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Polskie etymologie:  
1. ancymon, ancymonek;  

2. szubrawiec, szudrawiec

Polskie językoznawstwo nie cierpi na brak słowników etymologicznych. 
Wprost przeciwnie, mamy ich do dyspozycji kilka, w tym trzy ukończone 
(słownik Aleksandra Brücknera z roku 1927, słownik Wiesława Borysia 
z roku 2005 i słownik Witolda Mańczaka z roku 2017) oraz dwa nieukoń-
czone (słownik Franciszka Sławskiego z lat 1952–1982 i słownik Andrzeja 
Bańkowskiego z roku 2000). Mimo to jednak sytuacja w polskiej etymo-
logii daleka jest od ideału. Jak dotąd nie powstał wielotomowy słownik 
etymologiczny języka polskiego, który obejmowałby cały zasób słownic-
twa, w tym leksykę dawną, potoczną, gwarową i specjalistyczną. Takie 
słowniki mają już chociażby Ukraińcy (ESUM) i Białorusini (ESBM), nie 
mówiąc o Rosjanach (słownik Maxa Vasmera). Na niedostatki polskiej ety-
mologii wskazywali ostatnio Wiesław Boryś (2010) i Jadwiga Waniakowa 
(2018). Krakowscy językoznawcy są zgodni co do tego, że istnieje potrzeba 
opracowania wielotomowego etymologicznego thesaurusa, wszakże jest 
mało realne, aby w najbliższej przyszłości mógł powstać zespół specja-
listów, który dokonałby tego dzieła. Dlatego też proponują oni metodę 
„małych kroczków”, czyli opracowywanie cząstkowych słowników i ob-
jaśnianie pojedynczych słów, które w przyszłości mogłyby być podstawą 
dużej syntezy. Niniejszy artykuł dedykowany Szanownej Jubilatce, która 
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położyła olbrzymie zasługi na polu badania kontaktów językowych angielsko- 
-polskich, jest poniekąd także odpowiedzią na apel dwojga krakowskich 
slawistów. 

1. ancymon, ancymonek

Wyraz znany polszczyźnie w dwóch postaciach: ancymon ‘to samo co an-
cymonek’, ancymonek ‘łobuziak, psotnik, gagatek, ziółko’ (SWJP: 14). Co do 
budowy przypomina gwarowe formy: ancychryst, ancychryszt, ancygryst, 
ancykrys, ancykryst i  in. (lit. antychryst) 1. ‘według wierzeń chrześcijań-
skich przeciwnik, wróg Chrystusa, mający przed końcem świata wystąpić 
przeciw chrześcijaństwu’; 2. ‘diabeł, zły duch’; 3. przen. ‘określenie eks-
presywne, często o charakterze przezwiskowym, w odniesieniu do złego, 
niewłaściwie postępującego człowieka lub złego, narowistego zwierzęcia’ 
(SGP I: 115) i ancyjasz (ancyjos) ‘to samo co antychryst w 3. znaczeniu’ (SGP I:  
140; też z autopsji – okolice Nowego Sącza). Tak więc, idąc za przykładem 
wymienionych form gwarowych, jesteśmy w stanie wyodrębnić w wyrazie 
ancymon element ancy- (anty- < gr. antí ‘przeciw, naprzeciw’), natomiast 
zagadką pozostaje to, co otrzymujemy po odcięciu pierwszego członu zło-
żenia, czyli pierwiastek -mon-. 

Przed kilkoma laty pisałem o ancymonie w ten sposób:

To bez wątpienia wyraz młody, najprawdopodobniej efekt żartobliwych zabaw 

językowych, być może, przekształcenia formy cynamon, cynamonek, na wzór 

już znanych synonimicznych postaci z ancy-. (Fałowski 2013: 288)

Nie byłem jednak wówczas w pełni przekonany co do trafności takiej 
interpretacji, nie zaprzestałem więc dalszych poszukiwań mających na 
celu ostateczne rozwiązanie tej etymologicznej zagadki. Poszukiwania 
przyniosły – jak się zdaje – pozytywne rezultaty i mogę w tym momencie 
zaproponować inne objaśnienie pochodzenia interesującego nas wyrazu.

