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Stopień znajomości niektórych gwarowych 
ekspresywizmów osobowych przez młodych 
mieszkańców wsi

W dobie, mających złożone przyczyny, szybkich zmian jakościowych i ilościowych 
zachodzących w polszczyźnie wsi na różnych poziomach języka postulowane jest ba-
danie stanu zachowania dyferencyjnych elementów gwarowych w ujęciu socjoling-
wistycznym. Zmiany te widać szczególnie wyraźnie, kiedy uwzględni się czynnik 
czasowy (dawniej – dziś) i pokoleniowy (starzy – młodzi). Do badań słownictwa gwa-
rowego wykorzystuje się przede wszystkim metodę wywiadu bezpośredniego, wspie-
ranego nierzadko badaniem kwestionariuszowym, które jako autonomiczny sposób 
pozyskiwania materiału budzi zastrzeżenia badaczy ze względu na pozbawienie lek-
syki naturalnego kontekstu komunikacyjnego (Kąś 1986: 122). Metoda ankietowa 
sprawdza się jednak w przypadku badania stanu znajomości leksyki, zwłaszcza słow-
nictwa dyferencyjnego, i umożliwia zobrazowanie zjawisk językowych z uwzględnie-
niem różnorakich parametrów socjalnych (Kucharzyk 2012: 71, 73).

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie stopnia znajomości niektórych gwa-
rowych ekspresywizmów osobowych1 przez małopolskich gimnazjalistów. Badaniu 
kwestionariuszowemu w latach 2012–2014 poddano uczniów z siedmiu gimnazjów 
leżących w obrębie gwar pasa pogórskiego: trzech z zachodniej części tego obszaru 
gwarowego (okolice Chrzanowa) i czterech ze wschodniej jego części (Pogórze Cięż-
kowicko-Rożnowskie, teren leżący między Tarnowem, Gorlicami i Nowym Sączem)2.

1 Jako ekspresywizm osobowy rozumie się tu, jak u Artura Rejtera, „nazwy (określenia) człowieka mo-
tywowane chęcią manifestacji emocji ze strony nadawcy, zawierające opartą na potocznym sposobie 
konceptualizacji rzeczywistości charakterystykę obiektu nazywanego oraz jego ocenę” (Rejter 2006: 9).

