ← ‘napompowany’, projetá wulg. ‘kobieta, która ma doświadczenia 
seksualne z większą ilością partnerów’ ← ‘przejechana’, studený ‘impotent’ ← 
‘zimny’, vadný ‘chory psychicznie, wariat’ ← ‘wadliwy’; c h o r w a c k i e: la-
bilan ‘impotent’ ← ‘niestały, chwiejny’, mokra ‘namiętna dziewczyna’, napum-
pana ‘kobieta w ciąży’ ← ‘napompowana’, rasna ‘ładna, atrakcyjna seksualnie 
dziewczyna’ ← ‘rasowa’, žuti 1. ‘Azjaci’, 2. ‘Japończycy, Chińczycy’ ← ‘żółci’.

W obu materiałach występują tego typu metonimie również w formie rze-
czowników, np. c z e s k i e: algebra slang młodz. ‘nauczycielka matematy-
ki’, fúrie ‘wściekła kobieta’ ← ‘furia’; c h o r w a c k i e: mrak ‘murzyn’ ← 
1. ‘mrok’, 2. ‘ciemność’, 3. ‘zmierzch’, patologija ‘głupia osoba’.

2.2.8. Przeniesienie cechy na przedmiot

Jest to bardzo ciekawa odmiana metonimizacji, blisko związana z procesem 
omówionym w poprzednim punkcie. Występuje zaledwie w 8 przykładach cze-
skich (3,5%) oraz w 22 chorwackich (4,9%).

Pomimo niewielkiej liczby przykładów proces ten dotyczy kilku kategorii 
semantycznych. Podobnie jak w przypadku omówionych wyżej metonimii, cho-
dzi tu przede wszystkim o ekspresywne przymiotniki, np. c z e s k i e: červená 
‘krew’ ← ‘czerwona’, holá ‘tyłek’ ← ‘goła’, suchý nark. ‘haszysz’ oraz c h o r -
w a c k i e: gola ‘plaża nudystów’, zeleni ‘dolary amerykańskie’ ← ‘zielone’, 
žuto 1. ‘złoto’, 2. ‘heroina’ ← ‘żółte’. Bardzo rzadko występują w tej funkcji 
rzeczowniki, np. c z e s k i e  vejška ‘szkoła wyższa’ ← ‘wysokość, wzrost’ czy 
c h o r w a c k i e  šušanj ‘papierowe banknoty, pieniądze’ ← ‘szelest, szmer’.

21 Niniejsze formy, jak również metonimie omówione w punkcie 2.2.8, stanowią wyjątek 
na tle całego analizowanego materiału leksykalnego, obejmującego niemal wyłącznie rze-
czowniki. Przymiotniki te zostały włączone do analizy, ponieważ mają znaczenie rzeczowni-
kowe, więc można je traktować jako swoisty rezultat procesu substantywizacji.

2-łamanie.indd   132 2015-03-25   14:34:18



Neosemantyzmy 133

2.2.9. Metonimizacja – kategorie semantyczne

Zamieszczona poniżej tabela 20 stanowi podsumowanie informacji zawartych 
we wcześniejszych podrozdziałach – przedstawia bogactwo semantyczne wyra-
zów powstałych w wyniku procesu metonimizacji.

Tabela 20. Metonimizacja – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 78 168
Części ciała 33 51
Używki 17 36
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 15 17
Narzędzia i sprzęty 12 18
Miejsca i instytucje 10 33
Pieniądze i zakupy 10 22
Sport 9 3
Działanie człowieka 7 25
Środki lokomocji 7 11
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 6 10
Cechy przedmiotów, sytuacji i zjawisk 5 1
Miary 5 1
Ubiór 4 15
Pożywienie 3 6
Substancje i materiały 2 4
Nauka 2 1
Meble i wyposażenie 0 3
Cechy i właściwości człowieka 0 2
Muzyka 0 1
Prasa i literatura 0 1
Pozostałe 5 21

Ogółem: 230 450

2.2.10. Metonimizacja – czesko-chorwackie analogie

Wśród analizowanej leksyki potocznej udało się odnaleźć 25 analogicznych 
form czeskich i chorwackich, będących rezultatem różnych procesów meto-
nimizacji. Niekiedy formy te różnią się nieco znaczeniem, natomiast w wielu 
przypadkach posiadają identyczną postać fonetyczną.

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku metafor, również przy metoni-
miach analogie występują przede wszystkim wśród „nazw osób” oraz „części 
ciała”. W obrębie tej pierwszej kategorii w obu materiałach pojawia się, wymie-
niona już w punkcie 2.2.6, synekdocha polegająca na przeniesieniu nazwy na-
rządu płciowego na kobietę, np.: czes. pizda wulg. ‘niesympatyczna lub brzydka 
dziewczyna’, chorw. pizda ‘dziewczyna, kobieta’. Spośród wspólnych meto-
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nimii tworzących „nazwy osób” można wymienić również formy: czes. četník 
żart. ‘policjant’, chorw. žandar ‘ts.’ ← ‘żandarm’ czy czes. špek ‘gruby czło-
wiek’, chorw. špek ‘gruby mężczyzna, chłopak’ ← ‘brzuch’ ← ‘słonina’. Poza 
tym zarówno w materiale czeskim, jak i chorwackim licznie reprezentowane są 
tożsame nazwy „części ciała” oznaczające pierwotnie narządy zwierzęce (por. 
2.2.5), np.: czes. pracka ‘ręka’, tlapy ‘ręce’, chorw. šapa 1. ‘ręka’, 2. ‘palce’ 
← ‘łapa, łapy’; czes. vemena wulg. ‘duże piersi’, chorw. vime ‘pierś (duża)’ ← 
‘wymiona, wymię’; czes. zobák pogardl. ‘usta’, chorw. kljun ‘ts.’ ← ‘dziób’.

Wśród pozostałych kategorii semantycznych warto odnotować następujące 
przykłady analogicznych metonimii: czes. papíry ‘dokumenty’, chorw. papiri 
‘ts.’ ← ‘papiery’; czes. ochrana ‘kondom’, chorw. preventiva ‘ts.’ ← ‘ochrona, 
zabezpieczenie, prewencja’; czes. zboží nark. ‘narkotyki’, chorw. roba ‘narkotyk 
do sprzedaży’ ← ‘towar’.

2.3. Apelatywizacja nazw własnych

Bardzo interesującym procesem, należącym do szeroko pojętej derywacji se-
mantycznej, jest apelatywizacja nazw własnych, czyli ich metaforyczne lub me-
tonimiczne przeobrażenie w celu utworzenia nowej nazwy pospolitej. Powstałej 
w ten sposób nazwie pospolitej odpowiada zwykle 

istniejący już w języku synonim, od którego różnić się będzie zarówno wartością 
ekspresywną, jak też strukturą semantyczną i hierarchicznym układem składników 
jej budowy (semów), np.: kalwin ‘bezbożnik’ (= człowiek bezbożny jak Kalwin) : 
bezbożnik (= człowiek nie wierzący w Boga + negatywna ocena) (Masłowska 1991: 
29–30). 

Ze względu na ograniczoną pojemność semantyczną nazw własnych podstawę de-
rywacji stanowią cechy konotacyjne, które wykształciły się w wyniku społecznych 
i kulturowych doświadczeń oraz utrwaliły się w świadomości użytkowników języka 
na tyle mocno, by zyskać znaczeniową niezależność konieczną do rozwoju polisemii 
(Masłowska 1991: 29). 

Przy apelatywizacji, podobnie jak w przypadku derywacji semantycznej 
nazw pospolitych, dochodzi najczęściej do pejoratywizacji, rzadziej melioracji 
(nadanie pozytywnej konotacji) wyrazów.

Wśród analizowanych neosemantyzmów wyrazy powstałe w wyniku proce-
su apelatywizacji mają niemal taką samą frekwencję w obu językach (czes. 83, 
czyli 7,3% ogółu neosemantyzmów; chorw. 194, czyli 7,2%).

W obu materiałach proces ten jest najczęściej wykorzystywany do tworze-
nia nowych ekspresywnych „nazw osób” (czes. 43, chorw. 127; por. tabela 21). 
Bardzo często są to pejoratywnie nacechowane metonimie nazywające przed-
stawicieli różnych narodowości, utworzone od imion własnych typowych dla 
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danych narodów, np. c z e s k i e: helmut22 pogardl. ‘Niemiec’, icik ‘Żyd, stary 
Żyd’, Ivan pogardl. ‘Rosjanin’, lájoš ksenofob. 1. ‘Rom’, 2. ‘Węgier’; c h o r -
w a c k i e: Ðoka ‘Serb’, Džafer, Meho, Mujo 1. ‘Bośniak’, 2. ‘Muzułmanin’, 
Janez ‘Słoweniec’, Pišta ‘Węgier’ ← ‘węgierska postać imienia Stefan’. Imiona 
rodzime (lub zakorzenione w języku) są z kolei wykorzystywane do ogólnej 
charakterystyki nosicieli danych cech oraz przedstawicieli różnych zawodów, 
najczęściej wywołujących negatywne konotacje, np. c z e s k i e: dorota pogar-
dl. 1. ‘wiejska (zwykle głupia) dziewczyna’, 2. ‘nieporządna kobieta; kobie-
ta, która ma wielu kochanków’, eman ‘niedorozwinięty psychicznie człowiek’, 
lojza ‘ts.’, mařena ‘dziewczyna; prosta dziewczyna’; c h o r w a c k i e: daša 
1. ‘młoda prostytutka’, 2. ‘ulicznica’, marta ‘prostytutka’, Pero 1. ‘chłopak, 
młodzian’, 2. ‘niezdara’, 3. ‘osoba bez znaczenia’, 4. ‘zła osoba’, 5. ‘głupek’, 
Tonka ‘homoseksualista’. Motywacja tego typu apelatywizacji w większości 
przypadków nie jest do końca zrozumiała.