Wszystko zaczęło się od tego, że w Leksykonie lwowskim, czyli słowni-
ku ukraińskiej gwary Lwowa, znalazłem następujący zapis: анцимонек 
(манцимонек) вул. ‘непевна, ненадійна людина’ (LL: 54). Podobną postać 
(z nagłosowym m-) udało się odszukać także w gwarach białoruskich, por. 
манцымонтка ‘какетка’ z odniesieniem do малімонтка, малімончык 
(ESBM VI: 222). Pod hasłem малімонік w  tymże słowniku znajdujemy 
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bardzo obfity białoruski materiał dialektalny odnoszący się do badanego 
wyrazu, a to: малімонік, малімонічак, малімончык, малімуон ‘пястун, 
распешчаны’, ‘ахвочы да ласункаў, прысмакаў’, ‘пераборлівы ў ядзе’, 
‘чалавек, які карыстаецца прывілеямі і  злоўжывае імі’, малімонка 
‘жанчына, разборлівая ў  ежы’, ‘фанабэрыстая жанчына’, ‘пястуха’, 
малімонтка ‘какетка’, малімонікі ‘ласункі, пяшчота, абяцанкі’, 
малімоніць ‘песціць, як дзіцё’, малімоніцца ‘ўдаваць сябе за малога’, 
‘песціцца, як малыя дзеці, цырымоніцца’, малімон, марымон ‘пірог 
з гатунковай пшанічнай мукі’, марымоны ‘смачныя рэчы’. Wymienio-
ne formy ESBM sprowadza do pol. malimończyk, marymontczyk ‘вучань 
колішняй сельскагаспадарчай і лясной школы ў мястэчку Marymont 
(якое нібыта з франц. Mariemont ‘гара Марыі’), каля Варшавы, дзе быў 
і ўзорны млын, які малоў муку высокага гатунку’. Ewolucja semantycz-
na wyrazu mogła przebiegać w następujący sposób: ‘печыва – далікатес 
з марымонцкай мукі’ > ‘ласунак’ > ‘той, хто есць ласункі, далікатэсы’ >  
‘паніч, беларучка, пястун’ (ESBM VI: 195). 

ESBM wykorzystuje w swoich dociekaniach przede wszystkim dane 
Słownika warszawskiego, por. marymontczyk, marymonczyk 1. ‘niegdyś uczeń 
instytutu gospodarstwa wiejskiego w Marymoncie pod Warszawą’, 2. ‘go-
spodarz postępowy, co się kształcił w Marymoncie’, 3. dial. marymończyk, 
malimończyk żart. ‘paniczyk, delikacik z  marymonckiej mąki, gagatek, 
pieszczoszek’, a także marymoncki 1. ‘od tamecznej szkoły rolniczej’, 2. ‘od 
tamecznych młynów, które wyrabiały najprzedniejszą mąkę’: delikacik 
z marymonckiej mąki! (Adam Mickiewicz) (= marymontczyk), 3. ‘figura 
marymoncka w mazurze (tańcu)’ (SW II: 890).

W dalszej ewolucji wyraz doznał bez wątpienia przekształceń for-
malnych pod wpływem formacji na ancy-, które szerzyły się nie tylko 
w polszczyźnie, ale także w sąsiadujących z językiem polskim językach 
słowiańskich, por. np. brus. dial. анціпка ‘нячыстая сіла’, анціюда 
‘непаседа, благі чалавек’, анцыпар ‘д’ябал’ (ESBM I: 117–118), ukr. dial. 
анцибол ‘чорт’, анцияш ‘антихрист’ (ESUM I: 78), słc. dial. anciáš expr. 
1. ‘zosobnenie zla, čert, diabol (v kliatbach a nadávkach)’, 2. expr. ‘zlý človek; 
samopašné dieťa, lapaj’, ancichvost pejor. ‘naničhodný človek, darebák’, an-
cikrist ‘zosobnenie zla, čert, diabol (v kliatbach a nadávkach)’, ancimon expr. 
‘zosobnenie zla, čert’, ancipeter ‘zosobnenie zla, čert, diabol (v kliatbach 
a nadávkach)’ (SSN I: 65; Králik 2015: 45), czes. dial. (morawskie) ancikrist, 
anciáš/ancejáš, ancibél/jancybel ‘protivník Kristův, ďábel’ (Machek 1968: 37). 
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2. szubrawiec, szudrawiec 

