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I. WSTĘP 

1. Etnolingwistyka 

Dialektologia jest nauką o półtorawiekowej tradycji i przedmiocie badań odróżnia-
jącym ją od pozostałych dziedzin językoznawstwa. W drugiej połowie XX wieku 
z tradycyjnej dialektologii wydzieliły się interdyscyplinarne nauki, łączące pole zainte-
resowań językoznawczych z socjologicznymi (socjolingwistyka) oraz etnograficznymi 
(etnolingwistyka). Etnolingwistyka, zwana również lingwistyką antropologiczną, zapo-
czątkowana została w Stanach Zjednoczonych we wczesnych latach XX wieku. Za jej 
prekursora uważany jest Franz Boas, badacz języków i kultury Indian. Do rozwoju tej 
dziedziny nauki znacząco przyczynili się Edward Sapir i Beniamin L. Whorf – twórcy 
hipotezy, zgodnie z którą język kształtuje kulturę, zaś kultura wpływa na język [Ency-
klopedia 1994, 189]. Lingwistyka antropologiczna uznała język za szczególnie istotny 
dla badania kultury i sposobu wartościowania elementów świata przez człowieka. Je-
rzy Bartmiński, jeden z najbardziej zasłużonych polskich propagatorów tego nurtu, 
w artykule Czym jest etnolingwistyka?, opublikowanym w roku 1986 na łamach „Ak-
centu”, podkreśla, że „...etnolingwistyka stara się o to, by wychodząc od języka docie-
rać do człowieka, do jego sposobu pojmowania świata” [Bartmiński 1986, 17]. W in-
nym miejscu badacz akcentuje, że „...ambicją etnolingwistyki jest opisać język nie tylko 
jako narzędzie komunikacji społecznej, ale także jako składnik kultury. Składnik nie-
zwykły, bo nie tylko skupiający w sobie cechy istotne dla kultury jako całości, nie tylko 
zawierający inwentarz jej zasobów, ale też ujawniający przyjęte w tej kulturze sposoby 
konceptualizacji i kategoryzacji rzeczy, systemy stosowanych wartościowań, punktów 
widzenia, utrwalonych społecznie postaw wobec świata” [Bartmiński 2007, 32]. 

Badania etnolingwistów polskich początkowo koncentrowały się szczególnie na re-
lacjach między językiem ludowym a kulturą ludową [por. Anusiewicz 1995, 11]. Ewa 
Kołodziejek i Kazimierz Długosz w latach dziewięćdziesiątych zwracali uwagę na 
niekompletność treści mieszczących się w tak rozumianym pojęciu etnolingwistyki, 
zaznaczając, że 

Utożsamianie etnolingwistyki z obszarem kultury ludowej, a etosu z ludem jest realizacją tyl-
ko fragmentu znaczenia greckiego słowa ethnos, określającego lud, naród, społeczeństwo, grupę 
społeczną. Etnolingwistyka może zatem i powinna badać wzajemne związki między językiem 
a kulturą na wszystkich poziomach, nie ograniczając się do kultury ludowej [Kołodziejek, Dłu-
gosz 1996, 319]. 
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Z czasem zakres analizy etnolingwistycznej się rozszerzył i lingwistyka antropolo-
giczna przestała się skupiać na rozważaniach ludoznawczych. Jej pole zainteresowań 
rozciągnięte zostało na polszczyznę ogólną, z uwzględnieniem jej wewnętrznego zróż-
nicowania oraz na badania komparatystyczne, skupione na analizie znaczenia i warto-
ściowania w różnych językach. Ostatecznie etnolingwistyka usytuowała się „...w nur-
cie lingwistyki antropologiczno-kulturowej i kognitywnej” [Pelcowa 2006, 92]. 
Analiza języka i kultury daje pełniejsze rezultaty, jeżeli bierze pod uwagę czynniki 
socjologiczne. Zwraca na to uwagę Halina Kurek, która w swoich pracach gwaroznaw-
czych posługuje się metodą łączącą lingwistykę kulturową z socjologią. Podkreśla ona 
konieczność uwzględnienia w badaniach językowych między innymi tego, kim są in-
terlokutorzy, w jakiej sytuacji się komunikują oraz jaki jest cel kontaktu. Za najistot-
niejszy czynnik, przesądzający o wyborze określonej realizacji leksykalnej, uznaje 
sytuację komunikacyjną oficjalną w opozycji do nieoficjalnej [Kurek 1996, 86–87]. 
Badaczka uwzględnia w analizie zjawisk językowych polskiej wsi między innymi takie 
czynniki, jak: wiek badanego, jego wykształcenie, pochodzenie i wykonywany zawód 
[Kurek 1996, 88–89]. 

Interdyscyplinarny charakter analiz etnolingwistycznych powoduje niejednorodność 
w obrębie terminów nazywających tę dziedzinę (etnolingwistyka, lingwistyka antropo-
logiczna, lingwistyka kulturowa1). Różnice terminologiczne wydają się jednak nie-
istotne w obliczu możliwości, jakie niesie wieloaspektowe badanie języka i kultury 
wsi. Wszechstronne, łączące różne dziedziny nauki, spojrzenie na zjawiska językowo- 
-kulturowe umożliwia bowiem stworzenie rzetelnego obrazu rzeczywistości [Kołodzie-
jek, Długosz 1996, 323]. 

2. Cel i zakres opracowania  

Celem niniejszego opracowania jest próba odtworzenia językowego obrazu świata 
wycinka rzeczywistości wiejskiej, który stanowią: kobieta i mężczyzna. Językowy 
obraz kobiety i mężczyzny został w tytule książki nazwany „wizerunkiem”, ze wzglę-
du na synonimiczne (choć stosunkowo rzadkie) funkcjonowanie tego terminu jako 
określenia „językowego obrazu” [por. Ostaszewska 2001, Kąś 2002].  

Przedmiot analizy stanowią rzeczownikowe apelatywy używane na określenie ko-
biet i mężczyzn, funkcjonujące w języku średniego i najstarszego pokolenia mieszkań-
ców gminy Zakliczyn nad Dunajcem. W celu odtworzenia wizerunku kobiety i męż-
czyzny wybrane zostały wyłącznie apelatywy osobowe nacechowane emocjonalnie2. 
Będą one w niniejszym opracowaniu rozumiane jako rzeczowniki pospolite używane 
na oznaczenie ludzi, posiadające zdolność określania wielu desygnatów i niosące 
z sobą obligatoryjnie – poza semantycznymi – treści emocjonalne. 

 
1 E. Kołodziejek i K. Długosz jako synonimiczny termin wskazują także socjolingwistykę [Kołodziejek, 

Długosz 1996, 323]. 
2 Leksemy takie zyskują w literaturze różnorakie nazwy – por. rozdz. Apelatywne określenia... 
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W obliczu postępującego zanikania gwar badanie zachowanego na wsi słownictwa 
stanowi niewątpliwą konieczność. Niniejsza praca rejestruje leksykę polszczyzny mó-
wionej mieszkańców gminy Zakliczyn nad Dunajcem – regionu słabo znanego języko-
znawstwu3. Słownik opisujący zgromadzoną leksykę mógłby więc stanowić drobny 
przyczynek do topografii lingwistycznej. 

Materiał językowy został zebrany w latach 2004–2007 podczas nieoficjalnych roz-
mów z najstarszym i średnim pokoleniem mieszkańców wszystkich miejscowości na-
leżących do gminy Zakliczyn nad Dunajcem (bądź uczestnictwa autorki w rozmowach 
w charakterze świadka). Najwnikliwiej przebadana została południowa część gminy. 
Niektóre rozmowy były rejestrowane na taśmach magnetofonowych (nagrania „z ukry-
cia”). Ponieważ ekspresywizmy gwarowe są w przeważającej większości nośnikiem 
negatywnych emocji, do ich pojawienia się nierzadko konieczna była specjalna sytu-
acja komunikacyjna (sprzeczka, kłótnia, zdenerwowanie itd.). Trudno o zaistnienie 
takiej podczas wywiadu, który postrzegany jest przez badanych jako sytuacja nienatu-
ralna, oficjalna. Modyfikację leksyki powoduje bowiem kontekst4. W związku z tym 
miejscami cennymi dla zdobywania materiału okazały się przystanki autobusowe, au-
tobusy kursowe i busy, a także sklepy itd. Zbieranie materiału znacznie ułatwił fakt, że 
pisząca te słowa jest mieszkanką gminy Zakliczyn nad Dunajcem i czynną użytkow-
niczką jej gwary, toteż część badanych rozpoznaje ją jako autochtonkę5. 

O umieszczeniu apelatywu w słowniku stanowiącym bazę materiałową analizy de-
cydowało zaistnienie danego ekspresywizmu w wypowiedzi przedstawiciela średniego 
lub najstarszego pokolenia mieszkańców (od około 40. roku życia). Jeżeli więc w języ-
ku młodszego pokolenia dało się odnotować leksem nieopisany wśród słownictwa 
używanego przez starszych mieszkańców, respondentom zadawane było wprost pyta-
nie sprawdzające rozumienie słowa (np. Kto to jest bela?). Wykorzystanie tego rodzaju 
pytań zaowocowało ilustracjami stanowiącymi eksplikacje nazw (np. bela to kavåW 
baby). W rozmowach z mieszkańcami wykorzystano także pytania zawarte w ankiecie 
wzorowanej na kwestionariuszu Artura Czesaka [zob. Aneks. Kwestionariusz; por. 
Czesak 2004]. W niewielkim zakresie kwestionariusze były także rozdawane miesz-
kańcom (44 ankiety). 

Zebrany materiał językowy nie został ograniczony do słownictwa dyferencyjnego. 
Zawiera on również wyrazy ogólnogwarowe, a także ekspresywizmy wspólne różnym 
odmianom polszczyzny6. Włączenie tego rodzaju słownictwa było świadomą i przemy-

 
3 Por. rozdz. Charakterystyka płaszczyzny językowej..., podrozdział: Język i kultura mieszkańców okolic 

Zakliczyna nad Dunajcem w badaniach etnograficznych i językoznawczych. 
4 Jak słusznie zauważa R. Kucharzyk, „...użycie leksemu ma charakter jednostkowy, często wymaga za-

istnienia określonej sytuacji, wytworzenia się kontekstu pozajęzykowego, który wpłynie na pojawienie się 
w mowie użytkownika języka jakiegoś leksemu, np. (...) więcej ekspresywnych określeń człowieka usły-
szeć można podczas kłótni niż w zwykłej rozmowie itp.” [Kucharzyk 2003, 120]. 

5 Trudności, jakie podczas zbierania materiału napotyka alochton, trafnie opisał J. Kąś w żartobliwym 
tekście dotyczącym stosowanych w Piekielniku ekspresywizmów osobowych: „...piekielnicanie nie ode-
wrzo gymby, kie ik piyknie spytocie: »Jak powiecie na człowieka, który plecie głupstwa?« Ale jak nie za-
cniecie ś nimi godać inacy, to jedyn do drugiego powiy: »Chybojmy stela, s takiym bejdokiym to ni ma có 
godać«” [Kąś 1994b, 177]. 

6 A. Markowski zwracał uwagę na fakt lekceważenia przez większość słowników gwarowych słownic-
twa innego niż dyferencyjne i wskazywał na konieczność całościowego opisu odmiany leksykalnej (którą 
rozumie jako: „...zbiór (...) wszystkich jednostek leksykalnych używanych w procesach komunikatywnych 
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ślaną decyzją. Celem niniejszej pracy jest bowiem uzyskanie możliwie pełnego wize-
runku kobiety i mężczyzny, zaś ograniczenie się do słownictwa charakterystycznego 
dla badanego terenu mogłoby ten obraz zafałszować.  

Zgromadzona leksyka prezentuje przykłady sygnowania różnorodnych aspektów 
życia ludzkiego. Z tak rozproszonych elementów językowych niełatwo stworzyć spój-
ny obraz świata, toteż zebrane słownictwo zostało skategoryzowane. Wydzielono czte-
ry pola znaczeniowe, obejmujące różne aspekty życia kobiety i mężczyzny: wiek 
i wygląd, środowisko społeczne, środowisko domowo-rodzinne oraz uczuciowość 
i seksualność. W niniejszym opracowaniu segmenty kategoryzacji nazywane są polami 
semantycznymi, choć w językoznawstwie zyskują również miana pól semantyczno- 
-kulturowych, grup leksykalno-semantycznych i pól desygnacyjno-konotacyjnych [por. 
Tokarski 1990] oraz pól tematycznych [por. Cygal-Krupa 1990, Skubalanka 1996].  