2 Na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego badaniem objęto cztery gimnazja: w  Paleśnicy 
(gm. Zakliczyn; 44 ankiety) i w Zakliczynie (gm. Zakliczyn; 71 ankiet: 40 uzupełnionych w szkole i 31 – 
w domu), w Jastrzębi (gm. Ciężkowice; 39) i w Gródku nad Dunajcem (gm. Gródek nad Dunajcem; 40), 
a w okolicach Chrzanowa – w gminie Babice: w Jankowicach (24), w Babicach (31) i w Zagórzu (31).
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Kwestionariusz został przygotowany na podstawie wstępnego, dwuetapowego ba-
dania, przeprowadzonego w 2011 roku: gimnazjaliści z okolic Chrzanowa i z Pogórza 
Ciężkowicko-Rożnowskiego3 uzupełniali w szkole kwestionariusz zawierający szcze-
gółowe pytania o jednowyrazowe określenia dzieci, odnoszące się m.in. do wieku, 
wyglądu, zachowania, cech psychicznych i zainteresowań, a następnie byli proszeni 
o uzupełnienie drugiego, identycznego kwestionariusza w domu, na podstawie od-
powiedzi najstarszych bliskich im osób. Porównanie odpowiedzi pozwoliło ustalić 
grupę wyrazów występujących w kwestionariuszach osób starszych, ale nieobecnych 
lub poświadczanych jednostkowo (1–2 razy) w ankietach uczniów. Niepojawienie się 
danej jednostki w odpowiedziach gimnazjalistów nie musiało oznaczać nieznajo-
mości słowa. Postanowiono zatem sprawdzić stopień przyswojenia niektórych wy-
razów dyferencyjnych, używając osobnego kwesionariusza. Obejmował on 16 losowo 
wybranych ekspresywizmów, wynotowanych z odpowiedzi starszych mieszkańców 
(bąk, chodok, dziopa, gizd, mrozia, parobcok, pędrok, popadyjok, powróscok, siksa, 
siyrduś, węzowica, zdeb, zowitko, źlamdok), z zachowaniem cech wymowy gwarowej, 
której brak utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia mieszkańcom wsi identyfikację 
jednostki leksykalnej podanej przez badacza (Kucharzyk 2012: 72). W odniesieniu 
do każdego z wymienionych wyrazów uczniowie byli proszeni o wskazanie jednej 
z trzech odpowiedzi: „używam”, „znam ze słyszenia” lub „nie znam” oraz, w przy-
padku deklarowanej znajomości słowa, o odpowiedź, kogo nazywa się takim określe-
niem. Kwestionariusz był uzupełniany przez gimnazjalistów samodzielnie, w szkole. 
Odpowiedzi miały posłużyć jako informacja o deklarowanym stopniu czynnej lub 
biernej znajomości dyferencyjnych jednostek leksykalnych. Część zgromadzonych 
wyników z  Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego została już opublikowana4, tutaj 
natomiast zostaną zaprezentowane rezultaty dotyczące wyrazów: bąk, zowitko, gizd 
i siyrduś z obu badanych obszarów, łącznie z 249 kwestionariuszy (163 z Pogórza 
Ciężkowicko-Rożnowskiego i 86 z Pogórza Chrzanowskiego). Odrębnie, jako tło po-
równawcze do opisywanego materiału, zostanie potraktowanych 31 kwestionariuszy 
z Zakliczyna nad Dunajcem, które, wbrew instrukcji, uczniowie uzupełniali w domu.

Bąk i zowitko

Podczas zbierania apelatywnych ekspresywizmów osobowych jedynie w kwestionariu-
szach starszych mieszkańców Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego (powyżej 51. roku 
życia) pojawiły się wyrazy bąk i zowitko – oba w odpowiedzi na pytanie o nazwę nie-
ślubnego dziecka. Wyraz bąk jest w polszczyźnie polisemiczny. Aleksander Wietrzyk 

3 W okolicach Chrzanowa były to gimnazja w Pogorzycach (gm. Chrzanów) i w Zagórzu (gm. Babice), 
a na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim – w Paleśnicy (gm. Zakliczyn).

4 Stopień deklarowanej znajomości wyrazów: chodok, dziopa, parobcok, popadyjok, powróscok i zdeb 
omówiono w artykule Dyferencyjne ekspresywizmy gwarowe w jezyku małopolskich gimnazjalistów 
(Piechnik 2015).
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z gwary Pogórzan z okolicy Gorlic (nieco na wschód od Pogórza Ciężkowickiego) wy-
notował trzy znaczenia osobowe: 1. ‘małe dziecko’, 2. ‘mały urwis’ i 3. ‘dziecko nie-
ślubne’, a ponadto dwa nieosobowe: ‘owad żywiący się krwią zwierzęcą’ i  ‘zabawka 
dziecinna w postaci dwóch stożków, wprawiana w ruch wirowy’ (SGPg 2011: 7)5.

Ponieważ wyraz bąk funkcjonuje w polszczyźnie ogólnej i potocznej (chociaż 
w znaczeniach nieosobowych), nie może dziwić, że około 50 procent badanych gim-
nazjalistów deklaruje jego znajomość (na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim nie-
mal 40 procent wskazało, że zna wyraz ze słyszenia, a nieco ponad 7 procent – że go 
używa, w okolicach Chrzanowa bierną znajomość słowa bąk zadeklarowało nieco 
ponad 35 procent respondentów, a niemal 20 procent – czynną).