Zdecydowanie bardziej przejrzystą motywacją charakteryzują się za to zna-
czenia pochodne konkretnych postaci historycznych, mitologicznych lub zwią-
zanych z kulturą masową. Derywaty nawiązują semantycznie do utrwalonych 
w kulturze cech stereotypowych przypisywanych tym postaciom (por. Masłow-
ska 1991: 34), co można zaobserwować m.in. w c z e s k i c h  przykładach: 
jánošík pogardl. ‘Słowak’ (od słowackiego zbójnika Juraja Jánošíka), hujer 
slang młodz. ‘człowiek gorliwy, pilny’ (od postaci Viktora Hujera z czechosło-
wackiej komedii Marečku, podejte mi pero), ken slang młodz. ‘dobrze wyglą-
dający młody mężczyzna’ (od nazwy lalki z serii Barbie), kryštof pogardl. ‘po-
licjant drogowy’ (od św. Krzysztofa, patrona kierowców), xantipa pogardl. ‘zła, 
kłótliwa kobieta’ (od postaci Ksantypy < gr. Ksanthippē, żony Sokratesa, która 
była z natury kłótliwa). Wśród c h o r w a c k i c h przykładów tego procesu 
można wymienić formy: Ajnštajn ‘genialny, wyjątkowo inteligentny człowiek’ 
(od nazwiska fi zyka Alberta Einsteina), Bob Rock ‘mężczyzna z dużym nosem’ 
(od bohatera jugosłowiańskiego komiksu Alan Ford), her fl ik 1. ‘kulawa oso-
ba’, 2. ‘chroma osoba’ (od postaci kulawego nazisty z brytyjskiego serialu ’Allo 
’Allo!), Minhauzen ‘chwalipięta, kłamca’ (od postaci literackiej, niemieckiego 
szlachcica Barona Münchhausena), Sizif ‘impotent’ (od postaci mitycznego
Syzyfa).

Inny typ apelatywizacji reprezentują metonimie określające nosicieli danych 
cech, powstałe od nazw narodowości, np. c z e s k i e: škot/skot ‘chciwiec’, 
tatar pogardl. ‘człowiek pozbawiony kulturalnych lub cywilizacyjnych nawy-
ków’, žid ‘skąpiec’; c h o r w a c k i e: Čeh ‘chłopak, mężczyzna o jasnych wło-
sach i cerze’, Eskim, Eskimac ‘obojętny, nieczuły mężczyzna’ ← ‘Eskimos’, 
Šveđanka 1. ‘kobieta o jasnej cerze i włosach’, 2. ‘blondynka’ ← ‘Szwedka’, 
Ukrajinka ‘prostytutka’.

Drugą pod względem frekwencji kategorią semantyczną, do której przynale-
żą rezultaty procesu apelatywizacji, są żartobliwe lub eufemistyczne określenia 

22 Pisownia małych i wielkich liter jest zgodna z zapisem występującym w źródłach 
słownikowych.
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„części ciała” (czes. 11, chorw. 25), przede wszystkim nazwy narządów płcio-
wych. Bardzo często do ich tworzenia wykorzystywane są popularne imiona, 
zwykle męskie, sama zaś motywacja tego procesu nie jest do końca jasna, np. 
c z e s k i e: franta, francek, francl wulg. ‘męski narząd płciowy’, vacek wulg. 
‘ts.’, julča wulg. ‘żeński narząd płciowy’, milan ‘brzuch’; c h o r w a c k i e: 
Baltazar ‘męski narząd płciowy’, Bartol ‘ts.’, đokica ‘mały męski narząd płcio-
wy’, Joža ‘ts.’, Pišta ‘nos’. W materiale c h o r w a c k i m  występują ponadto 
przykłady wykorzystania przy tworzeniu tego typu form nazw postaci histo-
rycznych i mitycznych, a także nazw geografi cznych, co najczęściej wpływa 
na pozytywne zabarwienie nowych derywatów, np.: Atila ‘duży męski narząd 
płciowy’ (od słynnego władcy Hunów Attyli), džingiskan ‘męski narząd płcio-
wy’ (od władcy Mongołów Czyngis-chana), Nepal ‘sztywny męski członek’, 
Niagara ‘miękkie kobiece piersi’.

Tabela 21. Apelatywizacja nazw własnych – kategorie semantyczne

Kategoria semantyczna
Liczba leksemów

język
czeski

język
chorwacki

Nazwy osób 43 127
Części ciała 11 25
Sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności 7 2
Miejsca i instytucje 6 9
Środki lokomocji 3 2
Używki 2 18
Pieniądze i zakupy 2 4
Ubiór 2 1
Narzędzia i sprzęty 1 2
Cechy i właściwości człowieka 1 0
Działanie człowieka 1 0
Miary 1 0
Sport 1 0
Warunki atmosferyczne 1 0
Stany psychiczne i fi zyczne człowieka 0 2
Muzyka 0 1
Nauka 0 1
Pozostałe 1 0

Ogółem: 83 194

W przypadku leksyki c h o r w a c k i e j  rezultaty procesu apelatywiza-
cji reprezentują również następujące kategorie semantyczne: „używki” (18),
np.: makedonac ‘opium z Macedonii’ ← ‘Macedończyk’, Turčin ‘haszysz z Tur-
cji’ ← ‘Turek’23, Nikola ‘joint’; „miejsca i instytucje” (9), np.: Hilton ‘więzie-
nie’ (od nazwy słynnego hotelu), Tunguzija ‘nieistniejący daleki kraj’, veneci-

23 Poza wymienionymi wyżej dwoma przykładami ten typ apelatywizacji pojawia się 
również w określeniach narkotyków typu: albanka ‘marihuana z Albanii’, Hercegovka ‘ma-
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ja ‘WC’ oraz „pieniądze i zakupy” (4), np. Tesla ‘dawny banknot o nominale 
500 dinarów’. Wśród słownictwa c z e s k i e g o można wymienić kategorię 
„sytuacje i zdarzenia zachodzące w społeczności ludzkiej” (7), np.: brajgl 1. 
‘wielki nieporządek’, 2. ‘głośna zabawa, awantura’ (od holenderskiego mala-
rza Pietera Breughla i jego monumentalnych wiejskich scen), havaj ‘beztroskie 
życie, dobry nastrój’ ← ‘Hawaje’ oraz „miejsca i instytucje” (6), np.: bohni-
ce, kateřinky, kromcl ‘zakład psychiatryczny’ (od nazw konkretnych placówek
na terenie Czech).

2.4. Pozostałe neosemantyzmy

Ostatnią grupę neosemantyzmów stanowią 43 czeskie oraz 67 chorwackich wy-
razów, których nie udało się jednoznacznie przyporządkować do żadnej z wy-
żej wymienionych odmian. Wśród leksemów c z e s k i c h  można wymienić 
formy typu: číslo wulg. ‘stosunek płciowy’ ← ‘numer’, čtenář ‘jedna z pozycji 
typowych dla śpiącego pijaka’ ← ‘czytelnik’, mraky ‘duża ilość’ ← ‘chmury’, 
radost iron. ‘trudność, nieprzyjemność’ ← ‘radość’24, rakovina slang młodz. 
‘papierosy’ ← ‘rak’25; wśród c h o r w a c k i c h  – wyrazy: dvogled ‘stan, kie-
dy pijana osoba widzi podwójnie’ ← ‘lornetka’, karakter ‘męski narząd płcio-
wy’ ← ‘charakter’ (od wyrażenia tvrd karakter ‘twardy charakter’), konkretno 
‘napój alkoholowy’ ← ‘coś konkretnego’, palačinka ‘narkotyzowanie się’ ← 
‘naleśnik’ (asocjacja ze smażeniem naleśników), tip 1. ‘chłopak’, 2. ‘nieznany 
człowiek’, 3. ‘antypatyczna osoba, dziwak’, 4. ‘osoba bez skrupułów, niegodna 
zaufania’ ← ‘typ’.

3. WNIOSKI

Zaprezentowany materiał oraz przeprowadzona analiza dotyczyły różnego typu 
neosemantyzmów występujących zarówno w czeskiej, jak i chorwackiej leksyce 
potocznej. Rezultaty tej analizy najlepiej zilustruje tabela 22.

rihuana z Hercegowiny’, indijac ‘haszysz z Indii’, libanac ‘rodzaj narkotyku z Libanu’, ma-
rokanac ‘haszysz z Maroka’, nepalac ‘narkotyk z Nepalu’, pakistanac ‘haszysz z Pakistanu’.

24 Forma ta jest przykładem zastosowania przy tworzeniu neosemantyzmów swoistej gry 
językowej opartej na ironii, gdzie nowe znaczenie wyrazu jest całkowitym przeciwstawie-
niem jego pierwotnego sensu.

25 W przykładzie tym pojawia się pewien związek przyczynowo-skutkowy: przeniesienie 
skutku na przyczynę choroby.
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Tabela 22. Neosemantyzacja w czeskiej i chorwackiej leksyce potocznej

Typ neosemantyzacji

Liczba leksemów
oraz ich frekwencja

język
czeski

język
chorwacki

Metaforyzacja
Obecność określonej wyrazistej lub ważnej cechy 196 (25,1%) 479 (24,4%)
Ogólny wygląd lub kształt 179 (22,9%) 374 (19%)
Takie samo lub charakterystyczne zabarwienie 17 (2,2%) 29 (1,5%)
Podobne zachowanie, rola, funkcja 127 (16,3%) 441 (22,4%)
Podobieństwo do czynności 27 (3,5%) 62 (3,1%)
Niejednoznaczna/niejasna podstawa przeniesienia 235 (30,1%) 581 (29,6%)

Ogółem: 781 (68,7%) 1966 (73,4%)
Metonimizacja

Nazwa, której pierwotne znaczenie jest szersze 32 (13,9%) 63 (14%)
Nazwa, której pierwotne znaczenie jest węższe 6 (2,6%) 22 (4,9%)
Nazwa pierwotnie abstrakcyjna staje się konkretna 35 (15,2%) 26 (5,8%)
Nazwa pierwotnie konkretna staje się abstrakcyjna 31 (13,5%) 32 (7,1%)
Zmiana lub dodanie elementów konotacyjnych 63 (27,4%) 175 (38,9%)
Przeniesienie części na całość (synekdocha) 31 (13,5%) 53 (11,8%)
Przeniesienie cechy na człowieka 24 (10,4%) 57 (12,7%)
Przeniesienie cechy na przedmiot 8 (3,5%) 22 (4,9%)

Ogółem: 230 (20,2%) 450 (16,8%)
Apelatywizacja nazw własnych 83 (7,3%) 194 (7,2%)
Pozostałe neosemantyzmy 43 (3,8%) 67 (2,5%)

Razem: 1137 2677

Jak pokazuje powyższa tabela, w obu materiałach leksykalnych wśród proce-
sów należących do szeroko pojętej derywacji semantycznej zdecydowanie domi-
nuje metaforyzacja (czes. 68,7%, chorw. 73,4%). W obydwu językach podstawą 
przeniesienia znaczenia bywa często obecność określonej lub wyrazistej cechy 
(czes. 25,1%, chorw. 24,4%), ogólny wygląd lub kształt (czes. 22,9%, chorw. 
19%) czy podobieństwo w zachowaniu, roli, funkcji (czes. 16,3%, chorw. 22,4%), 
jednak w największej liczbie przypadków cecha przenośna jest niejasna lub nie-
jednoznaczna (czes. 30,1%, chorw. 29,6%). Wśród metafor w obu przypadkach 
dominują „nazwy osób” (czes. 260 leksemów, chorw. 867), liczne są również 
określenia „części ciała” (czes. 137, chorw. 450) oraz „używek” (czes. 58,
chorw. 69). W materiale chorwackim występuje ponadto wiele metafor oznacza-
jących „działanie człowieka” (czes. 46, chorw. 105).