Podczas lektury Nowel karpackich Piotra Polańskiego (Polański 2011) moją 
uwagę przykuły dwa fragmenty: 

въ урядовой газетѣ остерѣгаютъ передъ агитаціею, передъ незванными 

гôстьми и обшубравцями. (24–25);

а якогось обшубравця, мабуть ôвчаря румунского принимала нынѣ панѣ 

дѣдичка въ салонахъ. (66)1.

W obu wypadkach Piotr Murianka oddaje użyte w  oryginale słowo 
обшубравецъ w znaczeniu ‘człowiek w podartym odzieniu, obdartus; włó-
częga’ przez шубравец (bez początkowego об-). Notabene wyraz шубравец 
odnotowano zaledwie w jednym współczesnym słowniku łemkowskim Piotra 
Pyrteja z 2004 roku w całkiem innym znaczeniu ‘нечесна людина, негідник, 
мерзотник’ (Рyrtej 2004: 447), a więc w znaczeniu identycznym jak pol. 
szubrawiec ‘człowiek podły, nikczemny, pozbawiony skrupułów; łotr, łajdak’ 
(SWJP: 1100) i ukr. dial. шубравець ‘мерзотник; ледащо’ (ESUM VI: 485).

Tak więc, zarówno forma wyrazu (prefiks об-), jak też zasygnalizowane 
powyżej różnice semantyczne skłoniły mnie do bliższego zapoznania się 
z dotychczasowymi próbami objaśnienia pochodzenia tego zagadkowe-
go leksemu. Zajrzałem do słowników etymologicznych, ale tu spotkało  
mnie duże rozczarowanie. Słownik etymologiczny języka ukraińskiego  
(ESUM VI: 485) uznaje ukr. dial. шубравий ‘обідраний, одягнений 
у  лахміття; підлий’, podobnie jak шубравець ‘мерзотник; ледащо’ 
(w słynnym słowniku Pamwy Beryndy z  1627 roku: шубравець 
‘обідранець’), шубравство (зб.) ‘набрід, покидьки, сволота’ za polo-
nizm, powołując się co do etymologii wyrazu na stanowisko Aleksandra  
Brücknera, który w swoim genialnym słowniku etymologicznym pisze: 

szubrawiec, szubrawstwo, od 16. wieku, ‘hultajstwo’; jest i szudrawiec; Szudro-
wius, znany polemista z  16. wieku (niby z  katów lwowskich pochodzący), 
Sudrovius. (Brückner 1927: 556) 

1 Współ. łemk.: В урядовій ґазеті остерігают пред аґітацийом, пред незнаныма гістми 
і шубравцями; а якысого шубравця, здає ся румунського овчаря пані гнеска на 
салонах принимала (tłumaczenie Piotr Murianka, znany poeta łemkowski). Pol.: w ga-
zecie urzędowej ostrzegają przed agitacją, przed nieproszonymi gośćmi i szubrawcami; 
a  jakiegoś szubrawca, chyba owczarza rumuńskiego, przyjmowała dzisiaj pani dzie-
dziczka w salonie (tłumaczenie A.F.). 
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Podążając tym śladem, ESUM odsyła do ukr. dial. шудра ‘наложниця, 
нешлюбна жінка’ (486). Być może, Brückner miał tu na uwadze Stanisła-
wa Sudrowskiego (Sudroviusa) urodzonego około 1550 roku w Ostrołęce 
– zmarłego w roku 1600 w Wilnie, teologa ewangelicko-reformowanego, 
kaznodzieję, fanatycznego przeciwnika księży katolickich i jezuitów (zob. 
Chemperek 2007: 47), ale łączenie wyrazu szubrawiec z pol. dial. szudrawiec, 
sudrawiec ‘szubrawiec’, podobnie jak z szudrak ‘obszarpaniec, oberwaniec’ 
(SW VI: 683; KSGP) nie wydaje mi się do końca zasadne. Pozostawmy zatem 
na chwilę ten drugi wyraz na boku i zajmijmy się szubrawcem. 