3. Układ tekstu  

Początkowe rozdziały prezentują objętą badaniami gminę od strony historyczno- 
-społecznej i dialektologicznej. Pierwszy z nich (Rys historyczno-społeczny gminy 
Zakliczyn nad Dunajcem) przedstawia teren badań: jego położenie, ukształtowanie, 
historię, a także informacje na temat struktury ludności, jej wykształcenia i wykony-
wanej pracy. Następnie, w rozdziale Charakterystyka płaszczyzny językowej badanego 
obszaru, po krótkiej prezentacji procesów zachodzących w słownictwie gwarowym, 
przybliżone zostają cechy badanej gwary oraz stan badań dialektologiczno- 
-etnograficznych nad omawianym obszarem.  

Kolejno poruszona zostaje kwestia językowego obrazu świata (rozdz. IV). 
Uwzględnia się historię tego kierunku badawczego na gruncie językoznawstwa ogól-
nego i polskiego, wskazuje różnice między potocznym a naukowym obrazem świata, 
omawia składniki językowego obrazu świata i sposoby jego rekonstrukcji oraz prezen-
tuje badania nad językowym obrazem świata mieszkańców polskiej wsi. Z tematyką 
językowego obrazu świata łączy się również rozdział V, dotyczący stereotypów języ-
kowych.  

Rozdział VI zawiera rekapitulację rozważań badawczych dotyczących definicji wy-
razu pospolitego w odróżnieniu od nazwy własnej, prezentację różnic terminologicz-
nych w oznaczaniu ekspresywizmów oraz informacje na temat sposobów kategoryzo-
wania materiału leksykalnego, a także przegląd polskich prac dotyczących słownictwa 
ekspresywnego. Uzupełnienie tej części stanowi rozdział VII: Kobieta i mężczyzna 
w polszczyźnie – stan badań, prezentujący etymologię ogólnych określeń sygnujących 
kobietę i mężczyznę w języku polskim, kwestię androginizmu polszczyzny oraz prze-

 

przez członków określonej grupy społecznej...” [Markowski 1992, cz. I, 10]) z uwzględnieniem słownictwa 
swoistego oraz utożsamiającego (wspólnego różnym odmianom polszczyzny) [Markowski 1992, cz. I, 10–
11]. Wyrazy nazywane przez badacza wspólnoodmianowymi cechuje brak stylistycznego nacechowania 
[por. Klimczak 2004, 44], natomiast w niniejszym opracowaniu bierze się pod uwagę wspólne dla różnych 
odmian polszczyzny słownictwo ekspresywne. 
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gląd badań polskich językoznawców nad zagadnieniem płci w języku. Tę część opra-
cowania zamyka klasyfikacja ekspresywizmów osobowych gminy Zakliczyn nad Du-
najcem, w której zebrane słownictwo zostaje pogrupowane w cztery pola semantyczne 
zgodnie z własną kategoryzacją autorki (rozdz. VIII). 

Analizę przeprowadza się z uwzględnieniem czterech aspektów życia ludzkiego. 
Punkt wyjścia stanowi prezentacja profilu zewnętrznego (wygląd i wiek, rozdz. IX). 
Następnie kobietę i mężczyznę pokazuje się jako członków wspólnoty wiejskiej 
(rozdz. X), aby wyzyskać sposób wartościowania cech poszczególnych płci uznawa-
nych za istotne w stosunkach społecznych. Z życiem społecznym zostaje zestawione 
środowisko domowe (rozdz. XI), w celu zaprezentowania kobiety i mężczyzny w oto-
czeniu rodzinnym (tu: apelatywy określające kobietę jako żonę, matkę i jednostkę pra-
cującą oraz ekspresywizmy sygnujące mężczyznę: męża, ojca, człowieka pracującego). 
Wizerunek kobiety i mężczyzny dopełniony zostaje rozdziałem dotyczącym sfery du-
chowej (religijność i uczuciowość) oraz erotycznej (rozdz. XII). Każda część analizy 
w sposób szczególny akcentuje różnice oraz podobieństwa w postrzeganiu poszczegól-
nych płci i wartościowaniu ich zachowań. Wydzielone pola semantyczne mają umoż-
liwić wieloaspektowe spojrzenie na kobietę i mężczyznę (jako na obiekt estetyczny, 
członka wspólnoty wiejskiej, członka wspólnoty rodzinno-domowej oraz istotę ducho-
wą). Wnioski płynące z analizy zebrane zostają w rozdziale podsumowującym 
(rozdz. XIII).  

Aneks niniejszej pracy zawiera słownik ekspresywizmów stanowiących przedmiot 
badań oraz kwestionariusz, który pomagał w uzupełnianiu materiału językowego.  

* * * 

Niniejsze opracowanie stanowi nieco zmienioną wersję rozprawy doktorskiej pod 
tym samym tytułem, obronionej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w roku 2008. Na ostateczny kształt tekstu wpłynęły uwagi recenzentów doktoratu: 
profesor Haliny Pelc oraz profesor Zofii Cygal-Krupy, którym w tym miejscu składam 
serdeczne podziękowania. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję w stronę promoto-
ra pracy – profesor Haliny Kurek – za silną motywację oraz życzliwą opiekę naukową.  

 



II. RYS HISTORYCZNO-SPOŁECZNY  
GMINY ZAKLICZYN NAD DUNAJCEM 

1. Położenie 

Gmina Zakliczyn nad Dunajcem położona jest w południowo-wschodniej części 
województwa małopolskiego i południowej części powiatu tarnowskiego (ryc. 1). 
Zajmuje ona 122 km2, a w jej skład wchodzą dwadzieścia cztery miejscowości7. Gmina 
Zakliczyn sąsiaduje z ośmioma gminami: Czchowem, Dębnem, Wojniczem, Pleśną, 
Gromnikiem, Ciężkowicami, Korzenną i Gródkiem nad Dunajcem. Centrum gminy 
stanowi miasteczko Zakliczyn, które od najbliższych większych miast (Tarnowa i No-
wego Sącza) dzieli około 30 km. Przez gminę przebiega droga wojewódzka Tarnów– 
–Nowy Sącz, a nieopodal, przez pobliski Wojnicz, międzynarodowa trasa A4. Na tere-
nie gminy nie ma traktów kolejowych, a centralnym węzłem komunikacyjnym obszaru 
jest Zakliczyn.  

 

 
Ryc. 1. Położenie geograficzne gminy Zakliczyn nad Dunajcem 

 

 
7 Bieśnik, Borowa, Charzewice, Dzierżaniny, Faliszewice, Faściszowa, Filipowice, Gwoździec, Jamna, 

Kończyska, Lusławice, Melsztyn, Olszowa, Paleśnica, Roztoka, Ruda Kameralna, Słona, Stróże, Wesołów, 
Wola Stróska, Wróblowice, Zakliczyn, Zawada Lanckorońska, Zdonia. 
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Gminę charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu. Południową część stanowią ob-
szary górzyste, natomiast miejscowości położone w dolinie Dunajca cechuje równinny 
krajobraz. Opisywany teren znajduje się w obrębie dwóch jednostek fizyczno- 
-geograficznych: Pogórza Wiślickiego i Ciężkowickiego. Jest to obszar mocno zalesio-
ny (lasy stanowią około 45% powierzchni), typowo rolniczy. Gleby uprawne są słabe, 
głównie trzecio- i czwartoklasowe [Moskal, Kotala 1997, tab. 1].  

2. Historia gminy 

Początki osadnictwa na terenach Małopolski położonych na północ od Nowego Sącza 
sięgają piątego tysiąclecia p.n.e. [Tobiasz-Otrębska b.r.w., 26]. Bezpośrednimi przodka-
mi zakliczynian są plemiona słowiańskie, przybyłe na teren Małopolski około VI wieku 
i osiedlone w okolicach Zawady Lanckorońskiej w VIII wieku. Na dużym obszarze dzi-
siejszej gminy rozciągała się Puszcza Karpacka, której część naddunajską (w tym obszar 
dzisiejszej gminy Zakliczyn) Judyta Salicka, wdowa po Władysławie Hermanie, poda-
rowała benedyktynom tynieckim około roku 1105. Z inicjatywy tego zakonu, prawdopo-
dobnie przy współudziale rodu Gierałtów, nad Dunajcem powstała pierwsza parafia 
rzymsko-katolicka, która przyjęła nazwę Opatkowice. W XIV wieku utworzona została 
parafia w Gwoźdźcu, a nieco później: w Paleśnicy oraz w Domosławicach z kaplicą na 
zamku melsztyńskim, zbudowanym przez ród Leliwitów [Hebda 2006, 8].  

Rozwojowi terenu sprzyjało położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych: 
z Tarnowa do Nowego Sącza oraz z Węgier do Krakowa, a także bliskość spławnego 
wówczas Dunajca. Już w średniowieczu znane były opatkowickie targi, na które ścią-
gali okoliczni mieszkańcy. Ludność pozostałej części dzisiejszej gminy trudniła się 
wówczas rolnictwem oraz górnictwem, gdyż obecna Ruda Kameralna posiadała złoża 
rudy żelaza, którą przetapiano w kuźnicy wodnej na terenie dzisiejszej Paleśnicy. 

Już w XIV wieku wyraźnie zaznaczał się podział obszaru na prawo- i lewobrzeżny 
pas Dunajca8. Ród Melsztyńskich wszedł w zajadły spór graniczny z właścicielami 
prawego brzegu: opactwem tynieckim. Konflikt zakończył się porozumieniem w 1480 
roku. Niegospodarność Spytka z Melsztyna doprowadziła do zadłużenia włości, wsku-
tek czego melsztyński klucz (wraz z Opatkowicami) przeszedł w posiadanie Spytka 
Jordana. W roku 1557 Opatkowice zyskały prawa miejskie, zaś rok później miejsco-
wość posiadała już nazwę Zakliczyn, pochodzącą od podmyślenickiej siedziby rodu 
Jordanów9. Za czasów Spytka nowo powstałe miasto otrzymało liczne przywileje 
sprzyjające osiedleniu, co zaowocowało powstaniem wokół zakliczyńskiego rynku 
gęstej zabudowy o konstrukcji zrębowej [Pasiecznik 1992, 14], której pozostałości 
widoczne są do dzisiaj. 
 

8 Wyznaczana przez rzekę granica do dziś jest nie tylko topograficzną, ale i świadomościową. Za „wła-
ściwych” członków gminy uważani są mieszkańcy części prawobrzeżnej, po której znajduje się miasteczko 
centralne. Mieszkańców obszarów lewobrzeżnych „prawdziwi zakliczynianie” nazywają ZavWovåkaHi lub 
TeHiּ za vWody.  

9 Według klasyfikacji S. Rosponda, Zakliczyn to nazwa pamiątkowa „...lub raczej importowana, jak 
gdyby przeniesiona z Zakliczyna pod Myślenicami” [Rospond 1984, 443]. 
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W roku 1597 miasteczko przeszło po kądzieli z rodu Jordanów do Sobków, a na-
stępnie, podobną drogą, przejęli je Tarłowie ze Szczekanowic herbu Topór i pozostali 
właścicielami terenu do 1748 roku. Im Zakliczyn zawdzięcza sprowadzenie w roku 
1621 zakonu franciszkanów [Pasiecznik 1992, 24]. 

W XVII wieku miasteczko zostało wyludnione przez pomór (1652–1653) oraz na-
jazd Szwedów, połączony ze spaleniem miejscowości (1656). Aby pomóc Zakliczy-
nowi się wydźwignąć, król Jan III Sobieski, a później August III Sas nadali miastu 
przywileje dodatkowych jarmarków. Tamtego okresu sięga żywa do dziś sława Zakli-
czyna jako miasteczka targowego10. Znacznie podupadłe gospodarczo ziemie przejęli 
Lanckorońscy herbu Zadora i należały one do nich do roku 1886. 