Znacznie rzadziej neosemantyzmy powstają na drodze metonimizacji (czes. 
20,2%, chorw. 16,8%), a najczęstszym typem metonimii w obu materiałach jest 
nazwa powstała w wyniku zmiany lub dodania elementów konotacyjnych zna-
czenia (czes. 27,4%, chorw. 38,9%). Stosunkowo liczne są również następują-
ce typy metonimizacji: nazwa, której pierwotne znaczenie jest szersze (czes. 
13,9%, chorw. 14%), przeniesienie części na całość (czes. 13,5%, chorw. 11,8%) 
oraz przeniesienie cechy na człowieka (czes. 10,4%, chorw. 12,7%). Ponadto 
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w materiale czeskim występuje wiele przykładów konkretyzacji nazw abstrak-
cyjnych (15,2%) oraz proces odwrotny, kiedy nazwa konkretna staje się abstrak-
cyjna (13,5%). Wśród metonimii, podobnie jak w przypadku metafor, do naj-
częstszych kategorii semantycznych należą „nazwy osób” (czes. 78 leksemów, 
chorw. 168) oraz „części ciała” (czes. 33, chorw. 51).

Apelatywizacja nazw własnych stanowi w przypadku obu materiałów lek-
sykalnych ok. 7% ogółu procesów związanych z derywacją semantyczną, zaś 
przy 3,8% neosemantyzmów czeskich oraz 2,5% form chorwackich nie udało 
się jednoznacznie określić typu neosemantyzacji.

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje neosemantyzmów cechuje zazwyczaj 
duży ładunek ekspresji, przede wszystkim o charakterze pejoratywnym, choć 
zdarzają się również przykłady melioracji znaczenia (por. przykłady apelatywi-
zacji). Innym czynnikiem wpływającym na popularność tej metody w odmianie 
potocznej obu języków jest z pewnością ekonomiczny charakter neosemanty-
zmów, przy których użyciu w sposób skrótowy, jednym słowem, można wyrazić 
nieraz bardzo złożone zjawisko.

Porównując neosemantyzmy z pozostałą częścią materiału, można stwier-
dzić, iż tego typu sposoby wzbogacania leksyki potocznej są zdecydowanie 
bardziej charakterystyczne dla analizowanego materiału chorwackiego (czes. 
18,2% całości, chorw. 36,6%).
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Rozdział V

POZOSTAŁA CZĘŚĆ SŁOWNICTWA

Nie wszystkie wyrazy potoczne udało się zakwalifi kować do trzech podstawo-
wych grup leksykalnych zaprezentowanych w rozdziałach: II, III i IV. Leksemy 
te – łącznie 384 leksemy czeskie i 330 leksemów chorwackich – reprezentują 
trzy typy słownictwa: 1) formy słowiańskie o podłożu archaicznym lub gwaro-
wym, 2) formy o różnej etymologii oraz 3) formy niejasne.

1. FORMY SŁOWIAŃSKIE O PODŁOŻU ARCHAICZNYM 
LUB GWAROWYM 

Do kategorii tej zostały zaliczone leksemy, które pomimo iż mają słowiańskie 
pochodzenie (lub są derywatem od wyrazu mającego słowiańskie pochodzenie), 
nie przynależą do wąsko pojętego języka standardowego (literackiego). W ana-
lizowanym materiale udało się odnaleźć 61 wyrazów czeskich (1% całości ma-
teriału) oraz 12 wyrazów chorwackich (0,2%) o takiej właśnie charakterystyce.

Wśród form c z e s k i c h  warto wyróżnić cały szereg wyrazów pochodzą-
cych od czasownika kecat pogardl. 1. ‘mówić zbytecznie, głupio, bez sensu’, 
2. ‘kłamać, nie mówić całej prawdy’ < dial. kycati ‘rzucić, upuścić’ < psł. *kyda-
ti, zmiana y > e pod wpływem gwar hanackich (Rejzek, SESJČ), m.in.: ukecánek 
1. ‘ten, kto mówi zbyt dużo, kto wyjawił jakąś tajemnicę’, 2. ‘osoba, która nie 
dotrzymuje obietnic’, kecal ‘gaduła, ten, kto mówi niepotrzebnie lub bez sensu’, 
kecalista ‘gadatliwy człowiek’, kecka ‘ts.’, kecárna pogardl. 1. ‘o miejscach, 
gdzie się mówi zbytecznie, bez żadnych wymiernych rezultatów’, 2. ‘kłamać, 
nie mówić całej prawdy’, pokec ‘rozmowa’, kecy ‘zbyteczne, głupie lub nie-
prawdziwe słowa’, kec ‘głupia lub nieprawdziwa opinia, wypowiedź’. Spośród 
pozostałych przykładów należących do tej grupy można wymienić c z e s k i e 
formy: fi fl ena pogardl. 1. ‘kobieta, która zbytnio się stroi’, 2. ‘zarozumiała kobie-
ta’, fi fl ós slang młodz. ‘zarozumiały chłopak, piękniś, czasem metroseksualista’ 
< fi fl ovati se ‘przesadnie się stroić’ < stczes. fi klovati se ‘ts.’ (Rejzek), holomek 
pogardl. ‘lump, łajdak, nicpoń’ < stczes. pogardl. holomúdec ‘niedoświadczony 
młodzik’ < holé moudí ‘nagie, nieowłosione jądra’ (SNČ 2009; Rejzek), prča 
‘zabawa, żarty’ < stczes. prčit ‘biegać’ (SNČ 2009).
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142 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

Język c h o r w a c k i  reprezentują m.in. formy: bajs ‘gruby, pijany męż-
czyzna’ < kajk. ‘kontrabas’ (RSR), oblejka/obleka ‘odzież, ubranie’ < reg. ‘ts.’ 
(HJP), puca 1. ‘prostytutka’, 2. ‘dziewczyna’ < reg. ‘ts.’ (HJP).

2. FORMY O RÓŻNEJ ETYMOLOGII

Kolejną grupę słownictwa potocznego stanowią wyrazy, których pochodzenie 
jest różnie interpretowane przez autorów opracowań etymologicznych1. W cze-
skim materiale leksykalnym pojawia się 107 wyrazów tego typu (1,7%), zaś 
w chorwackim – 83 (1,1%).

Wśród form c z e s k i c h są to m.in. wyrazy: 
– bambula ‘naiwny, głupi człowiek’; według Machka z węg. bamba ‘głupi, 

tępy’, Rejzek widzi związek z czes. bambule ‘kłębek’ (Machek, Rejzek, 
SNČ 2009);

– magor ‘wariat, niepoczytalny człowiek, głupiec’; być może z bałk. maga-
rac ‘osioł’, według Treimera z niem. arg. Ischmagohre ‘żołnierz’ < jid., 
ewentualnie, jak podaje Rejzek, z mylnego rozkładu słowa fantasmago-
rie (fantas + magorie) < fr. fantasmagorie < gr. fántasma ‘zjawa’ (SNČ 
2009, Rejzek);

– mrťafa ‘niezdarny, niezdolny człowiek’; według Holuba z ekspr. mrcifou-
sek ‘osoba kręcąca wąsem’ < mrcat < stczes. mrdati ‘merdać ogonem’, 
może jednak związek z mrť ‘obumarłe, rozkładające się liście i igliwie’ 
(SNČ 2009, SESJČ, Rejzek);

– rajda wulg. ‘dziwka, ladacznica, kobieta często zmieniająca partnerów 
seksualnych’; może związek z trajda ‘ts.’ < mor. trajdat ‘tułać się’, ewen-
tualnie z niem. Freudemädchen ‘prostytutka’ < Freude ‘radość’ + Mäd-
chen ‘dziewczyna’ (SNČ 2009, Machek);

– švanda ‘żart’; zapewne od štvanda ‘pojedynek zwierząt štvanych (szczu-
tych) przeciwko sobie’ lub z niem. Schwank ‘żart’, według Rejzka pier-
wotnie mogła to być nazwa własna Švanda – ludowe określenie postaci 
dudziarza, ewentualnie z niem. Schwender, Schwänder ‘marnotrawca, 
utracjusz, hulaka’ (SNČ 2009, Rejzek);

– vajgl ‘niedopałek papierosa’; może zniekształcona romska forma thuvalo 
‘cygaro’, zapewne za pośrednictwem formy žváro/žválo ‘ts’, mniej praw-
dopodobne pochodzenie z niem. arg. Wachtel ‘niedopałek’ (SNČ 2009, 
Rejzek);

– zarach ‘więzienie domowe, szlaban’; może z węg. zar ‘zamek u drzwi, 
zamykać’ lub od romskiej formy zarinel ‘zamykać’, bardziej prawdopo-
dobna uniwerbizacja wyrażenia zaražené vycházky (SNČ 2009).