Przede wszystkim przyjrzyjmy się temu wyrazowi w języku polskim. 
Według Słownika warszawskiego, szubrawiec, rzadko szubraniec ‘brudas, ob-
dartus, oberwus, człowiek, na którym w niczym polegać nie można, gał-
gan, nicpoń, hultaj, człowiek bez charakteru, bezecnik’ ma najdawniejsze 
poświadczenie u Sebastiana Fabiana Klonowica (1545–1602): Wielu żebra-
ków znajdziesz opiłych, rozpustnych, szubrawców (SW VI: 682). W oryginale 
ów ustęp brzmi nieco inaczej (za elektronicznym opracowaniem źródeł  
SP XVI – KlonWor 50, tj. Worek Judaszow z 1600 roku):

Naydźieſz wiele opiłych/ ſzalonych żebrakow/ 

Choćia chorych/ vłomnych: y rozpuſtnych żakow: 

Zazdrośćiwych/ ſwarliwych: gnoykow y kálikow/ 

Stupkow y też piecuchow/ ſzubráwcow y ſmykow.

Kartoteka Słownika polszczyzny XVI wieku dokumentuje wyraz szubra-
wiec wyłącznie powyższym przykładem z  Klonowica, ale ponadto za-
świadcza także dwukrotnie przymiotnik szubrawy, jeden raz wspólnie 
z szudrawy i szudrawiec, por. Szubráwy et ſzudráwy / Hiſpidus. ſzudráwiec / 
Lacer, panosus (Mikołaj Volckmar, Dictionarium trilingue tripartitum, 
Gdańsk 1596), oraz jeden raz samodzielnie, por. że śię práwie oną proſto-
tą á ſzczerością ſwiętą ięli brzydzić / wiárę náukę pierwſzą Apoſztołow /  
y nieco po nich mężow godnych / zá grubą / nágą /  ſzubráwą / niewy-
czoſáną / niewypráwioną maiąc (Konfesja wiary, którą augustańską albo 
auspurską zową (tłumaczenie E. Gliczner), Gdańsk 1594)2. 

2 Panu magistrowi Krzysztofowi Opalińskiemu z IBL PAN, dzięki któremu udało się po-
zyskać powyższe dane, składam niniejszym ogromne podziękowanie. Za pośrednictwo 
w ich uzyskaniu oraz wiele cennych sugestii i podpowiedzi w trakcie zajmujących i in-
spirujących dyskusji o szubrawcu wyrazy wdzięczności i podziękowania kieruję pod 
adresem doktora Rafała Szeptyńskiego z IJP PAN. 
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Jeżeli chodzi o wiek XVII, to warto przytoczyć tu dane ze słownika 
Grzegorza Knapskiego. W  pierwszym jego wydaniu (1621): Szubráwiéc, 
v. Hultay, Oßárpány. Do tego s.v. Hultay: Hultay, tułay, tułácz, lóźny człek, 
ßubráwiéc, łázęká […] (Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy 
XVIII wieku).

Doskonale ulokował się badany wyraz wraz z całą swoją liczną rodziną 
w tajemnych polskich gwarach przestępczych, por. szubracki ‘podstępny, 
zbójecki’, szubracz ‘przyjaciel, kochanek’, szubraczka ‘kochanka, przyja-
ciółka’, szubrać // szubrać się 1. ‘zmawiać, porozumiewać się, kontaktować 
się nielegalnie w  zakładzie karnym’; 2. ‘flirtować, zalecać się’, szubrak  
1. ‘kochanek, przyjaciel, swojak’; 2. ‘złodziej’, szubrawiec ‘złodziej’, szubrawy //  
szubrany 1. ‘złodziej, przestępca, człowiek zaufany, przyjaciel’; 2. ‘sprawca 
zabójstwa, rozboju’ (Stępniak 1993: 567–568). 