W czasie zaborów ziemie zakliczyńskie objęła zapaść gospodarcza, panująca na ca-
łym obszarze podległym Austrii. Skutki bezwzględnej dla chłopów polityki pogłębione 
zostały przez klęski urodzajów z roku 1845 i 1846, co doprowadziło do rabacji przeciw 
szlachcie, która również na terenie dzisiejszej gminy Zakliczyn zebrała krwawe żniwo 
[Hebda 2006, 19]. Uwłaszczenie gruntów w 1848 roku spowodowało stopniową po-
prawę sytuacji mieszkańców Zakliczyna. Do postępu rolniczego przyczyniła się prężna 
działalność kółka rolniczego, powstałego pod koniec XIX wieku. Świadomość chło-
pów oraz ich poczucie tożsamości wzrastały także za sprawą coraz prężniej działające-
go szkolnictwa oraz rozwoju ruchu ludowego i spółdzielczości oszczędnościowej (kasy 
Reiffeisena) [Hebda 2006, 25–26]. 

Postęp gospodarczo-społeczny zahamowany został przez I wojnę światową, która 
nie oszczędziła okolic Zakliczyna. Pamiątkę po tym okresie stanowi dziewięć cmenta-
rzy wojennych znajdujących się na terenie gminy11. W roku 1934 przeprowadzona 
została reforma administracji gminnej, w wyniku której odebrano Zakliczynowi prawa 
miejskie [Ciupka 1999, 36]. II wojna światowa na ziemiach zakliczyńskich rozpoczęła 
się 1 września zbombardowaniem mostu na Dunajcu, łączącego Wesołów z Melszty-
nem. W czasie okupacji prężnie działało na omawianym obszarze podziemie. W Zakli-
czynie funkcjonowała tajna szkoła, a mieszkańcy gminy angażowali się w konspirację 
zbrojną. Największą na tym terenie walkę partyzantów z hitlerowcami stoczono 
w Jamnej. Niemcy spacyfikowali wieś: spalili domostwa i zamordowali 57 mieszkań-
ców [Hebda 2006, 36–37]. Na początku XX wieku Zakliczyn posiadał znaczącą mniej-
szość żydowską (w okresie okupacji około 330 osób)12. Hitlerowcy utworzyli tu getto, 

 
10 Tradycja jarmarków oraz rzemieślniczy charakter Zakliczyna (z przewagą szewskiej profesji) dały 

przyczynek do powstania regionalnego przysłowia: Spieszyć się jak szewc z Zakliczyna na jarmark [Potępa 
b.r.w., 6]. 

11 Wśród tych nekropolii większość stanowią cmentarze rosyjskie i austriackie. Na terenie Zakliczyna 
znajduje się także kirkut żołnierzy żydowskich, zaliczany do najpiękniejszych i najlepiej zachowanych 
w Małopolsce [Bartosz 1991/92, 213].  

12 Zakliczyńscy Żydzi byli akceptowani jako członkowie społeczności wiejskiej, ale ich odmienność 
kulturowa znajdowała odzwierciedlenie w licznych krzywdzących opowieściach i przesądach. Na początku 
XX w. pomawiano tu Żydów o dokonywanie zbrodni rytualnych i nierzadko darzono niechęcią. „Zeszyty 
Wojnickie” [2001] prezentują fragment opisującego czasy przedwojenne pamiętnika mieszkańca okolicy 
Zakliczyna, w którym czytamy: „...nieładnie kupować u Żyda w niedzielę...” [Zeszyty 2001, 42], a dalej: 
„...mówili, że (...) dziecko było zamordowane specjalnie na krew, której Żydzi potrzebowali do swych 
obrzędów religijnych. Według ich Talmudu krew musiała być katolicka. Takich mordów dokonywali sami 
rabini” [Zeszyty 2001, 44]. O podobnych pomówieniach (nieznajdujących potwierdzenia w przekazach 
historycznych) pisze Oskar Kolberg, opisując kulturę okolic Tarnowa [por. Kolberg 1967, 17–18]. Kontak-
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w którym część Żydów zamordowano, zaś pozostałych przewieziono do obozu zagłady 
w Bełżcu [Ciupka 1999, 37].  

Obecnie gmina Zakliczyn to obszar jednoetniczny, rolniczy, o aspiracjach gminy 
agroturystycznej. Centrum życia samorządowego i kulturalnego stanowi Zakliczyn, 
który 1 stycznia 2006 roku odzyskał prawa miejskie. 

3. Ludność 

Gminę Zakliczyn nad Dunajcem zamieszkuje 12 067 mieszkańców13: 6071 kobiet 
i 5986 mężczyzn. Istnieje więc nieznaczna przewaga liczebna kobiet (na 100 mężczyzn 
przypada ich 101). Jest to ludność relatywnie młoda, około 33% stanowią mieszkańcy 
poniżej 18. roku życia. Wśród osób przed 50. rokiem życia przeważają mężczyźni, 
kobiety z kolei znacznie częściej dożywają późnej starości (ryc. 2). 

Ludność gminy jest słabo wykształcona (ryc. 3, ryc. 4). Przeważają osoby, które 
ukończyły tylko szkołę podstawową (36,7%, 1932 kobiety i 1619 mężczyzn) bądź 
zasadniczą zawodową (32,6%, 1112 kobiet i 2058 mężczyzn). Posiadający wykształ-
cenie średnie stanowią 19% (1125 kobiet i 715 mężczyzn). Niemal 6% mieszkańców 
(365 kobiet i 209 mężczyzn) nie ukończyło szkoły podstawowej lub nie ma żadnego 
wykształcenia szkolnego. Najmniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem wyż-
szym niż średnie: 3,7% ukończyło studia wyższe14 (228 kobiet i 148 mężczyzn), a 2% 
szkoły policealne (162 kobiety i 36 mężczyzn). Wyższy poziom wykształcenia kobiet 
niż mężczyzn Renata Kucharzyk uznaje za zjawisko charakterystyczne dla środowisk 
wiejskich, 

...gdzie na mężczyźnie spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie gospodarstwa, dlatego uważa się, 
że wykształcenie jest mu mniej potrzebne (zazwyczaj ogranicza się do popularnej „zawodówki”), ko-
bieta natomiast z reguły dąży do zdobycia jakiegoś wykształcenia, które umożliwiłoby jej podjęcie 
pracy zawodowej, a przez to poprawienie sytuacji finansowej rodziny [Kucharzyk 2003, 16]. 

W wieku produkcyjnym jest 6790 mieszkańców (3159 kobiet i 3631 mężczyzn). Na 
100 osób w wieku produkcyjnym przypada 78 w nieprodukcyjnym.  

Wśród ludności powyżej 15. roku życia około 60% (9299 osób) stanowią osoby, 
które zawarły związek małżeński (zamężne/żonate, wdowy/wdowcy oraz rozwiedzeni) 
i niecałe 40% – panny i kawalerowie. 

Ludność gminy Zakliczyn nad Dunajcem jest jednorodna etnicznie (tylko 9 osób, 
a więc 0,007% to obcokrajowcy) i cechuje się małą migracją (blisko 80% stanowią 
osoby mieszkające na tym terenie od urodzenia). 
 

ty zakliczynian z ludnością żydowską znalazły wyraz także w ekspresywnej leksyce (por. icek, mWośyk, zyt 
oraz wyrazy o możliwej etymologii żydowskiej: labaruxa, lyzbuś, lyzba, rebeka). 

13 Wszystkie dane pochodzą z Narodowego Spisu Ludności z 2002 r., którego wyniki zostały opubli-
kowane w biuletynie: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina wiejska Zakliczyn, powiat 
tarnowski, województwo małopolskie [2003].  

14 Odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym niż zawodowe zwiększył się znacznie w ostatnich 
latach. Coraz więcej młodzieży podejmuje studia, czemu sprzyja prężne funkcjonowanie w Tarnowie Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i kilku uczelni prywatnych. 
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Ryc. 4. Wykształcenie kobiet i mężczyzn powyżej 13. roku życia 

 
 
Gmina Zakliczyn nad Dunajcem to obszar typowo rolniczy. Gospodarczą mapę 

okolicy cechuje duże rozdrobnienie gruntów. Przeważają gospodarstwa o powierzchni 
poniżej 5 ha (82%, z czego połowa to gospodarstwa mniejsze niż 2 ha). 58% miesz-
kańców gminy posiada własne źródło utrzymania. Z pracy najemnej, nierzadko doryw-
czej, utrzymuje się 54% (3767 osób) posiadających dochód, 37% mieszkańców – ze 
świadczeń emerytalnych lub rentowych, a 16% – wyłącznie z gospodarstwa rolnego. 
Najmniejszy odsetek ludzi zatrudnionych wyłącznie w rolnictwie posiada miasteczko 
gminne; z kolei w niektórych wsiach (np. w okolicach Paleśnicy) zatrudnienie w rol-
nictwie przekracza 70%. Wśród osób pracujących zawodowo przeważają mężczyźni 
(2149 osób [31%], kobiet jest 1618 [23%])15.  

Znaczne oddalenie od ośrodków miejskich, a także niski poziom wykształcenia 
mieszkańców oraz duży procent zatrudnienia w rolnictwie powodują znikomy udział 
mieszkańców gminy w życiu kulturalnym. Teatr i kino są instytucjami nieznanymi star-
szym członkom opisywanej wspólnoty językowo-kulturowej, dla których najbardziej 
dostępną rozrywką pozostaje telewizja. Rolę animatora miejscowego życia artystycznego 
pełni Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie, które 
podejmuje się organizacji wystaw, koncertów i cyklicznych przedsięwzięć regionalnych 
(np. Dni Zakliczyna, Święto Fasoli) oraz wydaje pismo „Centrum Pogórza”16. Świadec-
two dawnej kultury materialnej oraz obyczajów regionalnych stanowią ekspozycje 
o charakterze etnograficznym znajdujące się w Regionalnej Izbie Pamięci „Pod Wagą” 
w Zakliczynie oraz w jastrzębskim muzeum „Grociarnia”.  

 
15 Powyższe dane dotyczące zatrudnienia nie oddają wiernie stanu faktycznego, ponieważ nie uwzględ-

niają osób pracujących za granicą, bardzo często nielegalnie. 
16 Drugie pismo wychodzące na terenie gminy to miesięcznik „Głosiciel”, wydawany przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Zakliczynie. 



III. CHARAKTERYSTYKA PŁASZCZYZNY  
JĘZYKOWEJ BADANEGO OBSZARU 

1.  Przemiany językowe wsi 

Gwara stanowi jeden z podstawowych i najbardziej czytelnych elementów odróż-
niających kulturę wiejską od miejskiej. Jak każdy język, jest ona kształtowana przez 
zjawiska pozajęzykowe. Przemiany techniczne, ekonomiczne, gospodarcze czy świa-
topoglądowe pozostawiają trwałe ślady w systemie językowym, zaś powszechność 
dostępu do środków masowego przekazu popularyzuje na wsi polszczyznę ogólną. 
Uniwersalizm językowy oraz upodobnienie się poziomu życia w mieście i na wsi spo-
wodowały, że dzisiejsze gwary różnią się od języka ogólnego w znacznie mniejszym 
stopniu niż kilkadziesiąt lat temu [por. Sobańska 2003, 111].  

Zestawienie języka ogólnego z gwarą prowadzi do waloryzowania kultury ogólnej 
[por. Kucharzyk 2002, Pelcowa 2002, Kurek 2003]. Kultura wiejska kojarzona jest 
potocznie z zapóźnieniem cywilizacyjnym i przez to traktowana jako gorsza od miej-
skiej [Kurek 2003, 11]17. Posługiwanie się słownictwem ogólnym to dla mieszkańców 
współczesnej wsi często konieczność. Kod gwarowy znakomicie opisuje bowiem rze-
czywistość niezmienną, obiekty i zjawiska znane na wsi od dawna, natomiast bezsilny 
okazuje się w obliczu konieczności opisania tego, co nowe. Jak zauważa H. Pelcowa:  

Nowe wkracza na wieś wraz ze zdobyczami cywilizacji, za którymi – jak dowodzi obserwacja 
życia wiejskiego i zachowań językowych mieszkańców wsi – nie nadąża (...) ani obyczajowość 
wiejska, ani język [Pelcowa 2002, 382]. 

Gwara jednak nie ginie całkowicie, ale ulega wyraźnym przekształceniom. Toteż 
twierdzenie, że  

...gwar nie ma, a wszyscy mieszkańcy wsi mówią językiem ogólnopolskim, jest tak samo nie-
prawdziwe jak to, że wszyscy mieszkańcy wsi mówią gwarą [Pelcowa 2002, 384–385]. 