Odpowiedzi na pytanie, kogo nazywa się bąkiem, wskazują, że nie wszyscy odpo-
wiadający, deklarując znajomość tego wyrazu, brali pod uwagę jego osobowe znacze-
nie. W okolicach Chrzanowa 18 procent (14) uczniów podjęło się podania znaczenia, 
ale najczęściej (ponad 61 procent udzielonych odpowiedzi) wskazywano na znacze-
nia nieosobowe: wspólnoodmianowe ‘owad’ oraz funkcjonujące w polszczyźnie po-
tocznej znaczenie: ‘gazy fizjologiczne’. Spośród osobowych podano znaczenia: ‘małe 
dziecko’ (4; 28,6 procent) i ‘gruba osoba’ (1; 7,2 procent), być może w nawiązaniu do 
zleksykalizowanego porównania używanego w mowie potocznej: gruby jak bąk lub 
do zwrotu: najeść się/objeść się jak bąk. Jeden z ankietowanych uczniów wskazał na 
dużą ekspresywną siłę tego określenia, pisząc, że bąk to wyzwisko, którego się uży-
wa, żeby obrazić kolegę.

Na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim 22 procent (36) uczniów wskazało, kogo 
się nazywa bąkiem. Padło 10 różnych odpowiedzi, z których 8 odnosiło się do znaczeń 
osobowych. Zdecydowana większość (90 procent) odpowiedzi łączyła znaczenie sło-
wa bąk z dzieckiem. W tej grupie najwięcej jest definicji o referencji bardziej ogólnej: 
‘dziecko’ (14 odpowiedzi, 35 procent), ‘małe dziecko’ (12; 30 procent), a 10 procent de-
finicji wskazuje na płeć męską: ‘chłopiec’ (1; 2,5 procent), ‘mały chłopiec’ (3; 7,5 pro- 
cent). Pięć osób (12,5 procent) w definicjach odwołało się do dużej ruchliwości bądź 
niegrzeczności dziecka nazywanego bąkiem: ‘niedobre dziecko’6 (2; 5 procent), ‘nie-
grzeczne dziecko’ (2; 5 procent), ‘ruchliwe dziecko’ (1; 2,5 procent). Jedna osoba 
wskazała, że bąkiem nazywa się niechciane dziecko, co mogłoby mieć związek ze 
znaczeniem ‘nieślubne dziecko’. W odniesieniu do człowieka w ogóle pojawiło się – 
podobnie jak w okolicach Chrzanowa – znaczenie ‘gruby człowiek’ (2; 5 procent). 
Dwóch respondentów podało znaczenia nieosobowe słowa bąk: ‘owad’ oraz ‘gazy 
fizjologiczne’. Wyniki ankiety wskazują zatem, że spośród osobowych znaczeń wy-
mienianych przez A. Wietrzyka młodzieży z obu badanych terenów znane jest zna-
czenie: ‘małe dziecko’ a ponadto na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim: ‘urwis’, zaś 
znaczenie ‘dziecko nieślubne’, podane jeden raz, można uznać za nieznane.

5 Wyraz bąk jako określenie dziecka znany jest też np. na Orawie (1. ‘żartobliwie o małym dziecku lub 
z niechęcią o dziecku niegrzecznym’, 2. ‘nieślubne dziecko’ KąśSGO I: 47) i na Podhalu, gdzie znacze-
nie ‘nieślubne dziecko’ podawane jest na pierwszym miejscu (KąśILG I: 336).

6 Por. niedobry ‘niegrzeczny’ (‘Niedobre dziecko to dziecko niegrzeczne’, ISJP I: 983).
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Ankiety części zakliczyńskich gimnazjalistów, które – wbrew instrukcji – były 
wypełniane w domu (i co do których zachodzi podejrzenie, że w ich wypełnianiu 
brali udział starsi członkowie rodziny czy sąsiedzi) wykazują znaczne różnice w ob-
rębie wskazywanych znaczeń. Ponad 58 procent uczniów odpowiedziało na pyta-
nie, kogo nazywa się wyrazem bąk. Na znaczenie ‘małe dziecko’ wskazało niespełna 
28 procent (5) osób, które udzieliły odpowiedzi, zaś ponad 72 procent (13) podało, że 
bąk to dziecko pozamałżeńskie: ‘nieślubne dziecko’ (12), ‘dziecko panny’ (1).