1 Wyrazy te nie zostały uwzględnione wśród zapożyczeń, ponieważ mogą dotyczyć także 
derywatów od form rodzimych.
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Pozostała część słownictwa 143

Język c h o r w a c k i  reprezentują formy:
– cana 1. ‘dziewczyna, kobieta’, 2. ‘młoda prostytutka’; może związek 

z dial. canjak ‘szmata, strzęp’ < candrav ‘obdarty, w złym stanie’, według 
Skoka zapożyczenie z węg. condra ‘obdartus, dziwka’, zdaniem Snoja 
być może pożyczka z kar. niem. zalder/zader ‘bardzo tłuste, niedobre 
mięso’ oraz ‘babsztyl’ (Skok: I, 251, Snoj);

– ceki ‘banknot o nominale 10 kun’; może z niem. zehn ‘dziesięć’, ewentu-
alnie od ceka ‘mennica’ < wł. zecca ‘ts.’ < arab. dar as-sikka ‘ts.’ lub od 
cekin ‘wenecki dukat’ < wł. zecchino ‘ts.’ (Skok: I, 255);

– cura żarg. ‘dziewczyna’, curetina augm. ‘starsza dziewczyna’, curica 
dem. 1. ‘dziewczyna’, 2. ‘dziewczynka’; według Bernekera może od 
curiti < cuca, zdaniem Daničicia z wł. ciulla < fanciulla ‘dziewczyna’, 
w opinii Skoka zaś z rum. fecioară ‘ts.’ (Skok: I, 279);

– čokljo ‘chudy, wychudły chłopak’; być może z węg. csukló ‘nadgar-
stek’, Berneker łączy ze słe. čok ‘pień, kloc drewna’ (Bezlaj: I, 91, Skok:
I, 340);

– džana, džanifer/Dženifer 1. ‘niewinna dziewczyna’, 2. ‘dziewica’ ← 
3. ‘błona dziewicza’, đanfa, đanferica, đanf 1. ‘niewinna dziewczyna, 
dziewica’, 2. ‘żeński narząd płciowy’; może związek z džanfer ‘rodzaj 
tkaniny’ < tur. canfes ‘ts.’, może jednak od jum(n)fer 1. ‘dziewica’, 2. 
‘niewinny chłopak, prawiczek’ < jungfer < niem. Jungfer ‘panna, dzie-
wica’, według Imamiego džanifer < džana + junfer, đana < džanarika 
< tur. can erigi ‘śliwa’, asocjacja z żeńskim organem płciowym (RSR, 
Imami);

– lindik ‘łechtaczka’; może z niem. lind ‘miękki, delikatny’, ewentualnie od 
dial. lindo ‘znoszony’ < wen. lindo ‘ts.’, według Uhlika do chorwackiego 
dostała się za romskim pośrednictwem (Skok: II, 302, Uhlik 1954: 21);

– mandar ‘chłopak’, mandaš 1. ‘ts.’, 2. ‘biedak’, mandov 1. ‘nieatrakcyjny, 
odpychający chłopak’, 2. ‘łobuz, urwis’2; może od mangup pejor. 1. ‘włó-
częga’, 2. ‘niepoważny chłopak’ < tur. < arab. (RSR), ewentualnie zwią-
zek z niem. arg. Manger ‘żebrak’ < rom. mangel ‘żebrać’ (SNČ 2009, 
Kamiš 1998: 129); według Imamiego mandov to kontaminacja mangup + 
kulov (Imami).

3. FORMY NIEJASNE

W analizowanym materiale czeskim i chorwackim znalazły się również lekse-
my potoczne, których pochodzenia nie udało się wyjaśnić. Formy te nie są od-
notowywane w opracowaniach etymologicznych lub ich postać jest trudna do 

2 W słownikach serbskich mandov występuje również w znaczeniu ‘głupek’ oraz ‘Rom’ 
(RSBŽ; Imami).
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144 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

zidentyfi kowania. Dotyczy to 216 wyrazów czeskich (3,5% całości) oraz 225 
chorwackich (3,1%).

Wśród leksemów c z e s k i c h  są to m.in. formy: amina ‘prosta, głupia ko-
bieta’, amrdol ‘mały pies’, bambán wulg. ‘męski narząd płciowy’, béďa, beďar 
‘pryszcz’, cambus ‘hałas, zamieszanie’, dryje ‘problemy, nieprzyjemności’, jógr 
‘oszustwo, podstęp’, ketinka slang młodz. ‘młoda dziewczyna’, raťafák pogardl. 
‘duży nos’, raťafáky ‘zęby’, šógr ‘wariat’, zízl slang młodz. ‘chciwy człowiek’.

W przypadku wyrazów c h o r w a c k i c h  nie udało się ustalić m.in. po-
chodzenia form: bandara ‘noga’, codler ‘chłopak’, coka ‘dziewczyna, kobieta’, 
čoks ‘człowiek w okularach’, čvimba/cvimba ‘pryszcz’, ćaga ‘taniec’, ćager 
‘tancerz’, ćagerica ‘tancerka’ < ćagati ‘tańczyć’, ćiro 1. ‘autobus’, 2. ‘kolej wą-
skotorowa’, fi fa ‘prostytutka’, keba ‘nóż składany z drewnianą rączką’, kenda 
1. ‘dziewczyna, kobieta’, 2. ‘żeński narząd płciowy’, knjava 1. ‘sen, spanie’, 
2. ‘łóżko’ < knjavati ‘spać’, tudup ‘odpychający, antypatyczny chłopak’.
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ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona w niniejszej publikacji analiza językowa dotyczyła w głównej 
mierze konfrontacji sposobów tworzenia czeskiej i chorwackiej leksyki potocz-
nej zaczerpniętej ze współczesnych prac leksykografi cznych (SNČ 2006, SNČ 
2009, Sabljak 2001). Do leksyki potocznej zaliczono wyrazy należące do sze-
roko rozumianego ogólnego języka potocznego, przede wszystkim przy wyko-
rzystaniu koncepcji W. Lubasia (1996, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2003). Przed-
miotem badań było słownictwo potoczne kształtujące się od końca XIX wieku 
do czasów najnowszych. Ostatecznie analizie porównawczej zostało poddanych 
6256 leksemów czeskich oraz 7308 leksemów chorwackich, w obu przypadkach 
należących niemal wyłącznie do kategorii gramatycznej rzeczowników.

Do analizy wykorzystano klasyfi kację sposobów tworzenia wyrazów slango-
wych autorstwa J. Hubáčka (1979), w tym nadrzędny podział na metody trans-
formacyjne oraz transpozycyjne. Ostatecznie całość materiału została podzie-
lona na trzy grupy, które omówiono w trzech rozdziałach dotyczących: metod 
słowotwórczych (transformacyjnych), zapożyczeń oraz procesu neosemantyza-
cji. Taki podział umożliwił wskazanie, w pewnym przybliżeniu, proporcji mię-
dzy trzema głównymi metodami tworzenia leksyki potocznej w języku czeskim 
i chorwackim.

Jak wykazała analiza, w obu językach leksyka potoczna powstaje najczęściej 
przy wykorzystaniu różnorodnych metod słowotwórczych (transformacyjnych). 
Tego typu zabiegi dominują przede wszystkim w materiale czeskim, gdzie obej-
mują 46,6% badanego słownictwa, podczas gdy w przypadku materiału chor-
wackiego stanowią 37,8% całości. Znacznie rzadziej leksyka potoczna powstaje 
w wyniku zapożyczeń z języków obcych – ten sposób wzbogacania słownictwa 
jest również bardziej typowy dla badanego słownictwa czeskiego (czes. 29,1%, 
chorw. 21,2%). Dla analizowanej leksyki chorwackiej o wiele bardziej cha-
rakterystyczny jest z kolei proces neosemantyzacji (36,6%), którego rezultaty 
pojawiają się dwukrotnie częściej niż w przypadku leksyki czeskiej (18,2%). 
Oczywiście proporcji tych nie należy traktować w sposób absolutny ze względu 
na różnorodny charakter badanej leksyki oraz pewien stopień subiektywności 
cechujący źródła leksykografi czne. Pozostałą część słownictwa stanowią wy-
razy, których nie udało się zakwalifi kować do żadnej z trzech podstawowych 
grup: 1) formy słowiańskie o podłożu archaicznym lub gwarowym (czes. 1% 
całości, chorw. 0,2%), 2) formy o różnej etymologii (czes. 1,7%, chorw. 1,1%) 
oraz 3) formy niejasne (czes. 3,4%, chorw. 3,1%).
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146 Sposoby wzbogacania leksyki potocznej

Szczegółowa analiza metod słowotwórczych (transformacyjnych) obej-
mowała leksykę rodzimą oraz obcą, na stałe zadomowioną w obu językach, 
będącą rezultatem procesów: sufi ksacji (m.in.: derywacja odrzeczownikowa, 
odczasownikowa, odprzymiotnikowa, odprzysłówkowa), kompozycji, uniwer-
bizacji, kontaminacji, adideacji, deformacji czy metatezy.

Spośród analizowanego materiału 2915 leksemów czeskich (46,6% całości) 
oraz 2760 leksemów chorwackich (37,8%) powstało przy wykorzystaniu róż-
nych zabiegów słowotwórczych. Jak wykazała analiza porównawcza, najczęst-
szym sposobem tworzenia nowych wyrazów potocznych wśród metod trans-
formacyjnych jest w obu językach derywacja odrzeczownikowa (czes. 37,6% 
ogółu metod transformacyjnych, chorw. 36%). W większej liczbie przypadków 
jej rezultatem są derywaty znaczeniowe modyfi kacyjne niż mutacyjne (czes. 
750 modyfi kacyjnych wobec 345 mutacyjnych, chorw. 620 wobec 375), naj-
częściej ogólne nazwy ekspresywne (czes. 658, 60,1% wszystkich derywatów 
odrzeczownikowych; chorw. 463, 46,5%), tworzone w obu językach za pomocą 
formantów sufi ksalnych ujemno-dodatnich (czes. 423, chorw. 234). Wśród dery-
watów znaczeniowych mutacyjnych w obu językach najwięcej jest „nazw pod-
miotów” (czes. 195, 17,8% wszystkich derywatów odrzeczownikowych; chorw. 
206, 20,7%), w dalszej kolejności „nazw przedmiotów i wytworów czynności” 
(czes. 82, 7,5%; chorw. 122, 12,3%), powstałych głównie przy użyciu forman-
tów sufi ksalnych dodatnich.

Znacznie rzadziej w obu materiałach leksyka potoczna powstaje za pomocą 
derywacji odczasownikowej (czes. 19%, chorw. 18,9%), gdzie derywaty zna-
czeniowe mutacyjne (czes. 371 leksemów, chorw. 360) przeważają nad derywa-
tami składniowymi (czes. 182, chorw. 162). Wśród odczasownikowych dery-
watów znaczeniowych mutacyjnych dominują „nazwy podmiotów” (czes. 178, 
32,2% wszystkich derywatów odczasownikowych; chorw. 207, 39,7%) oraz 
w mniejszym stopniu „nazwy środków czynności” (czes. 76, 13,7%; chorw. 71, 
13,6%). Dużo mniej przykładów powstaje w obu materiałach na drodze dery-
wacji odprzymiotnikowej (czes. 7,2%, chorw. 7,7%), gdzie, podobnie jak przy 
derywacji odrzeczownikowej i odczasownikowej, również dominują „nazwy 
podmiotów” (czes. 143, 68,4% wszystkich derywatów odprzymiotnikowych; 
chorw. 143, 67,5%).