Interferencja leksykalna18 oraz unifikacja innych płaszczyzn języka powodują, że 
współczesna gwara jest językiem niejednorodnym. Coraz trudniej spotkać mieszkańca 

 
17 H. Pelcowa w tendencjach do kontrastującego zestawiania gwary z językiem ogólnym dostrzega 

możliwość dwojakiego jej oceniania. Negatywna ocena gwary łączy się z pojmowaniem jej jako oznaki 
kultury znamionującej w potocznej opinii zacofanie. Położenie nacisku na edukację regionalną może z kolei 
dawać szansę na podkreślenie roli gwary jako budulca regionalnej odrębności kulturowej, dziedzictwa 
kulturowego małej ojczyzny oraz tożsamości [Pelcowa 2002, 386]. 

18 Na temat zjawiska interferencji leksykalnej zob. Kąś [1994a], Pelcowa [2001c]. 
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wsi posługującego się kodem gwarowym, bez naleciałości polszczyzny ogólnej, a tak-
że nieprzełączającego gwary na język literacki w sytuacjach oficjalnych. Nawet u naj-
starszych mieszkańców wsi powszechna jest wariantywność form językowych [por. 
Ożóg 1998, 123]. Ze względu na ową niejednolitość systemu językowego ludności 
wiejskiej (gwara, kod mieszany, polszczyzna literacka) H. Kurek w miejsce terminu 
gwara proponuje wprowadzić określenie: polszczyzna mówiona wsi. Jak zaznacza: 

Zaproponowany termin nie tylko nie wyklucza pojawienia się w mowie ludności wiejskiej 
elementów języka ogólnego, ale wręcz dopuszcza możliwość funkcjonowania na wsi odmiany li-
terackiej, która obecnie, zwłaszcza dla wielu wykształconych mieszkańców wsi w pewnych sytu-
acjach komunikacyjnych jest typowym sposobem porozumiewania się [Kurek 1995, 12]. 

Dialektolodzy zwracają uwagę na zanikanie gwar w sytuacjach oficjalnych i trwa-
nie w sytuacjach nieoficjalnych (sąsiedzkich i familijnych) [por. Kurek 1995, Pelcowa 
1998]. W okolicach Zakliczyna gwara jest nadal kodem powszechnie stosowanym 
w nieformalnym typie kontaktów przez mieszkańców średniego i najstarszego pokole-
nia19. System gwarowy, jak podkreśla H. Kurek, zachowuje się względnie dobrze 
w języku mieszkańców miejscowości oddalonych od wielkich ośrodków miejskich 
[Kurek 1995, 53] – a do takich właśnie zaliczają się wsie wchodzące w skład gminy 
Zakliczyn nad Dunajcem. 

Niektóre właściwości gwarowe bezpowrotnie jednak odchodzą w przeszłość. Zmia-
ny obyczajowości i rozpowszechnianie się kodu literackiego powodują uniformizację 
języka i kultury wsi20. Jak podkreśla Halina Pelcowa: 

Wyzbywając się cech dialektalnych, wieś zatraca (...) swoją tożsamość i odrywa się od podło-
ża kulturowego, bo gwara to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale też cała sfera obyczajów, ob-
rzędów i wierzeń, ściśle połączonych z religijnością ludową. Gwara poprzez gramatykę oraz wy-
razy i ich znaczenia kumuluje i utrwala wiedzę o świecie, wynikającą z doświadczenia, przekonań 
i systemu wartości ludności wiejskiej jako nosicieli kultury ludowej [Pelcowa 1998, 28]. 

Szczególnie podatna na zmiany jest leksyka, utrwalająca przeobrażenia obyczajo-
we, społeczne i kulturalne. Przekształcanie słownictwa gwarowego następuje dwuto-
rowo. Wyrazy, których desygnaty odeszły w zapomnienie wskutek różnorakich prze-
mian, zanikają albo przechodzą do zasobu biernego słownictwa. Leksyka wiejskiego 
obszaru kulturowego zostaje natomiast wzbogacona o nowe słowa (rozpowszechniane 
głównie dzięki środkom masowego przekazu) potrzebne do sygnowania nieznanych 
wcześniej zachowań i elementów rzeczywistości [Homa 1992, 39].  

 
19 H. Kurek zwraca uwagę, że posługiwanie się jedynie gwarą „...w nieoficjalnych kontaktach rodzin-

no-domowych i sąsiedzkich...” stanowi właściwość południowej Małopolski [Kurek 1996, 87–88]. 
20 O destrukcyjnym dla gwary wpływie zmian społecznych i popularyzującej się kultury masowej pisał 

niemal pół wieku temu M. Kucała. Analizując przemiany w języku osób, które miały wiejskie pochodzenie, 
a czasowo pracowały w mieście, badacz dostrzegł, że zatracają one wiele stosowanych wcześniej pojęć 
obcych językowi literackiemu bądź zastępują je literackimi odpowiednikami (np. hladać ‘szukać wnikliwie, 
poszukiwać czegoś rzadkiego...’ zastępowane jest przez: szukać) oraz eliminują słownictwo postrzegane 
przez siebie jako gwarowe [Kucała 1960, 155]. W tych przemianach szczególnie niepokoił lingwistę fakt, 
że badani znacznie więcej tracą, eliminując gwarę, niż zyskują dzięki przejmowaniu polszczyzny ogólnej. 
Zaobserwowany proces skłonił autora do sformułowania tezy, że prawdziwe bogactwo języka polega „...na 
możliwości jak najdokładniejszego wyrażenia jak największej ilości pojęć”, toteż „...język ludzi wyzbywa-
jących się gwary (...) jest bardzo ubogi” [Kucała 1960, 156]. 
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Niektóre wyrazy gwarowe stanowią stałe elementy leksyki ludowej. Ich trwałość 
wiąże się nie tylko z faktem powszechności odpowiadających im desygnatów, lecz 
także 

...ma ścisły związek ze specyfiką interpretacji rzeczywistości przez ludność wiejską. Żywotność 
tych wyrazów pozostaje zatem w związku nie tyle z powszechnością nazywanych przez nie desy-
gnatów, ile z koniecznością ich nazwania w ogóle. Ponadto zmiana zakresu funkcjonowania wy-
razów i ich powolne przechodzenie do biernego zasobu leksykalnego doprowadziło do znacznego 
ograniczenia zasięgu geograficznego niektórych z nich [Pelcowa 2001d, 171].  

Leksyka gwarowa, podobnie jak słownictwo języka ogólnego, ulega ciągłym, nie-
uchronnym przemianom, powodowanym przez zmiany w sposobie postrzegania 
i wartościowania rzeczywistości21. W przeszłość odchodzi językowy świat, obejmujący 
tradycyjną pracę na roli, dawne narzędzia i zawody. Zmienia się sytuacja bytowa, za-
wodowa i poziom wykształcenia ludności, stopniowym przemianom ulega kultura 
zachowania kobiet i mężczyzn. Wszystkie te czynniki modyfikują gwarowe słownic-
two. Stosunkowo trwałe są w leksyce ludowej wyrazy opisujące rzeczywistość, która 
nie podlega przedawnieniu, a w wypadku nazwań ludzi – postawy, których ocena nie 
ulega zmianie. Z tego względu nacechowane emocjonalnie apelatywy osobowe łączą 
przeszłość z teraźniejszością. Ekspresywne słownictwo nierzadko bowiem przechowu-
je elementy dyferencyjne i chociaż często nazywa zachowania oraz postawy nieznane 
przeszłości, stanowi świadectwo tradycyjnego sposobu wartościowania świata.  

2.  Cechy fonetyczne i fleksyjne gwary okolic Zakliczyna nad Dunajcem 

Gmina Zakliczyn nad Dunajcem znajduje się w małopolskim obszarze dialektalnym 
i jej gwara należy do gwar okolic Pogórza [Dubisz, Karaś, Kolis 1995, 79], zwanych 
także gwarami pasa podgórskiego [Urbańczyk 1984, 86]. Teren ten posiada zarówno 
cechy typowe dla całej Małopolski, jak i specyficzne właściwości lokalne. Szczególnie 
wyraźnie odmienność gwary od języka literackiego (oraz od innych gwar) uzewnętrz-
nia się na płaszczyźnie fonetyki i fonologii [Reichan 1998, 264].  

W systemie wokalicznym gminy Zakliczyn nad Dunajcem występuje osiem fone-
mów ustnych: /i/, /y/, /e/, /a/, /å/, /o/, /ů/, /u/. Tworzą one opozycyjne pary. 

1)  opozycja lokalizacji przednia – tylna: 
/i/: /u/ – /ćip/ (‘zawołanie na kury’): /ćup/ (2. os. lp. trybu rozkazującego od: ćupać 

‘ciąć, przecinać’) 
/y/: /ů/ – /mynka/: /můnka/  

 
21 O gruntownych zmianach zachodzących w świadomości mieszkańców wsi w pesymistycznym tonie 

pisze J. Styk: „...zanika specyficznie wiejski etos i styl chłopski. Za wartościowe uznaje się to, co miejskie 
zarówno w sferze obyczaju, jak i rozrywki itp. Tradycja nie stanowi już ani spoiwa społecznego, ani dykta-
tu w sferze zachowań ludzkich (...) System społeczności lokalnej zaczął ulegać dezorganizacji i dezintegra-
cji pod wpływem dehermetyzacji, która prowadziła do powstania nowych potrzeb, możliwych do zaspoko-
jenia jedynie poprzez kontakty ponadlokalne. Zaczyna się dostrzegać wartości konsumpcyjne wykraczające 
poza zaspokojenie głodu i regenerację sił fizycznych” [Styk 1992, 12]. 
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/e/: /o/ – /teki/: /toki/22  
/e/: /å/ – /leć/ (2. os. lp. trybu rozkazującego od: lećeć): /låć/ (lit. lać) 
2)  opozycja stopnia otwarcia: 
/i/: /y/ – /śivy/: /śyvy/ (mianownik lm. od: śyf ‘siew’) 
/i/: /e/ – /viź mzåW być/: /veź mzåW być/ (veś, lit. gveś)  
/i/: /a/ – /śino/: /śano/ 
/y/: /e/ – /tyka/: /teka/  
/y/: /a/ – /ryć/: /rać/ (lit. raćica) 
/e/: /a/ – /Wep/: /Wap/ 
/u/: /ů/ – /drugi/ (liczebnik porządkowy od: dva): /drůgi/ (dopełniacz lp. od: drůga 

‘droga’) 
/u/: /o/ – /rudy/: /rody/ 
/u/: /a/ – /zur/ (lit. žur): /zar/ (3. os. lp. czasu przeszłego od: zryć ‘żreć’) 
/u/: /å/ – /kura/: /kåra/ (lit. kara)  
/ů/: /o/ – /růk/: /rok/ 
/ů/: /å/ – /grůp/: /gråp/ (2. os. lp. trybu rozkazującego od: gråbać ‘grabić’) 
/ů/: /a/ – /můk/ (3. os. lp. czasu przeszłego od: můc): /mak/ 
/o/: /å/ – /los/: /lås/ (3. os. lp. czasu przeszłego od: lyś ‘leźć’) 
/o/: /a/ – /toki/: /taki/  
/å/: /a/ – /rås/ (lit. ras ‘raz’): /ras/ (dopełniacz lm. od: rasa) 
System wokaliczny opisywanej gwary jest bogatszy od języka literackiego o dwie 

samogłoski pochylone: /å/ oraz /ů/ (np. ˆizåk, bůncyca). Dawna samogłoska pochylona e 
jest realizowana jako y zarówno po spółgłoskach twardych (np. dysc, tys), jak i po 
miękkich (np. 1zyžbåk, źyvać, śńyk), co powoduje odmienną (częstszą) dystrybucję 
głoski y w omawianej gwarze niż w języku literackim. 

Samogłoski nosowe leksykalnie bywają wymawiane konsonantycznie, czasem są 
denazalizowane i zmienia się ich barwa. Różnoraki sposób realizacji głosek nosowych 
może być skutkiem wpływu bliskiego obszaru beznosówkowego [por. Dubisz, Karaś, 
Kolis 1995, 54]. Literacka samogłoska ę w wygłosie wymawiana jest jako e (por. bede, 
vWode), co rozszerza dystrybucję głoski e w zestawieniu z polszczyzną ogólną. Śród-
głosowe ę przed spółgłoskami szczelinowymi realizowane jest jako 6 (por. Hitr6zyńe, 
ć6skWo, g6ste). Pojawiająca się we wspomnianym kontekście samogłoska 6 nie stanowi 
odrębnego fonemu, ale wariant pozycyjny połączenia: samogłoska ustna + spółgłoska 
nosowa.  