Polskie słowniki etymologiczne nie interesują się szubrawcem w ogó-
le (Boryś 2005; Mańczak 2017), albo też nie doszły do haseł na literę „sz” 
(Sławski 1952–1982; Bańkowski 2000). Co do pochodzenia wyrazu, to pewne 
wskazówki dają inne słowniki, np. SWJP: (czes.), czy słowniki wyrazów 
obcych, które wyraźnie wskazują na czeski rodowód tego wyrazu, por. 
czes. šubravec ‘brudas’ (SWO: 791; WSWO: 1223). 

Trudno ustalić, w jakich źródłach języka czeskiego znaleźli autorzy wy-
mienionych słowników ten wyraz. Słowniki czeskiego języka literackiego 
nie notują go w tej postaci, a jedynie poświadczają formacje pokrewne, 
które opatrzone są kwalifikatorem dialektické, np. šubr dial. ‘zaschlé bláto 
na spodnim skraji šatů’ (PSJČ V: 1193; SSJČ VI: 87), šubra dial. ‘špinavá, 
ucouraná ženská’ (PSJČ V: 1194), nář. hanl. ‘špinavá, nepořádná žena, co-
ura’ (SSJČ VI: 87), ušubraný dial. ‘umazaný, ucouraný’ (PSJČ VI: 667), nář. 
‘umazaný, ušpiněný’ (SSJČ VI: 388), zašubraný dial. ‘zašpiněný, ucouraný’ 
(PSJČ VIII: 129), zašubrati dial. ‘zašpiniti, ucourati’ (PSJČ VIII: 129). Tylko 
w starszych słownikach czeskich możemy odszukać derywat odpowiadają-
cy co do struktury słowotwórczej polskiemu szubrawiec, por. czes. šubrawec 
‘ein Schmutziger’ (Jungmann IV: 523), šubravec ‘der Schmutzige, der Lump’ 
(Kott III: 974). W obu wymienionych słownikach šubravec posiada wcale 
liczną rodzinę, na którą składa się jeszcze dodatkowo 10 innych formacji 
dialektalnych, por. šubr, pl. šubry ‘bláto, špína na obrubě sukně, šišvorec’, 
šubra = šubr, šubra ‘špinavá ženská, šlundra, eine Schlampe’, šubráni ‘Be-
schmutzung’, šubraný ‛beschmutzt’, šubrati ‘špiniti, schmutzen, besudeln’, 
šubravě ‘špinavě, schmutzig’, šubravěti ‘schmutzig werden’, šubravina ‘das 
Gesindel’, šubravosť ‘špinavosť, ‛die Schmutzigkeit’, šubravý ‘schmutzig, 
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lumpig’ (Kott III). Por. też morawskie šubra ‘ušubraná ženská’, šubry ‘bláto 
około spodku na ženských šatech = šišvorce’, šubrat se ‘urousati se, ucourati 
se’ (Bartoš 1906: 434). 

Nie zna naszego wyrazu także ogólny (literacki) język słowacki, jedynie 
możemy się z nim zetknąć w gwarach słowackich, por. np. spiskie šubravec 
‘špinavec’, a także wschodniosłowackie šubravec ‘šarvanec == veselý, ochotny 
chasník, mladík’ (Kálal i Kálal 1923: 696), szaryskie šubravec, šubrovec expr. 
‘mládenec’ (Buffa 2004: 281), a także šubra 1. ‘bláto na ucouraných šatech’;  
2. v. šubraňa ‘urousaná, ucouraná ženská’, šubrať sa, šubriť sa ‘šiniti (se), 
courati (se)’, šubravý ‘špinavý’ (Kálal i Kálal 1923: 696), šubra 1. nár. ‘špina, 
blato’; 2. pejor. ‘nadávka špinavej, zafúľanej žene’ (SSJ IV: 469).