Ekspresywizm zowitko w  kwestionariuszach uzupełnianych przez starszych 
mieszkańców Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego pojawił się jedynie dwa razy. 
Słowniki gwarowe nie podają rzeczownika rodzaju nijakiego określającego dziecko: 
zawitko/ zowitko, wyrazu tego nie notuje też kartoteka SGP PAN. Odnotowywany 
jest rzeczownik rodzaju żeńskiego zawitka, jako występujące na Śląsku i w połu-
dniowej Małopolsce określenie dziewczyny mającej nieślubne dziecko (MSGP: 348)7. 
A. Wietrzyk w Słowniku gwary Pogórzan (z okolic Gorlic) kwalifikuje wyraz zawitka 
jako przestarzały i definiuje następująco: ‘panna w ciąży, która do kościoła zamiast 
wianka ubierała na głowę chustkę i której nie wolno było w kościele stać między pan-
nami, tylko w babińcu lub przy bocznym ołtarzu razem z mężatkami’ (SGPg: 220)8.

Obecne badanie wykazało, że wyraz zowitko można uznać za zupełnie nieznany 
młodzieży. Jedynie czterech badanych zadeklarowało bierną znajomość tego słowa 
(„znam ze słyszenia”) a zdefiniowania go podjęła się jedna osoba z Zakliczyna, która 
podała znaczenie nieosobowe ‘zawiniątko’9. Spośród osób uzupełniających kwestio-
nariusz w domu tylko jedna zadeklarowała bierną znajomość tego wyrazu i podała 
znaczenie osobowe, odnoszące się do dziecka (‘noworodek’), jednak niezawierające 
informacji, czy przyszło ono na świat wskutek panieńskiej ciąży. Ponieważ ekspre-
sywizm zowitka w znaczeniu ‘panna z dzieckiem’ jest znany niektórym najstarszym 
mieszkańcom Pogórza Cieżkowicko-Rożnowskiego, można podejrzewać, że wyraz 
zowitko na określenie nieślubnego dziecka (nienotowany w źródłach leksykograficz-
nych i niepotwierdzony podczas bezpośrednich wywiadów z mieszkańcami) jest for-
mą urobioną fleksyjnie od rzeczownika zowitka, utworzoną na potrzeby odpowiedzi 
na pytanie kwestionariusza.

7 Mieczysław Szymczak w artykule Polskie gwarowe nazwy panny mającej nieślubne dziecko wskazywał, 
że wyraz zawitka, poza Śląskiem, występuje w południowo-wschodniej Małopolsce, a rzadziej w Ma-
łopolsce środkowej i północnej, znany jest także na Ukrainie – w okolicach Drohobycza i w dialektach 
środkowosłowackich (Szymczak 1968: 369). Motywacja nazwy łączy się ze znanym z Podkarpacia 
dawnym zwyczajem: „po przyjściu na świat nieślubnego dziecka schodziły się starsze mężatki, ob-
cinały matce nieślubnego dziecka włosy, zawijały jej na pośmiewisko głowę w stare spodnie i pro-
wadziły przez wieś, bijąc od czasu do czasu pokrzywami” (Szymczak 196: 369). Nieco inny wariant 
tego zwyczaju przytacza M. Szymczak za informatorką z pow. Lubin Legnicki, urodzonej w okolicach 
Tarnopola.

8 Ekspresywizm zawitka (/zowitka) nie został na tym terenie odnotowany podczas przeprowadzanych 
przed dekadą badań apelatywnych ekspresywizmów osobowych nazywających kobietę (por. Piechnik 
2009). Późniejsze eksploracje terenowe wskazują jednak, że słowo jest znane niektórym przedstawi-
cielom najstarszego pokolenia.