W opisywanej gwarze literacka nosówka M w wygłosie wymawiana jest bez rezo-
nansu nosowego i przyjmuje barwę o (por. ido śćysko) lub realizowana jest jako grupa 
ům w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników i zaimków rodzaju 
żeńskiego oraz w czasownikach w trzeciej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego 
(por. mazům ‚zåWům krove). W śródgłosie przed głoskami szczelinowymi nosówka M 
wymawiana jest jako Z (np. mZs, fćZs). Do istotnych fonetycznych cech gwary gminy 
Zakliczyn nad Dunajcem należą także: 

 
22 W niniejszym opracowaniu º, ) traktuje się jako warianty pozycyjne fonemów /k/, /g/ [m.in. za: Stru-

tyński 1997, 76]. 
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1) wymowa mazurząca w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, por. lyscyna, Wozscypym-
pek, ńeśes; 

2) labializacja, obecna przede wszystkim w nagłosie (np. WobylyndåWek, Woxlaptus, 
Woxlyztus) i w śródgłosie wyrazów, szczególnie po spółgłoskach wargowych oraz tyl-
nojęzykowych (np. cykWor, kWokWoxa, mWośyk); 

3) udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa, np. xWopeg rostropek, panåseg 
Hzastovy, xWob a ńe xWop;  

4) częste (choć nieregularne) poprzedzanie nagłosowej samogłoski a oraz i jotą  
– tzw. prejotacja (por. zakty1istka, zadvWokat, zindůr) lub przydechowym x (por. xam-
erykůn); 

5) podwyższona artykulacja samogłoski ustnej M przed spółgłoskami półotwartymi 
nosowymi: o ≥ ů (np. xamerykůn, tureg ńekšcůny) oraz podwyższenie nosówki ę do yc 
(np. Hitr6zyńe); 

6) brak miękkiej spółgłoski l, prowadzący do realizacji połączenia l z samogłoską 
i jako ly, np. glyglaś, lyxWota, lylyza; 

7) przejście –x ≥ –k w wygłosie wyrazu (por. na nogak, v lyzbWovatyk ćuxak) oraz 
w grupie spółgłoskowej – xf  ≥ – kf (por. kfålydupa, kfåluW); 

8) podwojenie spółgłosek s i ś w pozycji interwokalicznej (np. v leśśe, bWosso), 
któremu nierzadko towarzyszy odpodobnienie (np. 1iśći, za lascym); 

9) realizacja samogłoski a jako e przed z w 2. osobie liczby pojedynczej oraz 1. i 2. 
osobie liczby mnogiej trybu rozkazującego, por. gådez, zaś@zyvezmy, pWo-
WopWo1zadezće; 

10) cofnięcie artykulacji samogłoski i do u w liczbie pojedynczej czasu przeszłego 
(por. ku@zuW, zapWaćuWa) oraz przed W w trybie przypuszczającym (por. pšygůńuWby); 

11) występowanie wtórnie ruchomego e, które uniemożliwia powstawanie grup 
spółgłoskowych: ss, zz, vv, ff, np. ze sadu, ze Zåklucyna (‘z Zakliczyna’), ve vWove, ve 
fabryce; 

12) niwelowanie grup spółgłoskowych w wygłosie przez wprowadzanie samogłoski e, 
np. 1zater, Pzeter; 

13) liczne uproszczenia grup spółgłoskowych: 
 osłabienie artykulacji u niezgłoskotwórczego, prowadzące do całkowitego zani-

ku tej głoski przed samogłoską u, por. dugWo@is, gux, guptåk; 
 uproszczenie grup: stš, zdž, tš, dž ≥ šč, žt, č, t, np. ščylåW, roščepåWek; 
 uproszczenie w wygłosie grupy ść ≥ ś (np. gWoś) oraz šč ≥ š (probWos ‘pro-

boszcz’); 
14) brak przegłosu w wyrazach, które w języku literackim podlegają alternacji e: o, 

por. HzetWa, bzere, ńese; 
15) niejednorodna realizacja wygłosowej grupy ez w zaimkach, przysłówkach, 

przymiotnikach, liczebnikach i imiesłowach jako iz lub yz (po spółgłoskach miękkich 
lub twardych), np. barviz, u@ityz, bądź też upraszczająca wymowa z pominięciem koń-
cowej z, np. f taAi duzy cåpce. 

Fleksja gwary okolic Zakliczyna nie odbiega zasadniczo od tej, która cechuje pol-
szczyznę literacką. Warte zauważenia są następujące właściwości badanego języka:  
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1) w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich występuje archaiczna 
końcówka -e (pozostała po dawnej deklinacji miękkotematowej samogłoskowej na 
-ja), np. do studńe, f paryze23;  

2) w celowniku liczby pojedynczej rzeczowników męskich, częściej niż w języku 
literackim, pojawia się końcówka -o1i, np. tato1i, pso1i, xWopWo1i; 

3) w miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego zakończo-
nych na -š pojawia się końcówka fleksyjna -e, typowa dla rzeczowników twardotema-
towych, np. pWo kapyluśe, Wo v6źe (‘o wężu’); 

4) w narzędniku liczby mnogiej rzeczowników nijakich szczególnie popularna jest 
końcówka -aHi, używana także w wyrazach, w których polszczyzna literacka stosuje 
końcówkę -Hi, np. kWůńaHi, kWośćaHi; 

Wartą zauważenia cechą słowotwórczą zakliczyńskiej gwary jest rozszerzanie za-
imków rzeczownych, przymiotnych i przysłownych o formant -śik (często upraszczany 
o -k), np. ktośik / ktośi, cośik / cośi. Końcowe -k pojawia się także w zaimkach wskazu-
jących, np. tamWok, tutok [por. Kucharzyk 2003, 23].  

3.  Język i kultura mieszkańców okolic Zakliczyna nad Dunajcem  
w badaniach etnograficznych i językoznawczych 

Gmina Zakliczyn nad Dunajcem nie była dotąd objęta gruntownymi badaniami dia-
lektologicznymi. Mowa okolicy Zakliczyna w początkach XX wieku stanowiła przed-
miot zainteresowań Seweryna Udzieli, ludoznawcy współpracującego z Oskarem Kol-
bergiem. Materiały będące rezultatem jego poszukiwań badawczych wydane zostały w 
roku 1910, a później włączone do Dzieł wszystkich O. Kolberga (Tarnowskie  
– Rzeszowskie) jako 48. tom24. Praca S. Udzieli miała charakter przyczynkarski. Brak 
zainteresowania terenem leżącym na wschód od Krakowa Józef Burszta, autor wstępu 
do wspomnianego wydania, tłumaczy następująco:  

...ówcześni etnografowie skupiali znacznie więcej uwagi na bardziej interesującym terenie gór 
i podgórza, szczególnie Podhala oraz na Krakowskiem, stanowiącym najbliższe zaplecze ówcze-
snej kulturalnej stolicy Polski – Krakowa. Teren leżący na wschód (...) to (...) region nieduży i, co 
więcej, wyraźnie przejściowy [Burszta 1967, VI–VII]. 

O nieuznawaniu wspomnianego obszaru za szczególnie interesujący dla ludoznaw-
cy świadczyć może fakt, iż O. Kolberg nie prowadził osobistych badań terenowych na 
ziemiach tarnowskich [Burszta 1967, X]. 

Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie [MEK] przechowuje materiały 
zebrane na ziemi zakliczyńskiej i w jej sąsiedztwie (m.in. Gwoździec, Zakliczyn, Wola 
Stróska, Charzewice, Wróblowice, Grabno) podczas obozu etnograficznego w 1972 

 
23 Jak podkreśla H. Kurek, „typ do studńe jest charakterystyczny dla dialektów prawie całej Polski, a na 

południu sięga nawet poza jej granice” [Kurek 1995, 36, por. Dejna 1981, mapa 83]. 
24 Świadectwem zainteresowania S. Udzieli terenem położonym na południe od Tarnowa jest także zre-

dagowany przez niego tom Ziemia Biecka, w którym opisane zostały m.in. wierzenia społeczności sąsiadu-
jących z gminą Zakliczyn nad Dunajcem (Olszyny, Jastrzębia) [Udziela 1994].  
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roku. Zbiory przynoszą wiele interesujących informacji na temat materialnej i ducho-
wej kultury tego terenu. Z racji etnograficznego charakteru badań język potraktowany 
został z mniejszą uwagą25.  

Fragment bogatej frazeologii regionu zawiera anonimowy rękopis Przysłowia lu-
dowe z Jastrzębi, Ciężkowic i Ostruszy – powiat Tarnów, przechowywany w Archi-
wum MEK. Część obszaru dzisiejszej gminy Zakliczyn nad Dunajcem (Kończyska, 
Wesołów, Słona) należała do obszaru zainteresowań etnograficznych Jana Świętka, 
który w latach 1897–1906 zbierał na tych terenach materiał do monografii, wydanej 
później (1989–2001) w pięciu częściach jako 36. tom Archiwum Etnograficznego pt. 
Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Nieco miejsca zajmuje w niej także 
język okolicy. Na podstawie opinii zasięgniętej u miejscowej inteligencji (przede 
wszystkim u księży) formułuje tezę, że „...nie ma znaczniejszej różnicy tak w mowie, 
jak i w zwyczajach wśród włościan poszczególnych wsi parafii zakliczyńskiej” [Świę-
tek 1989, 20]. Autor monografii poświęca osobny ustęp wyglądowi kobiety i mężczy-
zny oraz „uwagom porównawczym co do obu płci” i następująco charakteryzuje 
mieszkańców okolic Zakliczyna: 

Powierzchowność tutejszych włościan obu płci na ogół czyni na obcym przychodniu dobre 
wrażenie. Przeważnie o regularnych, jasnych rysach twarzy, jasnej cerze i jasnej barwie skóry, 
o kształtnej głowie, o wzroście średnim, fizycznie i umysłowo należycie rozwinięci, zuchowaci, 
żwawi, weseli i uprzejmi – ze znikomymi wyjątkami matołków i z natury upośledzonych, przed-
stawiają się tutejsi wieśniacy jako lud dorodny, czysto polski... [Świętek 1999, 49]. 

Profesjonalne opracowanie leksykograficzne – z okolic bliskich Zakliczynowi – po-
siada jedynie ziemia czchowska w postaci wydanego przed niemal wiekiem Słownika 
okolicy Czchowa Władysława Kosińskiego26. Pozycja ta pojawiła się w roku 1914 
i zwracała uwagę wyjątkowo dużą liczbą leksemów nienotowanych wcześniej w pra-
cach językoznawczych. Współczesna wieś posiada słownictwo zubożałe w zestawieniu 
z tym sprzed lat, niemniej jednak opracowanie W. Kosińskiego pozwoliło zrozumieć 
etymologię wielu spośród zebranych wyrazów.  

Jak widać z powyższego przeglądu, gmina Zakliczyn nad Dunajcem to ciągle biała 
plama na językoznawczej (dialektalnej) mapie Polski. Istniejące, szczątkowe opraco-
wania dotyczą tylko części wsi wchodzących w jej skład. Ze względu na to, że w więk-
szości są one rezultatem badań przeprowadzonych przed stu laty, posiadają dużą war-
tość dla odtworzenia kultury regionu w ujęciu diachronicznym, natomiast o dzisiejszej 
wsi mówią niewiele. Te fakty dodatkowo przemawiają za zasadnością badania języka 
okolic Zakliczyna.  

 

 
25 Notowane przez badaczy wypowiedzi informatorów są zapisane polszczyzną literacką z dbałością 

o zachowanie treści przekazu, nie zaś jego formy i stylu. Nawet nazwy narzędzi i sprzętów podaje się 
z pominięciem cech gwarowych.  

26 Słownik ten został ułożony i opracowany już po śmierci autora na podstawie pozostawionych przez 
niego notatek. 



IV. JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA 

Warunkiem owocności pracy nad językiem 
jest rozumienie tego, że język to we wszystkich swoich przejawach 

rzeczywistość ludzka i społeczna, a nie zawieszona nad życiem  
i skądś spoza życia społecznego biorąca początek emanacja ducha...  