Václav Machek (1968: 629), który w swoim Słowniku etymologicznym 
języka czeskiego uwzględnił hasło šubrat ‘špiniti, rousati, courati (šaty 
v  mokru nebo blátě)’, nie cytuje derywatu rzeczownikowego šubravec, 
a jedynie deverbativum šubra ‘šišvorce bláta na dolním okraji šatů’ albo 
też ‘špinavá žena, nepořadná’. Machek uznaje wymienione formacje za 
ekspresywne i wskazuje na paralele słowackie i czeskie: słc. čubrať sa ‘šplí-
chati (se)’, czes. čabrati ‘čvachat se ve vodě’. Czeski etymolog twierdzi też, 
że w drugim znaczeniu czasownika čubrať sa ‘hrabati se’ widać wyraźnie 
podobieństwo do ba-brati se, co z ps. *babrati dial. płn. ‘brudzić, paćkać’, 
*babrati sę ‘paćkać się, walać się’ o  proweniencji dźwiękonaśladowczej  
(SP I: 173). Elementy nagłosowe šu-, ču-, ča-, ca-, pisze Machek, vztahují se  
na protivné šplíchání, mačení se s  vodou a  přeneseně na špinění  
se s  blátem. Tak więc rozwój znaczeniowy wyrazu był prawdo- 
podobnie następujący: ‘człowiek, odziany w szaty pokryte błotem, ubłoco-
ny, brudny’ > ‘człowiek w podartym odzieniu, zaniedbany’ > ‘włóczęga’ >  
‘człowiek podły, nikczemny; łajdak, łotr’. 

Kilka słów wypada poświęcić paralelom z nagłosowym ču- / ča- (ca-), 
a więc słc. dial. čubrať sa expr. ‘máčať sa, plačkať sa’ (SSN I: 281), čubra 
p. šubra, čabrať expr. ‘robiť niečo vo vode, s vodou (napr. prať)’, čabrať sa 
i čabriť sa expr. ‘máčať sa, čľapkať sa, hrať sa vo vode’ al. riedkom blate’, 
čaboriť sa i čaporiť sa expr. ‘máčať sa vo vode, hraťsa s vodou, čľapkať sa’ 
i in. (SSN I: 228). Machek (1968: 92–93) rozpatruje je łącznie z słc. dial. čabrať 
sa expr. ‘pomaly kráčať, vliecť sa’ (SSN I: 229), czes. dial. čabřit ‘potulovat 
se, zbytečně chodit, dělat dlouhé kroky’, čabrat se ‘zdlouhavě jíti’, čabi-
ruvat ‘jíti drobnym a rychlým krokem’, też cabrat se ‘pomalu, namáhavě 
jít’, cápati, cábat, cabrat (se), cábrovat ‘ztěžka jíti, zvl. blátivou cestou, kdy  
krok je plesknutí do bláta, pak vůbec loudavě, lenivě jíti’, przytaczając 
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paralele litewskie, germańskie (rekonstrukcja germ. *skrep-) i staroindyj-
skie, wykazując zarazem pokrewieństwo z czeskim krok ‘krok’ i uznając 

-r- za element ekspresywny. 
Czy Machek ma rację? Można mieć co do tego duże wątpliwości, jeśli 

przyjąć, że większość etymologów sprowadza ps. *krokъ/*korkъ/*korakъ 
‘noga’ do pie. *(s)ker- ‘kręcić, obracać, zginać, wyginać, krzywić, kręcić’ 
(zob. Boryś 2005: 261; Králik 2015: 302–303), a litewskie paralele przytoczone 
przez czeskiego etymologa, w tym lit. kėblinti ‘iść z trudem, niezgrabnie, 
powoli, wlec się’ Wojciech Smoczyński (zapewne za Fraenklem – zob. ESSJ 
IV: 8) wiąże z lit. kabėti ‘wisieć, zwisać’ (SEJL: 241), sprowadzając do pie. *(s)
kebh- albo *(s)kabh- ‘krzywić, wyginać’, por. ps. *skoba ‘zgięty pręt żelazny 
tworzący klamrę, hak’ (Boryś 2005: 552).