Warto podkreślić, iż trzy podstawowe typy derywacji: odrzeczownikowa, 
odczasownikowa i odprzymiotnikowa mają w czeskiej i chorwackiej leksyce 
potocznej niemal identyczną frekwencję. Zbliżona liczba leksemów występuje 
również w mniej popularnych zabiegach słowotwórczych, takich jak kompo-
zycja (czes. 4,6%, chorw. 4,9%) oraz kontaminacja (czes. 2,1%, chorw. 2,7%). 
Znaczne rozbieżności pojawiają się już jednak w przypadku bardzo charakte-
rystycznego dla leksyki czeskiej procesu uniwerbizacji (czes. 15,7%, chorw. 
5,6%), którego najpopularniejszym typem jest derywacja sufi ksalna (czes. 366 
leksemów, chorw. 118), oraz znacznie częstszego w materiale chorwackim zja-
wiska adideacji (czes. 3,7%, chorw. 8,8%). Wyjątkową pozycję w całej analizie 
zajmuje zjawisko metatezy, które w ogóle nie występuje w materiale czeskim, 
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a jego frekwencja w materiale chorwackim (6,5%) jest kwestią sporną ze wzglę-
du na niemal nieograniczoną produktywność tego procesu.

Analiza zapożyczeń dotyczyła zarówno zapożyczeń właściwych, sztucz-
nych (pozornych, mieszanych), jak i strukturalnych.

Spośród analizowanego materiału 1820 leksemów czeskich (29,1% całości) 
oraz 1551 leksemów chorwackich (21,2%) stanowią różnego rodzaju zapoży-
czenia. Większość z nich to zapożyczenia właściwe (czes. 1686, chorw. 1452), 
wśród których wyraźnie dominują – szczególnie w przypadku materiału cze-
skiego – formy zapożyczone z języka niemieckiego (czes. 55,9% ogółu zapo-
życzeń, chorw. 42,4%). Wysoka frekwencja pożyczek niemieckich w leksyce 
potocznej obu języków ma głębokie uwarunkowania historyczno-kulturowe, 
przy czym decydującym czynnikiem wydaje się długotrwała przynależność 
ziem czeskich i chorwackich do austro-węgierskiego kręgu kulturowego. Po-
twierdzeniem tego wspólnego dziedzictwa jest liczna grupa wyrazów czeskich 
i chorwackich pochodzących od tego samego niemieckiego etymonu. W obu 
językach wyrazy niemieckie adaptowane są najczęściej na zasadzie „transfone-
mizacji całkowitej”, zaś na poziomie morfologicznym – zwłaszcza w przypadku 
materiału czeskiego – niemiecki morfem zazwyczaj jest wymieniany na rodzi-
my morfem gramatyczny (tzw. „transmorfemizacja całkowita”). Zapożyczenia 
niemieckie dotyczą zwykle „nazw osób” (czes. 26,4% zapożyczeń niemieckich, 
chorw. 34,3%), rzadziej „narzędzi i sprzętów” (czes. 10,4%, chorw. 9,9%) czy 
„działania człowieka” (czes. 9,3%, chorw. 9,1%). W przypadku materiału cze-
skiego język niemiecki bardzo często odgrywa funkcję pośrednika przy zapoży-
czaniu z innych języków (7,6% ogółu zapożyczeń).

Drugim ważnym źródłem zapożyczeń dla leksyki potocznej obu języków 
jest język angielski – formy pochodzące z tego języka występują w materia-
le chorwackim dwa razy częściej niż w czeskim (czes. 11,4%, chorw. 22,7%). 
Chodzi tu szczególnie o najnowsze zapożyczenia, charakterystyczne dla sze-
roko pojętego języka młodzieżowego, które pojawiły się w obu językach pod 
koniec XX wieku. Sporym zaskoczeniem jest z pewnością niewielka liczba wy-
razów angielskiego pochodzenia w materiale czeskim w stosunku do materiału 
chorwackiego. Taki stan rzeczy może wynikać z odmiennej sytuacji społeczno-
-politycznej Chorwacji, która jeszcze w czasach Jugosławii pozostawała poza 
blokiem wschodnim, i stąd bez przeszkód przenikały tu zachodnioeuropejskie 
prądy kulturalne i ekonomiczne (a wraz z nimi formy angielskie), co nie było 
możliwe w komunistycznej Czechosłowacji. O uniwersalnym charakterze zapo-
życzeń angielskich może świadczyć obecność analogicznych form w obu ana-
lizowanych materiałach. Zarówno w języku czeskim, jak i chorwackim wyrazy 
angielskie są adaptowane za pomocą „transfonemizacji całkowitej”, z kolei na 
poziomie adaptacji morfologicznej w języku chorwackim dominuje „transmor-
femizacja zerowa”, a w przypadku materiału czeskiego w miejsce morfemów 
angielskich pojawia się element rodzimy. Podobnie jak przy zapożyczeniach 
niemieckich, najczęstszą kategorią semantyczną w obu materiałach są „nazwy 
osób” (czes. 38%, chorw. 38,1%), co ciekawe, również o zabarwieniu pozytyw-
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nym. Liczne są też określenia „działań człowieka” (czes. 8,2%, chorw. 12,2%), 
zaś w materiale chorwackim także „nazwy używek” (14,2%).

Wśród innych źródeł zapożyczeń w obu materiałach w podobnym, stosun-
kowo niewielkim, stopniu występują wyrazy pochodzące z języka francuskiego 
(czes. 4%, chorw. 2,7%) oraz romskiego (czes. 3%, chorw. 5,2%). Zapożyczenia 
romskie mają bardzo silne zabarwienie emocjonalne i dotyczą sfery związanej 
z przestępczością i wymiarem sprawiedliwości. Warto odnotować, iż w bada-
nym materiale występuje spora grupa wyrazów czeskich i chorwackich o tym 
samym romskim etymonie, co świadczy o przenikaniu podobnej warstwy słow-
nictwa romskiego do obu języków.

Pozostałe zapożyczenia właściwe wskazują z kolei na rozbieżności pomię-
dzy badanymi korpusami, wynikające tym razem z nieco odmiennego rozwoju 
historyczno-kulturowego ziem czeskich i chorwackich. W materiale czeskim 
występuje pewna grupa wyrazów pochodzących z języków klasycznych (4,2%), 
które pojawiają się w stopniu minimalnym w słownictwie chorwackim (1,2%). 
To samo dotyczy nieobecnych w materiale chorwackim zapożyczeń z języków 
jidysz i słowackiego, które pojawiają się w niewielkim stopniu w materiale 
czeskim (31 leksemów z jidysz, 18 z języka słowackiego). Jeszcze wyraźniej 
różnice te zarysowują się w kontekście języków: włoskiego, tureckiego i wę-
gierskiego, które w znaczący sposób wzbogacają leksykę potoczną języka chor-
wackiego (odpowiednio: 7,7%, 5,1%, 2,6%), nie oddziałują zaś w istotny spo-
sób na słownictwo czeskie (1,2%, 0,2%, 0,5%).

Zapożyczenia pozorne stanowią w przypadku obu materiałów leksykalnych 
około 5% wszystkich zapożyczeń. Są to najczęściej złożenia, w których jeden 
z tematów jest rodzimy, a drugi obcy; ewentualnie oba tematy zostały zapoży-
czone z dwóch różnych języków obcych. Kalki językowe w materiale czeskim 
stanowią 2,4% wszystkich zapożyczeń i powstają przede wszystkim pod wpły-
wem języka niemieckiego, zaś w przypadku chorwackim – 1,2% i są rezultatem 
oddziaływania języka angielskiego.

Analiza neosemantyzmów objęła leksemy potoczne powstałe w wyniku 
procesów metaforyzacji, metonimizacji oraz apelatywizacji nazw własnych.

Wśród analizowanej leksyki potocznej występuje 1137 neosemantyzmów 
czeskich (18,2% całości) oraz 2677 neosemantyzmów chorwackich (36,6%). 
W obu językach zdecydowanie przeważają rezultaty procesu metaforyzacji, któ-
re w przypadku materiału czeskiego stanowią 68,7% ogółu neosemantyzmów, 
z kolei chorwackiego – 73,4%. O przynależności ziem czeskich oraz części ziem 
chorwackich do tego samego kręgu kulturowego, a zarazem o uniwersalności 
metafor, może świadczyć 60 przykładów analogicznych metafor, które pojawia-
ją się w leksyce potocznej obu języków. O podobieństwie czeskich i chorwa-
ckich metafor świadczy również fakt, iż w obu językach najczęstszą podstawą 
przeniesienia jest obecność określonej lub wyrazistej cechy (czes. 25,1%, chorw. 
24,4%), a w największej liczbie przypadków cecha przenośna bywa niejasna lub 
niejednoznaczna (czes. 30,1%, chorw. 29,6%). Frekwencja pozostałych odmian 
różni się nieznacznie: w materiale czeskim podstawą przeniesienia jest częściej 
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ogólny wygląd lub kształt (czes. 22,9%, chorw. 19%), w materiale chorwackim 
zaś – podobieństwo zachowania, roli czy funkcji (czes. 16,3%, chorw. 22,4%). 
W obu językach występuje również analogia pod względem najczęstszych ka-
tegorii semantycznych reprezentowanych przez metafory: zarówno w materia-
le czeskim, jak i chorwackim dominują „nazwy osób” (czes. 260 leksemów, 
chorw. 867) oraz „części ciała” (czes. 137, chorw. 450).

Znacznie rzadszym typem neosemantyzacji jest metonimizacja, której rezul-
taty pojawiają się w zbliżonym stopniu w obu analizowanych korpusach (czes. 
20,2%, chorw. 16,8%). Również wśród metonimii udało się wskazać wspólne 
formy czeskie i chorwackie (dokładnie 25 par wyrazów), co może świadczyć 
o ich uniwersalnym charakterze. Najczęstszym typem metonimii w obu mate-
riałach są nazwy powstałe w wyniku zmiany lub dodania elementów konota-
cyjnych znaczenia (czes. 27,4% ogółu metonimii, chorw. 38,9%). W materiale 
czeskim częstsze są przykłady konkretyzacji nazw abstrakcyjnych (czes. 15,2%, 
chorw. 5,8%) oraz proces odwrotny, kiedy nazwa konkretna staje się abstrak-
cyjna (czes. 13,5%, chorw. 7,1%). Pozostałe typy metonimizacji pojawiają się 
w obu językach w zbliżonym stopniu: nazwa, której pierwotne znaczenie jest 
szersze (czes. 13,9%, chorw. 14%), przeniesienie części na całość (czes. 13,5%, 
chorw. 11,8%), przeniesienie cechy na człowieka (czes. 10,4%, chorw. 12,7%). 
W obu materiałach dominują te same kategorie semantyczne, jak w przypadku 
metafor, czyli „nazwy osób” (czes. 78 leksemów, chorw. 168) oraz „części ciała” 
(czes. 33, chorw. 51).

Proces apelatywizacji występuje w obu językach w niemal takim samym za-
kresie (czes. 7,3%, chorw. 7,2%) i odnosi się przede wszystkim do „nazw osób” 
(czes. 43, chorw. 127). Mimo to nie pojawiają się tutaj wyraźne analogie, jak to 
miało miejsce w przypadku metafor i metonimii.