[Doroszewski 1982, 26] 

1.  Teoria językowego obrazu świata w ujęciu historycznym 

Niektórzy językoznawcy dopatrują się zaczątków tezy o językowym obrazie świata 
(JOS) w XVI wieku, kiedy to Martin Luter zawarł w swej pracy Sendbrif von Dolme-
tchen przekonanie, iż „różne języki mają swoje specyficzne cechy w pojmowaniu 
świata” [Anusiewicz 1990a, 278–279]. Na przełomie XVIII i XIX wieku filozof Jo-
hann Georg Hamann pisał, że „każdy język wymaga pewnego właściwego sobie spo-
sobu myślenia oraz realizuje określone, sobie tylko charakterystyczne upodobania”. 
Podobne poglądy wyrażał Johann Gottfried Herder, uznając, iż „każdy naród ma wła-
sny rezerwuar myśli, które się stały znakami. Tym rezerwuarem jest język (...) skarbiec 
myśli całego narodu” [Anusiewicz 1990a, 279]. Poglądy te rozszerzył Wilhelm Hum-
boldt, który ustalił także definicyjne ramy dla pojęcia językowego obrazu świata. Za-
uważył on, że każdy język naturalny zawiera odrębny, niepowtarzalny ogląd rzeczywi-
stości (Weltansicht). Zwrócił też uwagę, iż język jest środkiem do poznania prawd 
pozajęzykowych i stanowi twór aktywny, zmieniający się wraz z mutacjami w percep-
cji i ocenie rzeczywistości przez daną społeczność. Zatem język, spełniając rolę komu-
nikacyjną, jest również odzwierciedleniem poglądów jego użytkowników [za: 
Maćkiewicz 1999, 8]. Myśl W. Humboldta i jego teorię Weltansicht rozwinął Leo We-
isgerber, który dostrzegł istotę językowego obrazu świata w treściach poznawczych, 
wiedzy, doświadczeniu i ocenach percypowanej rzeczywistości, istniejących w języku 
i transponowanych na kolejne pokolenia. Weisgerber podkreślał, że językowy obraz 
świata przejmuje się nieświadomie podczas nauki języka ojczystego. Propagowany 
i utrwalany jest on podczas komunikacji językowej, której narzędzie stanowią wyrazy 
i struktury, zawierające określone wartościowanie świata. Badacz wyrażał przekonanie, 
że język posiada siłę twórczą, a językowy obraz świata to istniejąca w języku określo-
nej wspólnoty językowej energia, przeobrażająca świat materialny w duchowy [za: 
Anusiewicz 1990, 280–282].  
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W świetle tych rozważań, językowy obraz świata, jak zauważa J. Anusiewicz, jest 
to „ujęcie przedmiotu (klasy przedmiotów) poznania (...) poprzez język, którym włada 
jednostka oraz poznająca ten świat społeczność” [Anusiewicz 1990a, 286]. Struktury 
językowe mają odzwierciedlać treści poznawanych przedmiotów (rzeczywistości poza-
językowej). Gramatyczne oraz semantyczne kategorie języka tworzą zatem, jak wnio-
skuje Anusiewicz, obserwacje wyabstrahowane i uogólnione przez określoną wspólno-
tę językową na podstawie doświadczenia. Stanowią one jednocześnie komentarz do 
percypowanej rzeczywistości i rzutują na procesy poznawcze przebiegające w danym 
języku [Anusiewicz 1990a, 286]. 

Od lat sześćdziesiątych XX wieku poglądy L. Weisgerbera kontynuował jego 
uczeń, niemiecki językoznawca, Helmut Gipper. Przyrównał on język do klucza, który 
otwiera świat, ale i zamyka go, bo formuje rzeczywistość w określony kształt. Język 
łączy się ze świadomością. Przejawem tej ostatniej są znaczenia słów, które stanowią 
podstawowe tworzywo JOS. Obok semantyki do składników językowego obrazu świa-
ta H. Gipper zaliczył również kategorie gramatyczne i konstrukcje syntaktyczne [za: 
Anusiewicz 1990, 287]. Dowodził, iż istnienie językowego obrazu świata jest obiek-
tywnym faktem. Jako dowód podawał m.in. semantykę barw, których postrzeganie jest 
takie samo u wszystkich ludzi, natomiast ich podział pod względem leksykalnym i 
znaczeniowym w różnych językach wygląda różnie. Anusiewicz, referując poglądy 
Gippera, zaznaczył, iż w opinii omawianego lingwisty, ludzie zyskują za przyczyną 
języka naiwne wyobrażenie o świecie, „mające związek z ludową etymologią, ludo-
wym rozumieniem znaczeń słów – wyobrażenie o świecie, które formuje określone i 
zależne od niego sposoby myślenia o tymże świecie: od potrzebnych, ważnych i przy-
datnych aż po przesądne i zabobonne” [za: Anusiewicz 1990, 289]. Gipper zauważył, 
że w języku odzwierciedlają się zmiany zachodzące w świadomości i kulturze po-
szczególnych wspólnot językowych. 

Podobne poglądy wyznawał badacz języka indiańskich plemion, Edward Sapir, który 
sformułował myśl, iż język jest kulturowo uwarunkowanym narzędziem komunikacji 
i bierze udział w tworzeniu symboli kształtujących myślowy obraz świata. Stwierdził 
ponadto, że nasza określona zmysłowa percepcja świata oraz sposób jego doświadczania 
są w dużym stopniu wynikiem nawyków językowych, które ukierunkowują naszą inter-
pretację rzeczywistości. Sapir współpracował z Benjaminem Lee Whorfem, rozwijają-
cym koncepcję view of the world oraz picture of the world. Whorf, porównując język 
i sposób myślenia plemienia Hopi z językiem i światopoglądem ludności indoeuropej-
skiej, doszedł do wniosku, że gramatyka nie stanowi odzwierciedlenia takich czy innych 
idei, ale jest elementem te idee kształtującym. Zauważył, że na myślenie wpływa język, 
uwypuklający jedne elementy, a lekceważący pozostałe, które z kolei mogą być mocno 
akcentowane przez inne języki. Marek Sikora, relacjonując poglądy B.L. Whorfa, pisał: 

...dzielimy świat na części, porządkujemy go za pomocą pojęć, przypisujemy mu sens w określo-
ny sposób, ponieważ jesteśmy sygnatariuszami umowy, by czynić tak właśnie, a nie inaczej; 
umowy, która obowiązuje w naszej społeczności językowej i którą skodyfikowano we wzorcach 
naszego języka (...). Postrzegający nie stworzą sobie tego samego obrazu świata na podstawie 
tych samych faktów fizycznych, jeśli ich zaplecza językowe nie są podobne, albo przynajmniej 
porównywalne [Sikora 1999, 169–170]. 
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To ostatnie stwierdzenie stało się podstawą tezy, mówiącej o relatywizmie języ-
kowym. 

E. Sapir i B.L. Whorf opracowali wspólnie koncepcję, zwaną hipotezą Sapira–
Whorfa. U jej podstaw tkwi determinizm językowy, zakładający, że konstrukcje myślo-
we oraz możliwości mentalne są uwarunkowane przez systemy językowe. Język wpływa 
w znacznym stopniu na odbieranie i strukturyzowanie treści. W myśl wspomnianej hipo-
tezy język zależy od kultury a kultura od języka [Fleischer 2000, 47]. 

Na najnowsze badania nad językowym obrazem świata duży wpływ ma języko-
znawstwo kognitywne. Lingwiści z tego nurtu nie oddzielają myślenia od mówienia, 
przyjmując, że kluczem do zrozumienia natury ludzkiego języka jest zrozumienie natu-
ry ludzkiego poznania. Zgodnie z myślą George’a Lakoffa i Marka Johnsona, pojęcia 
zawarte w języku kierują myśleniem człowieka, jego postępowaniem, percepcją i rela-
cjami międzyludzkimi [Maćkiewicz 1999, 17]. Oddziaływanie języka na zachowanie 
może przyjmować różną moc: może je determinować, kształtować lub na nie wpływać. 
Siła oddziaływania obrazów językowych zależy od charakteru interpretowanego ele-
mentu świata: czy jest on dostępny zmysłowo, prekonceptualny, czy może stanowi 
wytwór kultury bądź metaforę. Istotna jest także wiedza użytkowników języka, ich 
świadomość językowa i znajomość bądź brak znajomości języków obcych. Koncepcji 
językowego obrazu świata nie można jednak w pełni identyfikować z lingwistyką ko-
gnitywną. Kognitywiści bowiem, jak podkreśla Jolanta Maćkiewicz, zajmują się dy-
namicznym aspektem konceptualizacji, podczas gdy językowy obraz świata koncentru-
je się na aspekcie statycznym [Maćkiewicz 1999, 23]. 

2.  Pojęcie językowego obrazu świata na gruncie polskim – stan badań 

W Polsce badaniem językowego obrazu świata zajmują się lingwiści od początku 
lat osiemdziesiątych XX wieku. Jako pierwsza termin „językowy obraz świata” odno-
towała Encyklopedia wiedzy o języku polskim pod redakcją Stanisława Urbańczyka. 
Zgodnie z eksplikacją tam zawartą, a sformułowaną przez Walerego Pisarka, JOS to 
„obraz świata odbity w danym języku narodowym [który – uzup. A.P.], nie odpowiada 
ściśle rzeczywistemu obrazowi odkrywanemu przez naukę...”, zaś „...między obrazami 
świata odbitymi w poszczególnych językach narodowych zachodzą znaczne różnice...” 
[Pisarek 1978, 143]. 

Jednym z pierwszych badaczy, którzy podjęli ten temat, jest J. Bartmiński. Języko-
wy obraz świata zalicza on do sfery potoczności. Zaznacza przy tym, że potoczność to 
zjawisko sięgające głębokiej warstwy języka, semantyki wyrazów, ale i sposobu per-
cypowania rzeczywistości, a także ludzkiej sfery behawioralnej. J. Maćkiewicz z kolei 
podkreśla, że językowy obraz świata to model abstrakcyjny, wyidealizowany i intersu-
biektywny. Subiektywne obrazy świata są zindywidualizowane i dopiero łączne po-
traktowanie różnych jednostkowych wizji rzeczywistości pozwala wysnuć wnioski co 
do intersubiektywnego obrazu. Obraz świata zawarty w języku stanowi wspólną bazę, 
która umożliwia tworzenie i odbiór komunikatu oraz ułatwia porozumiewanie 
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[Maćkiewicz 1999, 17]. Zasadność podziału na indywidualne wizje (ang. view of the 
world) i językowe obrazy świata (niem. das sprachliche Weltbild) wyjaśnia szczegó-
łowo J. Bartmiński: 

...wizja, czyli widzenie jest wizją czyjąś, implikuje patrzenie, a więc i podmiot postrzegający; ob-
raz, będący oczywiście także rezultatem czyjegoś widzenia świata, tak silnej implikacji podmiotu 
nie zawiera, punkt ciężkości jest w nim przesunięty na przedmiot, którym jest to, co zawarte 
w samym języku [Bartmiński 1990, 109]. 

Jako językowy obraz świata rozumie więc badacz „zawartą w języku interpretację 
rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołu sądów o świecie” [Bartmiński 
1990, 110]. W roku 1986 J. Bartmiński wspólnie z Ryszardem Tokarskim doprecyzo-
wali definicję JOS, uznając, iż jest to zespół sądów orzekających o cechach obiektów 
pozajęzykowych. Opinie te utrwalone są w języku, a zawarte w semantyce słów bądź 
w treściach implikowanych [Bartmiński, Tokarski 1986, 72]. Przyjęte tu więc zostało 
szerokie rozumienie znaczenia wyrazów, bo wzbogacone o treści onomazjologiczne. 

J. Bartmiński wskazuje dwa pojęcia istotne z punktu widzenia metodologii JOS: 
„perspektywę” oraz „punkt widzenia”. Ostatni z wymienionych terminów określa 
podmiotową perspektywę percypowania rzeczywistości oraz decyduje o wyborze treści 
konotacyjnych istotnych kontekstowo i umożliwia trafną klasyfikację słownictwa. 
Badacz definiuje punkt widzenia jako: 

...czynnik podmiotowo-kulturowy, decydujący o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym m.in. 
o kategoryzacji przedmiotu, o wyborze podstawy onomazjologicznej przy tworzeniu jego nazwy, 
o wyborze cech, które są o przedmiocie orzekane w konkretnych wypowiedziach i utrwalone 
w znaczeniu [Bartmiński 2007a, 78].  

„Perspektywę” tłumaczy badacz jako „zespół właściwości struktury semantycznej 
słów, skorelowany z punktem widzenia i będący, przynajmniej w pewnym zakresie, 
jego rezultatem” [Bartmiński 2007, 78–79]. 