Tak więc, wywody Machka należy chyba między bajki włożyć, a sprawa 
wydaje się banalnie prosta. Przytoczone powyżej formacje czeskie i sło-
wackie, podobnie jak liczne pol. dial., np. ciabrać (się) 1. ‘brudzić, walać 
jakąś mazią lub brudnym płynem’, 2. ‘rzucać się w wodzie’, ciabrać się  
1. ‘brudzić się, szczególnie w błocie’, 2. ‘chlapać się w błocie’ (SGP IV: 240), 
być może, z ps. *čabrati (sę) – zob. ESSJ IV: 7–8), podobnie jak cabrać się 
‘moczyć się, brudzić się w błocie’ (ESSJ III: 310), caprać się 1. ‘rozchlapywać 
wodę przy myciu, kąpieli, gwałtownym zanurzaniu’, 2. ‘iść błotnistą drogą’ 
(ESSJ: 341), czaprać się ‘kąpać się, brudzić, moczyć się w wodzie’ (ESSJ: 633), 
ciaprać się 1. ‘brudzić się, ochlapywać się brudnym płynem’, 2. ‘myć się, 
kąpać się, pluskać się’ (ESSJ IV: 254), które należy łączyć z ps. *capati ‘łapać, 
chwytać gwałtownie; brodzić, chodzić powoli po wodzie, błocie z odgło-
sem, człapać, powodować odgłos podobny do człapania po wodzie, bło-
cie’ (palatalizacja [c] w pol. ciapać ma charakter ekspresywny – SP II: 63),  

*čapati ‘ts.’ (SP II: 109–110) mają zdecydowanie charakter dźwiękonaśladow-
czy (od wykrzykników ps. *capъ, *čapъ)3.

Kilka słów należy poświęcić wskazanemu przez Brücknera synonimowi 
szubrawca, czyli wyrazowi szudrawiec oraz pol. dial. szudrak ‘obszarpa-
niec, oberwaniec’, doskonale zachowanym w nazwiskach polskich, por. 
Szudra, Szudrowicz, Szudera, Szuderski, Szudarek, Szudarski, Sudra, Sudrzyk 
(1627), Suder (XIII wiek), Sudar, Sudziarski, co uznano za pochodne od dial. 
szudrać ‘drapać’ (Rymut 1991: 264) i ukr. dial. шудра ‘nałożnica, nieślubna  
 

3 Jednakże – na co zwrócił mi uwagę dr Szeptyński – zastanawiające są tu paralele nie-
mieckie, wobec których nie można przejść obojętnie, por. np. niem. Schubiak, Schubbe-
jack ‘włóczęga; żebrak; wszarz; szubrawiec; łajdak, szuja’. Wymaga to dalszych studiów.
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żona’, o czym była mowa wcześniej. Dają się tu zauważyć wyraźne paralele 
nie tylko strukturalne, ale też semantyczne (‘obszarpaniec, oberwaniec’ 
> ‘człowiek podły, nikczemny’) z szubrawcem.

Etymologia nie jest jednoznaczna. Wiesław Boryś (SEK V: 120) objaśnia 
kaszubskie šudra ‘łotr, nicpoń, nikczemnik’ jako deverbativum od šudro-
vac ‘trząść, szarpać’, a więc pierwotnie ‘ktoś obszarpany’, łącząc przy tym 
z kasz. šëdravc : szedrawc ‘szubrawiec’, co uznaje za przekształcenie pol. 
szubrawiec (bez pewnej etymologii) pod wpływem kasz. šëdrovac, šudrovac, 
šëtrovac ‘trząść, szarpać’, por. też pol. dial. szudrać ‘kołysać’, szudrać się 
‘kołysać się, huśtać się’, szudrać się ‘drapać się’, z niem. schuddern ‘drżeć, 
dygotać, trząść się ze strachu lub z zimna’ (SEK V: 78). 

Propozycja Borysia, by kasz. šudrovac ‘trząść, szarpać’ wywodzić od 
dniem. schuddern ‘drżeć, dygotać, trząść się ze strachu lub z zimna’, dial. 
(pruskiego) schuddern ‘ts.’, niem. schaudern ‘drżeć, trząść się, wzdrygać się’, 
nie wzbudza zastrzeżeń, natomiast derywowanie kasz. šudra ‘łotr, nicpoń, 
nikczemnik’ od tegoż czasownika rodzi uzasadnione wątpliwości, głównie 
z powodów semantycznych. Nie do końca można bowiem zaakceptować 
rozwój znaczenia: ‘ktoś, kto się trzęsie, drży, dygoce, wzdryga się, szarpie’ >  
‘ktoś obdarty’. 