Podsumowując kwestię neosemantyzmów, należy stwierdzić, iż pomimo 
sporej różnicy frekwencyjnej występującej w obu materiałach szczegółowe ten-
dencje panujące w obrębie metafor i metonimii w języku czeskim i chorwackim 
są do siebie bardzo zbliżone i wykazują znacznie mniej różnic, niż ma to miejsce 
w przypadku zapożyczeń czy wyrazów powstałych w wyniku różnych metod 
słowotwórczych.

Analiza czeskiej i chorwackiej leksyki potocznej zaprezentowana w niniej-
szej publikacji jest tylko próbą nakreślenia pewnych ogólnych tendencji panu-
jących w słownictwie obu języków i z pewnością nie wyczerpuje całkowicie 
tego zagadnienia. Wymaga ono dalszych badań, które stanowiłyby uzupełnie-
nie niniejszej monografi i, ale również pozwoliły na spojrzenie na analizowany 
problem z trochę innej perspektywy.

Przedmiotem analizy były tutaj jedynie rzeczowniki, stąd w pierwszej kolej-
ności konieczne wydaje się zbadanie pozostałych części mowy należących do 
leksyki potocznej, przede wszystkim czasowników i przymiotników. Możliwe 
byłoby również ograniczenie tematyczne analizowanej leksyki do określonej 
kategorii semantycznej (np. „nazw podmiotów”), ewentualnie skupienie się na 
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jednym socjolekcie (np. gwarze studenckiej). Takie ograniczenie tematyczne 
i materiałowe wiązałoby się również ze wzbogaceniem analizy o nowe źródła, 
jak np.: wyniki ankiet, źródła internetowe, korpusy, a w dalszej perspektywie 
– poszerzeniem badań o inne języki słowiańskie, a nawet niesłowiańskie, w po-
szukiwaniu językowych uniwersaliów.

Zaprezentowane w niniejszym studium słownictwo można również zba-
dać przy wykorzystaniu najnowszych metodologii językoznawczych, przede 
wszystkim z punktu widzenia lingwistyki kognitywnej. Ciekawym rozwiąza-
niem byłoby z pewnością zbadanie frekwencji poszczególnych leksemów po-
tocznych przy wykorzystaniu czeskich i chorwackich korpusów internetowych, 
choć w tym przypadku istnieje spora dysproporcja wynikająca z niedoskonało-
ści korpusów chorwackich1.

1  Przykładem bezowocnej analizy leksyki potocznej (chodzi dokładnie o govor mladih) 
przy użyciu chorwackiego korpusu narodowego jest publikacja D. Stolac (2003).
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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Skróty nazw języków i dialektów

alb. – albański
amer. – amerykański
ang. – angielski
arab. – arabski
austr. – austriacki
bałk. – bałkańskie
baw. – bawarski
chorw. – chorwacki
czes. – czeski
fr. – francuski
gr. – grecki (starogrecki)
hebr. – hebrajski
hiszp. – hiszpański
jid. – jidysz 
kajk. – dialekt kajkawski
kar. – karyncki
łac. – łaciński
mor. – morawski
niem. – niemiecki
pers. – perski
płnwł. – północnowłoski
pol. – polski
późnłac. – późnołaciński 
psł. – prasłowiański
rom. – romski
ros. – rosyjski
rum. – rumuński
słc. – słowacki
słe. – słoweński
stczes. – staroczeski
stfr. – starofrancuski
stwł. – starowłoski
śrłac. – średniołaciński
śrwniem. – średnio-wysoko-niemiecki
tur. – turecki
wen. – wenecki
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węg. – węgierski
wied. – wiedeński 
wł. – włoski

2. Inne skróty

arg. – argot
augm. – augmentativum (zgrubienie)
bot. – botaniczny
dem. – deminutivum (zdrobnienie)
dial. – dialektalne
dosł. – dosłownie 
ekspr. – ekspresywny
iron. – ironicznie 
komp. – slang komputerowy
krymin. – slang kryminalny 
ksenofob. – ksenofobiczne
lud. – ludowe
nark. – język narkomanów
pejor. – pejoratywnie
poet. – poetyckie
pogardl. – pogardliwie
pot. – język potoczny, potocznie
przest. – przestarzałe
reg. – regionalnie
rzem. – rzemieślnicze
slang. – slangowe
slang młodz. – slang młodzieżowy
sport. – slang sportowy
stud. – slang studencki
svět. – mluva světských
szkol. – slang szkolny
ts. – to samo
więz. – gwara więzienna
wulg. – wulgarnie
zool. – zoologiczny
żarg. – żargon
żart. – żartobliwie

3. Symbole

*  –  wyrazy i formy rekonstruowane
†  –  formy wymarłe
‘ ’  –  obejmuje znaczenie wyrazów
/  –  oddziela formy oboczne 
> <  –  przejście do innego języka lub derywacja
→ ←  –  przeniesienie znaczenia
=  –  takie samo znaczenie
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INDEKS WYRAZÓW

Przykłady czeskie

ajznboňák 80
aldamáš 103
algebra 132
alieni 89
alotria 95
amina 144
amrdol 144
ancuk 76
andělíčkář 110
andělíčkářka 110
animáč 58
animírka 80
antík 65
apatyka 95
apetit 85
asfalt 121
asfaltka 58
atmoška 47
auscuc 110

bacátko 52
báče 79
bafan 67
bafuňář 88, 89
bagančata 108
bagány 108
bajaja 67
bakelit 121
bakšiš 103
balík 107
balóny 119, 126
bambán 144
bambula 142
báň 102
bankáč 47
basa 96

bavorák 56
bazmek 103
bečka 119, 126
béďa 144
beďar 144
bedna 49, 119
bednič 49
bechča 47
becher 48
bejbáč 89
bejk 121
bejvák 53
bek 90
benga/benka 99
bengaboys 109
bengálec 99
bengoš 99
bezďák 47
bíglbret 81
biletář 95
biletářka 95
blbina 56
blbka 55
bliky 88
bluma 80
bobr 116
bohnice 137
bolehlav 60
bombr/bomber 91
bona 96
bondovka 49
bonzák 77
bordel 84
bordelář 49
borka 48
borta 79
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borůvka 124
bota 124
bouchačka 52
bráchanec 63
brajgl 137
brejk 88
brepta 51
bronz 131
brouk 119
buben 119
bublinky 132
bubliny 132
bulvár 59
bulvy 119
bumážka 106
bumlák 79, 82
buráky 58
buzda 85
buzec 85
buzerant 85
buzík/buzik 85
buzna 85
buzola 85

cambus 144
casting 117
cifra 79, 83
cigárko 48
cíťa 55
ciťák 55, 56
citróny 119, 126
cukr 119
cumle 122
cvaja 79, 83
cvalda 79
cvek 78
cvígra 47

čárka 118
časy 106
čédina 66
čepičář 49
čepička 122
černoch 59
černoprdelník 61
černý 132
červená 132
četník 130, 134
čibuk 103
čípák 89

číslo 137
človák 63
čobol 108
čobolák 108
Čobolsko 108
čokl/čukl 98
čoklbuřt/čoklvuřt 109
čopr/šopr 88, 91
čór 99
čórák 99
čórář 99
čorkář 99
čtenář 137
čtyřky/štyrky/štyřky 128
čuba 77
čubka 77
čučoriedka 108
čumkastna 109
čurák 52
čutačky 110

dakl/daxl 83
daklík/daxlík 83
dálka 59
dámy 59
degen 56
dechno 63
dělák 51
deníček 131
děnky 106
depka 47
desátek 63
dešťovka 117
diskoška 47
divoch 125
dlouhoprsťák 60
dokundamenty 64
domácák 58
dorota 135
dryje 144
dřevo 116
dudlík 122
důchodci 130
dupa 108
dupačka 54
dvojka 129
dvojky 128
dýler 87
dylina 99
dyliňák 99
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dylino/dilino 99
dýně 119
dyzina 66
džob 88, 91
džoint 90

ekšn 91
élend 78, 82
eman 135
erár 78
erbegy 91
eso 124

facír 85
fachidiot 79
faj(f)ka 120
fanfarón 95
fángle 80
fasáda 117, 126
fastovka 91
fet(y) 82
fi fi k 80
fi fl ena 141
fi fl ós 141
fi lcka 79
fi tneska 49
fi xl 81
fi z/fi zz 87
fízl 80
fízlboys 109
fl aška 79
fl eška 89
fl étna 118
fl etnista 121
fógl 82
folkáč 49
fopáčko 96
fórcimra 81–82
fóršpajz 79
forvard 88
fotka 47
founek 91
fous 119, 131
francek 136
francl 136
franta 136
frasna 80
frau 78
frikulín 109
frnda 52, 131
frocek 81

fucy 79
funus 31, 94
fúrie 132
fušer 79
futro 82

gaučink 109
gebír 78
gembák 108
geroj 106
grácie 94
grizlák 77
guma 127, 128
gumák 49
gumy 128

hadice 118
hadrárna 51
hajcna 83
hajcunk 79
hajmvé 82
hajtra 84
hajzlbába 109
háky 124
hakys 91
hakysák 91
halušky 65
hambáč 47
hartkor 89, 91
hasič 129
hastroš 80
haš 90
havaj 137
hedlajny 89
hejble 107
hejpočkej 61
hekr 90
helmut 135
herdekbaba 109
héro 48
herodes 65
hitmejkr 89
hňupka 49
hokrle 77
holá 132
holírna 65
holomek 141
holomúdec 141
homokláda 63
hospa 48
hotovka 55
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houmles 89
houmlesák 89
houmran 91
houska 124
hrabárna 53
hrancle 47
hromaso 59
hromdopolice 62
hřebec 121, 126
hříva 130
hubolep 60
huhla 51
hujer 135
hustoň 55
hyba 81
hypáč 47
hysterka 55

chalan 108
chaot 56
checht 53
chíra/chýra 108
chlastač 51
chlív 129
chlupožer 61
chobot 130
chochmes 107
chomout 122
chromák 55
chrupka 108
chuj 108
chynda 99
chynďák 99

icik 135
Ivan 135

jánabráchismus 68
jánošík 135
jazz 117
jebák 52, 53
jeblouš 55
ječák 54
jedničky 128
jehly 119
jeseter 124
jídelňák 58
jógr 144
julča 136
jupík 90