Renata Grzegorczykowa definiuje JOS jako „strukturę pojęciową (zakrzepłą) 
w systemie danego języka, a więc w jego właściwościach gramatycznych i leksykal-
nych (znaczeniach słów i ich łączliwości) realizującą się, jak wszystko w języku za 
pomocą tekstów (wypowiedzi)” [Grzegorczykowa 1999, 41]. Zofia Cygal-Krupowa 
uznaje definicje językowego obrazu świata sformułowane przez J. Bartmińskiego 
i R. Grzegorczykową za fundamentalne. Dowodzi przy tym, że założenie J. Bartmiń-
skiego, który zwraca uwagę na niebagatelną rolę punktu widzenia oraz perspektywy 
dla rekonstrukcji obrazu „człowieka i świata”, nie stoi w sprzeczności z koncepcją 
badań nad językowym obrazem jednego z elementów: człowieka [Cygal-Krupowa 
2001, 64–65].  

Językowy obraz świata jest obrazem wyjątkowym, ponieważ wynika z niepowta-
rzalnych doświadczeń danej społeczności i związany jest z jej kulturą. Obraz świata 
ludności wiejskiej będzie się zatem różnił od JOS społeczności miast. Obrazy języko-
we różnych kultur, choć niepowtarzalne, są w dużej mierze styczne. Dzięki tej ich 
cesze możliwa jest nauka języków obcych oraz translacja z jednego języka na inny. 
Specyfika językowych obrazów świata znajduje odzwierciedlenie w niemożności prze-
transformowania sensu oryginału nawet w najdoskonalszym tłumaczeniu oraz 
w niemożności nauczenia się języka obcego bez przyswojenia obcej kultury [Maćkie-
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wicz 1999, 18]. Różnice między poszczególnymi obrazami świata są, jak zauważa 
J. Maćkiewicz, powierzchniowe i odnoszą się do tego, jak ludzie oceniają świat 
i, przede wszystkim, jak go dzielą. Kategoryzacja stanowi narzędzie przekształcające 
rzeczywistość w uporządkowany obraz świata. Podstawowym jej zadaniem jest oswa-
janie ogromu świata poprzez redukowanie jego złożoności. Kategoryzowanie wiąże się 
nierozerwalnie z interpretowaniem rzeczywistości z subiektywnego punktu widzenia. 

Różnice między językowymi obrazami świata są rezultatem odmiennych doświad-
czeń historycznych różnych społeczności. Podobieństwa zaś są głębsze, gdyż zasadzają 
się na wspólnym wszystkim ludziom sposobie konceptualizacji, wynikającym z tego, 
że zewnętrzny świat jest dostępny dla każdego w tym samym stopniu i pewne do-
świadczenia – wspólne całemu gatunkowi ludzkiemu – są przekazywane genetycznie. 
Język utrwala jedynie to, co dana społeczność chce zaznaczyć [Jędrzejko 2000, 6]. Nie 
ma w nim miejsca na słownictwo nieprzydatne. To zaś, co bliskie empirii użytkowni-
ków danego języka bądź wyrażające ich potrzeby czy lęki, odzwierciedlone bywa 
w rozbudowanym materiale leksykalnym. Do klasycznych przykładów ilustrujących tę 
zależność należy duże zróżnicowanie w językach Eskimosów określeń odnoszących się 
do śniegu czy widoczna w językach słowiańskich mnogość nazw dotyczących tęsknoty 
[Grzegorczykowa 1990, 46]. 

R. Tokarski definiuje językowy obraz świata jako  

...zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych (fleksyjnych, sło-
wotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste 
dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników świata, panujących w nim hie-
rarchii i akceptowanych przez społeczność językową wartości [Tokarski 1993, 358]. 

R. Grzegorczykowa również dostrzega przejawy językowego obrazu świata we 
właściwościach gramatycznych języka. Zauważa ona, że kategorie morfologiczne od-
zwierciedlają warunki życia wspólnoty komunikacyjnej i ujawniają sposób, w jaki 
percypuje ona rzeczywistość. Własności gramatyczne mają jednak w większości cha-
rakter historyczny i najczęściej nie odbijają stanu współczesnego myślenia (do takich 
reliktów językowych zalicza badaczka np. kategorię męskoosobowości). R. Grzegor-
czykowa zwraca również uwagę na istnienie specyficznych językowych obrazów świa-
ta utrwalonych w tekstach poetyckich, gdzie słowo odzyskuje swą pierwotną „wol-
ność” i za przyczyną środków stylistycznych wchodzi w swobodne związki z innymi 
wyrazami [Grzegorczykowa 1990, 45].  

3.  Językowy a naukowy obraz świata 

Formuła językowy obraz świata, jak zaznacza J. Maćkiewicz, sugeruje istnienie 
również innego obrazu świata, opartego na niejęzykowej, encyklopedycznej wiedzy. 
Strukturaliści próbowali wyznaczać wyraźną granicę między językowym a naukowym 
obrazem świata. Takim tendencjom mocno sprzeciwili się kognitywiści, którzy uznali 
ten podział za nieuprawniony i sztuczny z powodu niemożności odłączenia od siebie 
tych dwóch obrazów. Nieco inny pogląd wyraził R. Tokarski, uznając językowy obraz 
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świata (wiedzę semantyczną) za nieodłączny element ogólnej wiedzy o świecie, „zanu-
rzony” w tej wiedzy [za: Maćkiewicz 1999, 19]. 

Językowy obraz świata jest konstytuowany przez język naturalny i organizuje życie 
wewnątrz wspólnot językowych. Zwiera obce naukowemu obrazowi świata warto-
ściowanie zjawisk i obiektów rzeczywistości. Językowy obraz świata utrwalony 
w umysłach użytkowników jest obrazem nieświadomym i zautomatyzowanym. 

Kulturowy obraz świata stanowi nadbudowę językowego obrazu i mieści w sobie 
niecodzienne treści semantyczne oznak kultury. Wewnątrz kulturowego obrazu świata 
Michael Fleischer wyszczególnia obrazy świata: interkulturowe, interdyskursywne, 
dyskursywne, obrazy świata grup kulturowych oraz indywidualne. Tu więc mieści się 
naukowy obraz świata oraz obrazy: religijny, medialny, polityczny, ekonomiczny, 
artystyczny itd. [Fleischer 2000, 63–64]. Naukowy obraz świata wydziela M. Fleischer 
z obrazu kulturowego. Zaznacza przy tym, że określenie „naukowy” dotyczy tylko 
współczesnych przejawów nauki (o zakresie religijnym, magicznym, światopoglądo-
wym, filozoficznym itp.) istniejących w przeważającej części kultur europejskich 
i stanowi kolektywny symbol, ponieważ prawdy sygnowane mianem „naukowych” 
niekoniecznie muszą takimi być. Wystarczy, że są uważane za naukowe. Naukowy 
obraz świata danej kultury dopuszcza bądź eliminuje poszczególne potencjalne ele-
menty obrazu świata. Zachodnioeuropejski naukowy obraz świata na przykład nie 
akceptuje tych, niedawno jeszcze akceptowalnych, składników obrazu świata, które 
sytuowały kobietę pośród inwentarza domowego [Fleischer 2000, 63]. Naukowy obraz 
świata, w zetknięciu z językowym i kulturowym, posiada najmniejszą moc wpływania 
na oceny wyrażane przez dane społeczności.  

Naiwny obraz świata, w przeciwieństwie do naukowego, bierze pod uwagę indywi-
dualną perspektywę spojrzenia na rzeczywistość. Subiektywizm ewokuje wielość obra-
zów świata. Kazimierz Ajdukiewicz wyjaśnia tę prawidłowość obrazowo:  

...przyjmijmy, że dwaj ludzie – nazwijmy ich Janem i Piotrem – posługują się dwoma językami 
spójnymi i zamkniętymi, które nie są na siebie przekładalne. Każdy z nich rozwija obraz świata, 
lecz każdy inny. Nie ma sądu przyjętego przez Jana, który by przyjął Piotr, i na odwrót, lecz Piotr 
nie odrzuci żadnego sądu przyjętego przez Jana i na odwrót. Oba obrazy świata są różne, lecz nie 
kolidują ze sobą [Ajdukiewicz 1960, 188–189]27. 

Naukowy obraz świata ogranicza subiektywizm ludzki do minimum i – w przeci-
wieństwie do obrazu językowego – jest jednakowy dla różnych wspólnot językowych. 
R. Tokarski zwraca uwagę na znacznie większą szczegółowość obrazu naukowego 
względem potocznego obrazu świata. Ten sam fragment rzeczywistości może być 
przedstawiany różnie w potocznym i naukowym obrazie świata, np.: naukowy, zoolo-
giczny obraz świata zalicza człowieka do świata istot żywych, na równi z innymi zwie-
rzętami. Język ogólny zaś umiejscawia jednostkę ludzką poza światem zwierząt, 
w wyraźnej do niego opozycji. Naukowy obraz świata nie zawiera ocen opisywanej 
rzeczywistości, zgodnie zaś z potocznym widzeniem, człowiek waloryzowany jest jako 
istota dobra, a zwierzę – zła [Tokarski 1993, 338–339]. Potoczny językowy obraz 
świata i obraz naukowy oddziałują na siebie wzajemnie. Przykładowo utrwalony 

 
27 Trafność refleksji K. Ajdukiewicza zadziwia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że praca Obraz świata 

i aparatura pojęciowa [1960] stanowi przedruk tekstu z 1934 r.  
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w języku zwrot „słońce wschodzi” jest nieadekwatny do powszechnej dziś wiedzy 
o heliocentryczności naszego układu słonecznego. Wspomniany zwrot stanowi więc 
współcześnie relikt anachronicznego postrzegania wszechświata i funkcjonuje jako 
metafora.  

Obydwa obrazy świata: językowy i naukowy, podlegają ciągłej ewolucji [Tokarski 
1993, 339]. Językowa wizja rzeczywistości zmienia się wraz z rozwojem języka, na-
ukowa – w miarę rozkwitu nauki. 

4.  Składniki językowego obrazu świata 

Najważniejszym składnikiem językowego obrazu świata, pojawiającym się we 
wszystkich definicjach, jest znaczenie słowa. Rozumiane jest ono bardzo szeroko. 
Obejmuje, co było już wspomniane wcześniej, zarówno treść słownikową wyrazu, jak 
i jego znaczenia implikowane przez różnorodne konteksty. Brana jest pod uwagę nie 
tylko treść pojęcia, ale również zakres jego występowania.  

Eksplikacja słownikowa stanowi tylko znikomą część treści słowa. O wiele istot-
niejsze dla rekonstrukcji językowego obrazu świata jest to, jak użytkownicy języka 
pojmują przedmioty lub zjawiska opatrywane nazwami oraz „co mają na myśli, gdy 
daną nazwą się posługują” [Maćkiewicz 1999, 23]. Niejednokrotnie treść faktyczna 
wyrazu może znacznie odbiegać od definicji słownikowej. Dzieje się tak szczególnie 
wtedy, gdy dany leksem jest derywatem onomazjologicznym (asocjacyjnym). Definiu-
jąc pojęcie derywatów onomazjologicznych Małgorzata Brzozowska podkreśla, iż 

...reprezentują [one – uzup. A.P.] mechanizm nazywania oparty na wykorzystywaniu cech nieko-
niecznie istotnych, ale za to w momencie nazywania dominujących percepcyjnie. W rezultacie 
znaczenie podstawy nie zawiera się w znaczeniu leksykalnym derywatu, ale wchodzi w odczuwa-
ny przez mówiących związek asocjacyjny, społecznie ustabilizowany, i tym samym wskazuje na 
cechę, którą mówcy kojarzą ze znaczeniem derywatu [Brzozowska 2000, 143]. 

Różnicę między znaczeniem eksplikowanym a konotowanym wyjaśnia R. Tokarski, 
ilustrując teoretyczne rozważania przykładami językowymi:  

...motywacja semantyczno-kulturowa jest zakresowo szersza od motywacji semantycznej. Jeśli 
przyjmiemy dla wyrazu ludożerca znaczenie wyjściowe ‘człowiek pierwotny żywiący się mięsem 
ludzkim’ i znaczenie pochodne ‘okrutnik, tyran, sadysta’, wówczas bez większych kłopotów 
można ustalić dla tych dwu znaczeń typ motywacji semantycznej. Zmiana metaforyczna wyko-
rzystuje tu nie zwerbalizowaną w definicji słownikowej konotacyjną cechę oceny kanibalizmu ja-
ko czegoś właściwego ludom prymitywnym i okrutnym [Tokarski 1990, 72]. 