Niewątpliwie inaczej będziemy objaśniać słc. dial. šudraki expr. ‘šaty’, šudric 
se expr. ‘prehrabavať sa, hrabať sa’, šudric śe expr. ‘piplať sa’ (Buffa 2004: 281).  
Pod względem rozwoju semantycznego wymienione formacje przypominają 
słc. dial. cundra 1. ‘útržok, zdrap obnoseného šatstva al. nejakej látky, handra’; 
2. ‘špina, blato na spodku šiat’; 3. kováč. ‘škvara z vyhne’; 4. pejor. ‘neporiadna, 
špinavá žena’; 5. pejor. ‘nemravne žijúca žena, pobehlica (obyč. nadávka)’, 
cundrať pejor. ‘špiniť’, cundrať sa 1. expr. ‘chodiť v daždi, po blate, čvachtať sa’; 
2. expr. ‘motať sa’, cundravý expr. ‘otrhaný’; cundroš 1. expr. ‘otrhaný človek, 
trhan’; 2. expr. ‘nemravne žijúci človek’ (SSN I: 223), pol. dial. cunda ‘kobieta 
brudna, zaniedbana’, cundra ‘dziewczyna, kobieta lekkich obyczajów; ulicz-
nica, nierządnica’, cundrać się (cadrać się, cądrać się) ‘moczyć się, rosić się, 
moknąć, moczyć ubranie w wodzie lub rosie, brudzić je błotem’, cundrak 
pej. ‘o człowieku, który się urosił, ubłocił; brudas’, cundrzyć się (cadrzyć się, 
cądrzyć się) ‘moczyć się, rosić się, moknąć, moczyć ubranie w wodzie lub 
rosie, brudzić je błotem’ (SGP IV: 551), ukr. dial. цундра ‘лахміття, дрантя’, 
цундря ‘тс.’, цундравка ‘подерта або полатана сорочка’, цундрак ‘старий 
одяг’, цундрина ‘лахміття, дрантя’, цундрій ‘обідранець’, цундровка 
‘обдерта жінка’, цундравий ‘пошарпаний’ (ESUM VI: 266).
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Gdy chodzi o etymologię ukr. dial. цундра, to ESUM widzi tu zapoży-
czenie z rum. dial. ţundră ‘довгий і широкий селянський одяг’, a to od 
niejasnego etymologicznie węg. condra ‘ts.’, być może, powiązanego z cudar 
‘негідник; обшарпаний; нікчемний’ (zob. też EWU I: 179, 180–181), por. 
też węg. condra 1. ‘gałgan, łachman, szmata’. 2. ‘dziewka, ladacznica’, cudar 
poet. lud. ‘nikczemny, podły, niegodziwy, niecny, wstrętny, potworny’, cu-
dar ‘szubrawiec, łajdak’ (WSWP: 168), słc. dial. cudar (cudor) expr. ‘huncút, 
nezbedník, lapaj (mies. iba ako nadávka)’ (SSN I: 220). 

Widać więc jak na dłoni, że zarówno pod względem cech fonetycznych, 
polegających na wariantywności nagłosu: šu- || ču- (cu-) || ča- (ca-), jak też 
semantycznych, czyli ewolucji znaczeniowej: ‘człowiek w  ubłoconym, 
brudnym odzieniu’ > ‘obdartus, oberwaniec’ > ‘człowiek podły, nikczem-
ny, nicpoń, hultaj’, obserwujemy pełny paralelizm pomiędzy wyrazami 
szubrawiec i szudrawiec. Podobny rozwój znaczeniowy dostrzegamy także 
w przypadku czes. špinavec 1. pejor. ‘brudas, niechluj, flejtuch’; 2. ‘nikczem-
nik, łajdak, łotr, drań’ (SCP: 785). Oba wyrazy: szubrawiec i szudrawiec za-
pewne na siebie ciągle oddziaływały, ale nie można ich uznać za tożsame 
etymologicznie. 
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