9 W codziennej mowie mieszkańców Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego w znaczeniu ‘zawiniątko’ 
znacznie częściej niż wyraz zowitko używane są rzeczowniki r.m. zowitek/sfitek.
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Gizd

Słowniki odnotowują ekspresywizm gizd jako charakterystyczny dla Śląska i  za-
chodniej Małopolski, w znaczeniu: ‘człowiek niechlujny, też: bezwstydny, niemo-
ralny’ (MSGP: 73). Odpowiedzi gimnazjalistów potwierdzają, że w  zachodniej 
Małopolsce (w okolicach Chrzanowa) to wyraz dobrze znany również młodemu po-
koleniu (33 procent odpowiadających deklarowało jego znajomość bierną, a 14 pro-
cent – czynną), zaś dla młodzieży z Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego jest on obcy 
(5 procent zadeklarowało jego znajomość, a jedynie jedna osoba podała znaczenie – 
‘młody chłopiec’10).

Gimnazjalisci z  zachodniej Małopolski podawali wiele znaczeń słowa gizd 
(17 procent odpowiadających podało definicję). Najczęściej wskazywano znaczenie 
‘niegrzeczny, niesforny chłopak’ (chłopak, który dokucza innym (1); niegrzeczny 
chłopak (3), złośliwy chłopak (1), niesforny chłopak (1)) lub ogólne: ‘chłopak’ (chłopak 
(2), kolega (1)). Pojedyncze osoby podały znaczenia: ‘małe dziecko’, ‘niepochlebnie 
o złej osobie’ i ‘dziecko, które się brudzi’. To ostatnie może się łączyć ze znaczeniem 
‘niesforny chłopak’, wskazując skutek działań nazywanego. Jeden z respondentów 
podał znaczenie nieosobowe ‘wydzielina z nosa, katar’, co wydaje się adideacją do 
leksemu potocznego gil, używanego we wskazanym znaczeniu (por. ISJP I: 445).

Siyrduś

Wyraz siyrduś (także w wariancie sirduś) w znaczeniu ‘człowiek słabowity, chorowi-
ty’ odznacza się stosunkowo dużą frekwencją w języku mówionym starszych miesz-
kańców Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Słowniki gwarowe nie odnotowują 
tego słowa, nie rejestruje go również kartoteka SGP PAN. Mały słownik gwar polskich 
pod red. Jadwigi Wronicz podaje wyraz sierdy (siyrdy) ‘gęsia skórka’ (MSGP: 252), od-
notowany w Rzepienniku Strzyżewskim, zatem w pobliżu terenu objętego badaniem.

Ekspresywizm siyrduś nie jest znany gimnazjalistom z badanych obszarów. Co 
prawda niektórzy uczniowie zaznaczali odpowiedzi wskazujące na jego znajomość 
(około 8 procent respondentów z zachodniej Małopolski i około 2,5 procent – z Po-
górza Ciężkowicko-Rożnowskiego), ale żadna z ankietowanych osób nie wskazała 
znaczenia słowa.

W zestawieniu z powyższymi danymi znaczne różnice wykazują wyniki kwe-
stionariuszy uzupełnianych w domach przez gimnazjalistów z Zakliczyna, z któ-
rych 20 procent zadeklarowało znajomość wyrazu siyrduś ze słyszenia, a 16 procent 
wskazało znaczenie słowa. Wśród odpowiedzi pojawiły się w większości definicje 
łączące wyraz ze słabym zdrowiem nazywanego: ‘słabe dziecko’, ‘niewyrośnięty, 