kačena 124
kalimučo/kalmučo 108
kalina 124
kalup 78
kams 47
kanálie 84
kapela 65
kasr/kesr 59
kateřinky 137
kec 141
kecal 141
kecalista 141
kecárna 141
kecka 141
kecy 141
kejda 53
kejtra 66
kejty 130
kelner 80
ken 135
kér/khér 99
keše 88, 92
ketinka 144
kilák 47
kindrštúbe 79, 83
kinger 90
kino 117
kisinka 91
klacek 118, 124, 126
kláda 64, 118
klasa 94
klasika 95
klisna 121
klisnička 121
klobouk 131
klokanka 49
klopapír 81
kněžour 48
kobliha 120
kobyla 119
kočár 129
kofča 47
kokoska 49
kokosy 119
kokrhel 78
koks 122
kolča 47
konzerva 116, 126
kopec 126
kopírka 54
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kopr 124
koruna 128
kosa 126
kost 110
koule 124
krachna 77
kravaťák 49
krávovina 50
kreatura 94
kreditka 58
kremrole 124
kretíno 102
kromcl 137
krtek 117
krysa 121
kryštof 135
křivka 55
kuběna 94
kudla 96
kulatka 56
kunda 64, 85
kurvař 49
kurvítko 52
kuřba 54
kuře 126
kus 126
kušna 77
kuželka 119
kvač 77
kvartýr 82
kvér 81
kýbl 122

labr 77
lajna 88
lájoš 135
lajsna 81
lamer 87, 89
lapák 53
lastura 118, 126
lasturka 118, 127
lax 94
legitka 47
lentilky 119
lepidlo 117
leš 82
letiště 126
levota 56
ležing 109
lido 125
limča 47

litrovka 58
lizačka 54
lofas 103
lojza 135
lomcovák 52
lopata 122, 127
lopaťák 49
lováče 99
lováky 99
lovasy 99
love 98, 99
lovečák 58
lupení 120
lúzr 89

mač 88, 91
máčo 99
máčovka 99
madam 95
magor 142
majk 88
malér 96
mangelka/mengelka 99
manšaft/mančaft 83
mařena 135
masáž 123
mástr 90
materiál 127
matrace 121
megera 81
mejdan 108
mejto 131
měkouš 55
melouch 107
merenda 102
mergle 83
milan 136
mimoň 57
minča 47
mindža 98
mlíkárny 117
mňamka 67
mógl 81
mopista 49
moula 80
mozol 131
mraky 137
mrd 53
mrťafa 142
mumraj 84
mušle 118
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mušlička 118
mydlinky 111
myšitida 111

nabiják 52
nabíječ 51
nabušenec 55
nádr 48
nádražka 58
nafta 121
náfuka 56
napajedla 122
napumpovaný 132
náramky 127
nebich/nébich 107
němcouzština 63
netopejry 117
netrefa 54
non-stopáč 57
notor 59
nóvum 94
nulky 128

obíračka 52
obludárium 109
oči 124
ofi s 91
ochrana 128, 134
onanie 123
opice 110
oříšek 126

pajzl 107
pamatovák 54
panák 124
panapr 59
panděro 108
panglo 99
panička 128
papírek 127
papíry 134
papuče 103
pařez 116
pařhaus 109
pařichlup 60
past 122
pastva 126
patálka 96
patanda 96
peďák 47
pepřák 49
pergo 47

péro 124
peří 110
pětikilo 60
pětky 128
pičpáska 60
pikolík 102
pimplík 82
ping/pinkl 77
piskoř 65
piškotéka 63
pitoma 56
pitomina 56
pizda 131, 133
plácačky 52
placka 58
plátek 83
plovka 47
pobouchanec 55
počteníčko 48
poděs 52
podmírák 57, 116
podpantofl ák 57
podpásovka 57
podpičník 57
podraz 123
pokec 141
polda 47
polejvák 53
popředí 128
poskok 52
poťap 56
potapěč 122
pracka 130, 134
prales 59
prasárnička 48
prase 116
práskačka 53
prcguma 60
prča 141
préďa 66
prkýnka 128
projetá 132
provaz 129
proviant 85
prudič 51
předposranost 56
přesdržka 57
přešleh 53
případ 129
příslušník 128
pudr 119
pytel 119
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radost 137
rafi čka 77
rajda 142
rakovina 137
rasovina 50
rašple 80
raťafák 144
raťafáky 144
regulovčík 106
reprák 47
reproň 47
rikša 117
rizoto 65
róba 128
rohlajs 47
rochla 82
roura 120
roury 119
rozcuch 53
rozhoďnožka 60
ruk 81
ruksak 77
rumajzl 48
řepa 124
řezák 58
řezaný 59
řezuňk 54
řidičák 58

saďour 48
sakáč 49
salát 126
samice 130
samodělo 61
samodržky 61
samožer 61
sekačka 53
sekera/sekyra 124
semetrika 95
senochrup 61
separé 96
sesla 82
sesle 82
sešn/sejšn 89
silikonka 49
silikozy 64
simplex 94
sjížďák 52
skila 88, 90
slepka 58
slinty 54
slíva 65

smažák 51, 58
spíd/speed 87
sprďunk 54
story 88
stovka 129
studený 132
suchý 132
svařák 58
sviňárna 50

šajnovka 81
šajspodnik 109
šajsvert 82
šarivari 96
šerif 129
šikse 107
Šílelbys 68
škatule 117
škeble 124
škot/skot 135
škrabák 51
šlehárna 53
šmaler 107
šmejd 77
šmelák 81
šógr 144
šop 88
šopák 58
Šoustecký 68
špajz 77
špek 48, 134
šprtka 51
šraml 83
šťabajzna 106
šťabák 106
štafl  82
štekle 82
štěnice 111
štěrbina 131
štos 77
štrapáce 85
šuk 53
šukna 51
švagři 130
švanda 142
švejkárna 50
švestky 121
švestra 77
švindl 77

tágo 118
tancovačka 54
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tatar 135
tatarák 58
tatranka 119
tečka 124
techtlemechtle 85
telina 47
terno 102
tetička 126
tintili 67
ťiňťong 67
tiskovka 58
tlama 130
tlamajzna 47
tlapy 134
tlučhuba 60
tmáň 128
tmavočeši 60
toaleťák 58
trable 91
traktory 117
trapárna 56
trégr 77
trip 87, 90
trojky 128
trotl 80
třesavka 129
tuzemák 58
tuzér 85
tyče 132

ucholapka 61
ukecánek 141
uměláky 56
úroda 127
ústav 128
utahovák 52
utrum 109

vacek 136
vadný 132
vagabund 85
vaječnák 58
vajgl 142
věďour 48
vejce 127

vejška 132
vemena 134
vencl 77
verk 77
vidlákov 51
vikenďák 49
víko 117
vítr 124
vlastenec 59
vlezdoprdelismus 59
vlezoun 51
vnitřek 128
vomajda 47
voňavka 129
vorvaň 121
voves 117, 127
výšlap 53

webovky 58
workáč 90

xantipa 135

zabiják 52
zarach 142
zášklebka 54
zavodář 57
zboží 134
zelí 121
zhovadilost 56
zízl 144
zkouškové 59
zmije 121
zobák 134
zpěvule 47

ždímačka 121
žemle 127
žid 135
žížala 119
žluťák 55
žralok 119
žumpa 124
žvejka 48
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abcug/anjcug 76
abić 47
aerobik 123
ajkula 119
Ajnštajn 135
akcić 59
alapača 105
alat 122
albanka 1369
alk 48
alkos 47
ambulja 95
amza 105
ansta 67
ap 87
apaš 95
apostolke 50
apšiterica 80
arhivar 116
Atila 136
ausvajz 79
autač 47
avion 124

babetina 48
babojebac 61
bačva 126
baćuška 106
bagaža 95
bajbok/bajbuk 82
bajbokana 82
bajker 89
bajonet 118
bajs 142
baksi 92
balija 105
baloni 126
Baltazar 136
balvani 119
bandara 144
banja 102
Bartol 136
barufa 102
barut 117
bašta 102
batina 126
bebica 124

beločarapaš 61
bena 105
bend 88, 91
beton 117
bezjajnik 57
bic 48
bič 90
bilmez 105
bina 78
birc 82
bircuz 78, 82
bizonka 50
blu enđel 90
bludobol 61
Bob Rock 135
bocijaner 47
bolid 131
brazda 119
brentača 102
brik 90
brnduša 119
brokva 102
brucošica 49
brzojeb 61
buba 124
bubanj 125
budža 105
buđa 105
buđola 105
bulja 99
buljara 99
buljeskara 99
bum 91
bunker 117
buraz 108
burazer 108
burke/burki 108
buzer 85
buzičar 85
buzić 85
buzorant 85

cajger 81
cajtungi 79, 83
cana 143
ceki 143
cestoliz 60

Przykłady chorwackie
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cicija 105
ciganija 51
cigar 48
cigla 111, 121
cijevi 119
cikla 121
cipelcug 109
cipeliška 47
cisterna 122
cjepaža 55
codler 144
coka 144
crkotina 121
crnac 124
crtica 127
crv 121
crveno svijetlo 121
cuclara 53
cucler 52
cug 82
cugaroš 81
cuger 81
cugeraš 81
cugoš 81
cuguš 81
cura 143
curetina 143
curica 143
cvanciger 82
cvikeri 79

čarli 90
časna (sestra) 128
Čeh 135
četka 119, 124
čif 88
čik 85
čir 121
čmaroljubac 61
čokljo 143
čokolada 121
čoks 144
čonta/ćonta 105
čontara 105
čun 119
čvimba/cvimba 144
ćaga 144
ćager 144
ćagerica 144
ćelavac 128

ćelija 131
ćifut 105
ćiro 144
ćoškara 49
ćuza 102

dajk 87
Dalmatajner 66
dandara 99
darling 89, 90
daska 124
daša 135
dekung 81
Dežela 108
Digić 101
digo 101
dil 88
dileja 99
diler 87
dilfa 66
dimara 50
dinamit 126
dirša 48
dobošar/dobošer 103
Ðoka 135
dokoljenka 131
dokurcana 57
dolores 65
domovina 124
draufganger 81
drek 82
drk 54
drkavica 52
drmator 51
dronjavac 56
drpalica 52
drparnica 53
drparoš 52
druker 79
drvenjak 55
duć 48
dućan 48, 117
dupelizac 61
duper 49
dupljak 56
dupojebac 61
durcug 83
dvogled 137
džabalebaroš 105
Džafer 135

Indeks wyrazów
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džana 143
džanifer/Dženifer 143
džanki 90
džega 90
džemeperiška 48
dženga 106
džengi 106
džingiskan 136
Džuić 89
džungla 126
đanf 143
đanfa 143
đanferica 143
đavo 67
điber 105
điberušnjak 105
điberušnjar 105
đilkoš 103
đimna 66
đokica 136
đukela 98
đurđica 119
đusavac 105

efše 67
emigos 47
emigrant 130
esid 88, 90
Eskim 135
Eskimac 135

fajt 91
fajter 90
faks 48
fanfara 124
fasada 126
fastica 88
fazona 97
feder 78
feferonka 116
fejs 91
femka 94
ferka 91
fi ćfi rić 103
fi fa 144
fi kus 124
fi ler 128
fi ling 89
fl aša 77, 79
fl eka 79

fl eš 90
fl ićka 80
fl ojsa 80
fl undra 78
foler 101
folijanović 101
folirant 101
folksvagina 64
foteljer 49
fras 82
frizmaher 109
frizuriška 48
frižac 47
frižider 47,117
fudbalerka 50
fufa 101
fufi ca 101
fuk 88
fukara 105
fukča 90
fukodrom 110
fulir 101
fuma 102
fumica 102
funjara 105

gaf 96
gamba 102
gambavica 102
gaper 90
garavica 56
gedžovan 105
gejan 63
gelipter 78
gemišt 83
genga 106
gepa 102
gepar 101
gepavac 101
geper 101
geposlav 101
gerla 89
gigalje 95
giljotina 122
ginić 47
glanc 78
glavotrupac 61
glodaljka 52
glo-glo 67
gluhara 56
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gnjida 121
godišnji 59
gola 132
golčina 48
 golštanga 83
 golubica 111
 grablje 119
greba 54
griva 130
grlo 130
grom 117
gulanfer 105
guma 128
gumidefekt 61
gutačica 52
guzić 49
guzobris 60
guzoljubac 61

hašišar 49
hecmaher 78
hendžob 89, 91
hepening 91
her fl ik 135
Hercegovka 136
hevina 99
Hilton 136
hipi 129
hitlerica 49
hmelj 131
hodaljke 52
homić 47
homos 47
hopa-cupa 67
hors 90
hozne 79
hrdi 59
hrenovka 118

idiot 117
Iglesias 65
igloman 63
indijac 137
intelektujalac 64
invalidi 131
istok 128

jaja 127
jama 119
Janez 135

jastuk 117
javka 106
jeb 54
jebač 51
jebačina 55
jebiguz 61
jegulja 124
jezičina 48
jočkapinj 67
jorastanj 67
Joža 136
junfi ć 79

kabina 131
kakademik 64
kakica 111
kaljužnica 119
kamen 117
kancelarija 122
kandže 130
kap 87, 90
kar 88, 91, 99
karakter 137
karikatura 131
karoljub 61
karson 109
kašika 105
kavara 105
kazan 122
keba 144
kečap 121
keks 119
kelj 119
kelje 82
kemija 129
kenda 144
kenja 103
kenjac 103
kenjalo 103
kenjanac 103
kenjara 103
kenjarnik 103
kenjator 103
kenjaža 103
kenjkalo 103
kerna 99
kese 119
keš 88
kihara 52
kijara 67

Indeks wyrazów
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kiklop 119
kinta 108
kintać 108
kintar 108
kis 88
kiselica 59
kitolovac 61
klada 116
klarinet 119
klavijatura 119
klavir 121
klecaona 53
klimoglav 60
klinceza 63
klinka 49, 63
klozetfrau 80
kljun 130, 134
knjava 144
kobasica 118
kockavica 119
kohle 83
kojot 121
koktel 120
komad 126
komandos 50, 65
komandosica 50
konkretno 137
konobariška 47
kontrolka 59
konzerva 65, 116, 117, 126
konj 65, 111, 131
koža 122
krak 130
krasuljak 119
kraval 78
kreč 119
krema za lice 122
kriminalac 59
krip/kripl 78
krivolov 123
kriza 128
krov 122
krpa 131
kruh 122
kruška 119
krvoproliće 117
kudravica 56
kuferaš 49
kugle 119
kuler 90

kulturtreger 79
kunt 103
kupus 121
kurcolomka 61
kurcoslav 62
kurvarluk 50
kutija šibica 120

labilan 132
labrnja 101
labruža 101
lagator 51
lajavica 55
lajbšpajz 82
lajna 88
laver 89
lažnjak 56, 59
leglo 126
libanac 137
liferant 79
limać 67
limenjak 56
limka 47
limuni 119, 126
lindik 143
lisica 121
litrenka 59
liza 54
lizalo 52
lizoled 63
lokator 65
lopata 127
lopte 119
lora 95
lova 98, 99
lovica 99
lovijana 99
lovijanović 99
loviška 99
lovuta 99
ložiona 55
lubenice 119
luda kuća 129
luftiguz 109
lula 118
lupača 63
lutka 119
ljubav 104, 131
ljubičica 121
mačuga 118

175
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majk 88
majmun 121
makedonac 136
mamlas 103
mamut 116
mandar 143
mandaš 143
mandov 143
mandža 102
manki 89
maravela 99
marinela 99
marisana 99
mariš 47
marokanac 137
marta 135
masaža 123
medo 131
medvjed 131
međunoga 62
Meho 135
memljara 56
menga 48
menza 65
merdža 48
mesar 121
mesara 117
milokliz 61
milomud 61
mina 129
mindža 98, 99
mindžocur 109
mindžulja 99
Minhauzen 135
minić 59
minimalac 59
mišić 128
mjesečnjak 65
mješanac 53
mjuz 89
mjuza 89
mladenka 125
mobač 47
mokra 132
mrak 132
mrkva 119
mrtvačnica 117
mrz 54
mučilo 126
Mujo 135

mukteševina 105
murjak 101
mužik 106

naftalinac 49
naguz 52
nahkasl 82
nahkasla 82
napičnjak 57
napumpana 132
narkić 47
narukvice 122, 127
natezač 51–52
navučenost 56
Nepal 136
nepalac 137
Niagara 136
Nikola 136
nokat 117, 124
norijada 82
njupalica 67

oblejka/obleka 142
ocuganac 81
odijelo radno 122
okoslav 62
oldtajmer 89
organ 129
osnovnjak 59
otkačenko 55
otkačiška 56
otrov 129
ožno 67

p. k. (pe-ka) 59
pacer 78, 81
pačaglu 67
pahuljača 119
pajdaš 103
pajp 91
pajtos 103
pakistanac 137
palačinka 137
pamuk 124
pancirka 117
papa 67
papi 95
papiri 134
parket 117
pastuh 126

Indeks wyrazów
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pater 94
patologija 132
pecaljka 122
pedala 124
pederčina 48
pederica 50
pekmezić 48
pendrač 80
perje 124
Pero 135
perunika 119
picajzl 81, 83
picomehaničar 61
pička 67, 131
pigfejs 89
pigica 89
pijanist 65
piksa 85
piksla 85
pile 126
pilence 126
pilfač 66
pilula 124
piljak 120
pingvin 119
pinkl 77, 78
pisanac 53
piša 52
pišanac 55
Pišta 135, 136
pizda 131, 133
pjevalica 52
plomba 116
plovak 119
plutača 119
pljuga 51, 63, 124
pljugara 63
pljuskara 53
podrepaš 57
podrum 128
polismen 90
popizditis 109
posranac 55
povraćka 55
prašiona 55
prda 52
pretpičnjak 57
preventiva 134
pribor 128
pričina/prična 79

prigušivač 122
pripizdina 57
privatnjak 55
profi ć 47
proleter 128
pub 80
puca 142
puding 117
pusa 79
pušilica 52
putnik 124
radijator 120

radodajka 61
rasna 132
rasplodni bik 121
rauber 80
rendes 96
repa 67
repete 95
repka 47
restač 47
ribice 131
roba 134
robnjak 59
ronđa 103
ručni rad 131
rudarstvo 123
rukomet 65
ruksak/ruksač 77
runolist 119
rupa 131
rustikus 85
rusvaj 105

sablja 131
sapunarka 49
seksača 52
seljača 49
sidraš 49
simpa 56
sisterka 89
Sizif 135
skalp 129
sladoguzac 60
sladoledar 121
slobodnjak 55
slušalica 122
smokva 119
smola 111, 121
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smrdljivac 55
snifer 90
sokonž 47
solerica 57
solist 131
spavanac 55
spermara 49
spermožderac 61
splačina 131
sponzor 129
staf 87
stakla 131
staklo 124
stanar 126
staniška 47
stejdž 91
stone/stone(d) 91
stori 88
stručnjak 128
superkul 91
svadba 117

šajser 80
šakar 49
šalabahter 85
šanker 81
šapa 134
šaraf/šeraf 103
ševac 52
ševator 51
šit 90
škart 101
škilja 56
škiljavko 55
škljocara 52
školjka 119, 127
škvadra 101
šlager 83
šlamperaj 83
šljakarnica 51
šljakerica 49
šnaperica 82
šoderica 51
šofer-šajba 109
šora 108
špagetar 49
špaker 81
špek 48, 134
špeksa 47
špelunka 85

šteka 81
štenara 129
štepdeka 79
šteta 111
štos 77
štraca 101
štrapac 85
štreberaj 83
štruca 78
štura 81
šupkare 109
šušanj 132
švaler 85
Šveđanka 135
švester 77
švicgerla 109
švindl 77, 81

taba 54
taban 131
tabaža 55
tableta 127
tabletica 127
tač 91
tajce/tajice 89, 91
tegle 119
tekućina 127
tenk 116
tenkre 67
Tesla 137
teta 131
tetka 126
ticalo 130
tijesto 117
tip 137
tipkaroš 52
točka 124
Tonka 135
top 122
totalka 56
traljo 55
tratur 81
trauma 59
treger 77
tremaš 49
troprstaš 61
trotlas 80
trotoslav 62
tudup 144
tulum 105

Indeks wyrazów
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tulumiška 105
tumplek 80
Tunguzija 136
tupiglav 61
tuposlav 62
Turčin 136

uho 131
ukliještica 52
Ukrajinka 135
umjetno disanje 123
upad 131
useritis 109
uš 121

vatra 67
vekerica 81
verk 77
vils 88
vime 134
vindjakna 82
Vinko Lozić 68
virdžinija 89
viršl 82
visibaba 65
vjetrenjača 122
voč 88, 91
vonjara 53
vopi 67
Vrbin Visuljak 68

vrtiguz 61
vugla 67
vuna 124
vutra 67
vutrica 67
zatvor 122
zeleni 132
zgeparluk 102
ziheraš 81
znoj 50, 129
znojara 50
zob 127
zvonimir 65
Zvonko Spasić 68
žandar 131, 134
žbuka 119
ždera 53
želatin 117
žemlja 127
žestica 59
žestoko 59
žilet 126
žlundra 80
žoga 108
žur 96
žurka 96
žuti 132
žuto 132
žvaka 59
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