10 U gimnazjalistów z Zakliczyna uzupełniających kwestionariusz w domu pojawiły się dwie definicje: 
‘nieodpowiedzialny chłopak’ (2) i ‘chytrus’ (2).
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chorowity chłopak’, także ‘sierota’11. Jedna osoba podała znaczenie ‘dziecko szcze-
gólnie kochane przez matkę’. Na pojawienie się tej odpowiedzi mógł mieć wpływ 
hipokorystyczny formant -uś, będący budulcem spieszczeń i nośnikiem pozytywne-
go wartościowania12. Pojawiło się też znaczenie nieosobowe ‘męski narząd rozrod-
czy’. Bogactwo definicji (mimo niewielkiej liczebnie grupy uczniów uzupełniających 
ankietę w domu – 31) dowodzi, że dla osób starszych, które niewątpliwie pomaga-
ły uzupełniać odpowiedzi, to wyraz znany i używany w różnych kontekstach ko-
munikacyjnych. Zaskakiwać jednak może to, że młodzież ocenia taki, stosunkowo 
popularny wyraz jako nieznany nawet ze słyszenia i niejasny semantycznie (brak 
definicji).

Wnioski

Zadeklarowanie znajomości słowa przez uczniów nie oznacza jeszcze, rzecz jasna, 
jego faktycznej znajomości. Wielu respondentów deklarowało znajomość wszystkich 
ekspresywizmów zawartych w kwestionariuszu, ale nie podawało definicji żadnego 
z nich, co mogło być skutkiem braku zainteresowania badaniem i swoistym sposo-
bem na szybkie oddanie kwestionariusza bez troski o rzetelność odpowiedzi. Naj-
bardziej wiarygodne deklaracje znajomości słownictwa to te opatrzone objaśnieniem 
słowa.

Dwa spośród badanych wyrazów, bąk i zowitko, w znaczeniu ‘nieślubne dziecko’, 
pod względem treści definicyjnych i konotowanych odnoszą się do tradycyjnego sy-
stemu aksjologicznego wsi, w którym wyraźnie odróżniano dziecko będące owocem 
małżeństwa od dziecka panieńskiego i negatywną ocenę niemałżeńskiego współży-
cia przekładano na pejoratywnie nacechowane określenia nieślubnych dzieci. Ponie-
waż wieś zmienia się zarówno pod względem jezykowo-kulturowym, jak i mental-
nościowym, zanikają wyrazy, które mogłyby wskazywać na zacofanie użytkownika 
języka i łączyć mówiącego z tradycyjnym wiejskim typem kultury, mającym niski 
prestiż społeczny (Pelcowa 2002: 36, Kąś 1979: 152). Wyraz bąk, dzięki polisemiczno-
ści, należy do słownictwa znanego młodzieży czynnie lub biernie, ale w znaczeniach 
wspólnych z innymi odmianami polszczyzny.

Zaprezentowane w innym miejscu (Piechnik 2015) wyniki badań wyrazów do-
brze znanych gimnazjalistom z Pogórza Ciężkowicko-Rożowskiego, takich jak dzio-
pa, chodok, zdeb, zawierały przykłady stosowania leksyki gwarowej w definicjach 
dyferencyjnych wyrazów oraz przykłady zjawiska adideacji wyrazu słabo znanego 
do bardziej przyswojonego, ale również gwarowego. W odniesieniu do wyrazów ana-
lizowanych w tym miejscu nie odnotowano podobnych właściwości. Wyrazy bardzo 

11 Por. sierota ‘osoba niezaradna lub budząca współczucie’ (ISJP II: 578).
12 Łączenie wyrazu siyrduś z miłością nasuwa skojarzenie ze staropolską (funkcjonującą do XIV w.) 

postacią wyrazu serce: siérce, występującą do dziś na Orawie (por. siyrce, KąśSGO II: 323), oraz ze 
słowackim srdce ‘serce’. Na temat wyrazu sierce w dialektach pisze szeroko Alfred Zaręba (1968).
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rzadkie w języku najstarszych mieszkańców (takie jak zowitko na obu badanych ob-
szarach czy gizd na Pogórzu Ciężkowicko-Rożnowskim) nie budzą u młodzieży żad-
nych skojarzeń.
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