Podmiotem utrwalającym swój sposób percypowania rzeczywistości w nazwach 
może być jednostka bądź grupa. Znaczenie jest subiektywne, zależne od doświadczeń 
podmiotu i jego wyobraźni. J. Maćkiewicz zaznacza, iż konkretne obrazy świata to 
konstrukty, w których tworzeniu partycypowały różne grupy społeczne, posiadające 
czasami rozbieżne potrzeby i systemy wartości, w związku z czym powstałe modele 
świata cechuje wielowarstwowość i wieloaspektowość [Maćkiewicz 1999, 21]. Wspo-
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minane między innymi przez J. Maćkiewicz wartościowanie stanowi także ważny 
składnik semantyki i istotny element pozwalający odtworzyć językowy obraz świata. 

Istotną cechą językowego obrazu świata jest nakładanie przez poznającego własne-
go, antropocentrycznego punktu widzenia na percypowaną rzeczywistość. Z antropo-
centryzmem nierozerwalnie łączy się pozytywne wartościowanie po stronie ludzkiego 
świata, a negatywne – po stronie świata zwierząt. Nazwy części ciała i czynności zwie-
rząt, używane w odniesieniu do ludzi, zawierają pejoratywne zabarwienie emocjonalne 
(por. morda, pysk, zdychać) i świadczą o istniejącym w świadomości ludzkiej prze-
świadczeniu o większej wartości człowieka względem zwierzęcia. J. Bartmiński, 
w odniesieniu do ludzkiego ciała, dostrzega zasadę orientacji przestrzennej: pionowej 
(góra – dół) oraz poziomych (przód – tył, prawy – lewy). Na te wymiary nałożone 
zostaje potoczne wartościowanie dobry – zły. 

Dobre jest to, co w górze, z przodu i z prawej strony, złe to, co na dole, z tyłu, z lewej strony 
– odpowiednio do potrzeb i odczuć normalnego człowieka, który porusza się do przodu, chodzi 
z głową do góry i posługuje się prawą ręką [Bartmiński 1990, 125].  

R. Tokarski w antropocentryzmie i arystokratyzmie człowieka widzi cechę nie tylko 
polskiego, ale i ogólnie: europejskiego językowego obrazu świata. Za elementy należą-
ce do stricte polskiego modelu świata uważa badacz dwubiegunowe wartościowanie 
ustanawiające opozycję „chrześcijanin” (a ściślej: katolik) – „niechrześcijanin” (nieka-
tolik), widoczną m.in. w bogactwie określeń sygnujących innowierców oraz ateistów. 
Tokarski zwraca również uwagę na widoczną w języku aprobatę cywilizacji, zwłaszcza 
europejskiej (zauważalną w dużej liczbie mian dotyczących jednostek nieucywilizo-
wanych) oraz podkreślanie walorów polskości (odzwierciedlone w ksenofobicznych, 
stereotypowych nazwaniach innych narodów) [Tokarski 1993, 359–361]. Wszystkie 
wymienione opozycje wpisują się w powszechnie stosowaną w wartościowaniu po-
tocznym dystynkcję rzeczywistości na sferę tego, co „swoje” i „obce”. Wystąpienie 
takiej dychotomii wiąże się każdorazowo z przyporządkowaniem treści melioratyw-
nych temu, co swoje, i pejoratywnych – obcości.  

Językowy obraz świata należy do sfery potoczności28, toteż w słownictwie, które go 
tworzy, dominują wyrazy konkretne, mające za przedmiot obiekty dostępne fizykalnie. 
Nazwy abstrakcyjne zaświadczane są w języku o wiele rzadziej. Charakterystyczne dla 
językowego obrazu świata jest także myślenie typizujące: powodujące powstawanie 
prototypów [Grzegorczykowa 1990, 45]. R. Grzegorczykowa jako składniki językowe-
go obrazu świata wymienia: kategorie morfologiczne, słownictwo, etymologię oraz 
konotacje semantyczne i własności słowotwórcze. Szczególną uwagę zwraca badaczka 
na właściwości słowotwórcze leksemów, pisząc, iż  

...związki słowotwórcze wyrazów, zwłaszcza motywowanych asocjacyjnie, typu mrowiskowiec czy 
papierówka (...) wskazują na pewne własności akcydentalne, przedmiotów, jak np. podobieństwo 
wielkiego domu do mrowiska czy cechę koloru przy owocach [Grzegorczykowa 1990, 45–47].  

 
28 W. Wysoczański następująco charakteryzuje specyfikę potoczności i wiedzy potocznej: 

„...potoczność w języku jest kategorią semantyczną, stylistyczną oraz pragmatyczną, natomiast – w odróż-
nieniu od niej – wiedza potoczna, wywiedziona z leksyki i semantyki potocznej języka, jest niewyspecjali-
zowana, nietworząca całości i niespójna, a nawet zawierająca często elementy sprzeczne” [Wysoczański 
2005, 81]. 



 

 

37 

Kategorie gramatyczne oraz etymologię wskazuje badaczka jako elementy pozwa-
lające odtworzyć językowy obraz świata minionego, historycznego. Aleksandra Nie-
wiara w badaniu źródłosłowu (w perspektywie diachronicznej i porównawczej) do-
strzega jedyną szansę na odtworzenie językowego obrazu świata naszych przodków 
i nazywa etymologię „psychoanalizą” językoznawstwa [Niewiara 2000, 97]. 

5.  Sposoby rekonstrukcji językowego obrazu świata  

Wniknięcie do świata mentalnego przeciętnego człowieka oraz wyznaczenie jego 
horyzontów poznawczych są, zdaniem J. Bartmińskiego, możliwe do osiągnięcia po-
przez analizę znaczeniową słownictwa potocznego. Ekspresywizmy, jako szczególny 
rodzaj apelatywów, zaliczane są do emocjonalnego rejestru form, ponieważ używa się 
ich głównie w sytuacjach nieoficjalnych i niosą one informacje o postawie mówiącego 
względem nazywanego. Bartmiński zauważa, że spośród całego rezerwuaru potocznej 
leksyki połowę stanowią ekspresywne nazwania człowieka, przekazujące wartościo-
wanie negatywne [Bartmiński 1990, 119–121]. Na podstawie negatywnego modelu 
odzwierciedlanego w określeniach dotyczących ludzi można zbudować wzór, ideał 
człowieka. Tym łatwiej to uczynić opierając się na ekspresywnych określeniach czło-
wieka, które niemal zawsze poświadczają istnienie antywzorów. 

Warstwa leksykalna jest najbardziej wyrazistym, ale nie jedynym poziomem języ-
ka, na którym widoczne są przejawy językowego obrazu świata. Cenne informacje 
przynosi także analiza pól znaczeniowych. Wskazane jest więc badanie, z których sfer 
rzeczywistości zaczerpnięty został materiał leksykalny zastosowany w nieoficjalnych 
antroponimach oraz jakie aspekty życia ludzkiego zostają skonceptualizowane w eks-
presywizmach. Sfery rzeczywistości nieistotne dla danej wspólnoty komunikacyjnej 
nie znajdują odzwierciedlenia w słownictwie. 

Niezbędne dla odtworzenia językowego obrazu świata jest skupienie się na seman-
tyce poszczególnych leksemów. Znaczenie, jak to już zostało szczegółowo omówione 
w poprzednich podrozdziałach, obejmować musi zarówno treści wyrazu czytelne dla 
każdego użytkownika danego języka, jak i (i to przede wszystkim) jego treści realne, 
które w wypadku ekspresywizmów mogą znacznie od tych pierwszych odbiegać. 
W analizie nie można pominąć także znaczeń konotowanych przez kontekst użycia. 
Dla wyzyskania możliwie pełnego zakresu pojęcia wskazana jest, jak zauważa R. To-
karski, analiza frazeologizmów, jakie dane słowa współtworzą [Tokarski 1993, 359]. 
J. Maćkiewicz proponuje zwrócić uwagę również na powtarzające się przeciwstawienia 
leksykalne, a zwłaszcza antonimy warunkowane kulturowo [Maćkiewicz 1990a, 212]. 

Grażyna Habrajska wyznacza cztery elementy analizy językowego obrazu świata. 
Należą do nich: 1) określenie, które elementy rzeczywistości są nazywane, 2) tworze-
nie definicji semantycznej (odtwarzanie stereotypu czy prototypu wyodrębnianego 
elementu), 3) kategoryzacja lub klasyfikacja tych elementów, 4) badanie wartościowa-
nia zawartego w języku [Habrajska 2000, 73]. Językowy obraz świata stanowi „następ-
stwo przynależności człowieka do określonego kręgu kulturowego oraz obowiązują-
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cych w tej kulturze ideałów dobra, piękna itp.” [Tokarski 1993, 361]. Treści języko-
wych nie powinno się więc izolować, ale łączyć z kulturową, obyczajową i religijną 
sferą życia danej wspólnoty.  

W rekonstrukcji językowego obrazu świata niezwykle pomocna jest, jak zauważa 
J. Maćkiewicz, metodologia kognitywna, zwłaszcza zaś takie pojęcia, jak: model, do-
mena kognitywna, metafora pojęciowa, prototyp, schemat wyobrażeniowy, profilowa-
nie. Analizę ułatwić mogą także pojęcia zaczerpnięte z innych teorii językoznawczych, 
np. metoda pola znaczeniowego29 jako sposób organizowania leksyki. Jak jednak za-
znacza badaczka, dobór środków metodologicznych powinien być indywidualny, za-
leżny od rodzaju materiału i celów analizy [Maćkiewicz 1999, 23–24].  

6.  Językowy obraz świata ludności wiejskiej 

Językowy obraz świata stanowi świadectwo kultury danej społeczności i element 
odróżniający poszczególne wspólnoty komunikacyjne. JOS ludności wiejskiej zako-
dowany jest w gramatyce oraz leksyce języka mówionego, a także w tekstach kliszo-
wanych (np. w przysłowiach) oraz w folklorze. Próba odczytania obrazu świata miesz-
kańców wsi wyłącznie na podstawie leksyki, w oderwaniu od aspektu kulturowego, 
może przynieść niepełne, a nawet zupełnie fałszywe wnioski. Dla właściwego odbioru 
treści (definicyjnych oraz konotowanych) dyferencyjnej leksyki gwarowej konieczne 
jest wzbogacenie opisu o tzw. dane przyjęzykowe [por. Bartmiński 2007a, 14]30.  

Leksyka ludowa utrwala cechy kulturowo istotne dla ludności wiejskiej. Językowy 
obraz świata społeczności wiejskiej akcentuje mocny związek człowieka z naturą, fun-
damentalne znaczenie rodziny, wartość pracy, religijność, przypisywanie elementom 
rzeczywistości magicznej funkcji [por. Kurek 2003, 46–47]. Fundamentalne składniki 
językowo-kulturowego obrazu rzeczywistości wylicza H. Pelcowa: 

Podstawowy system wartości najstarszych mieszkańców wsi ma charakter tradycyjny i opiera 
się na ustalonych w przeszłości i przekazywanych z pokolenia na pokolenie takich przymiotach, 
jak: religijność, pracowitość, miłość w rodzinie, poszanowanie tradycji, gościnność, uczciwość, 
szacunek dla osób starszych, więzi sąsiedzkie [Pelcowa 2006, 191].  

 
29 Na temat prototypu oraz pola znaczeniowego i kategoryzacji, a także – stosowanego często w etno-

lingwistyce – podziału słownictwa przy zastosowaniu metody fasetowej: patrz rozdz. Apelatywne określe-
nia... Stereotypy omówione zostały w rozdz. Stereotyp językowy. 

30 Przykładem rekonstrukcji językowego obrazu świata ludu polskiego jest, opracowany przez zespół 
językoznawców pod kierunkiem J. Bartmińskiego, zeszyt próbny Słownika ludowych stereotypów języko-
wych [1980] oraz tom 1. Słownika stereotypów i symboli ludowych pt. Kosmos [1996]. Do rekonstrukcji 
ludowych stereotypów, poza językiem, posłużyły lingwistom zapisy wierzeń, obyczajów, zachowań oraz 
ludowej sfery tabu. J. Bartmiński w przedmowie do 1. tomu Słownika stereotypów... wskazuje, że podjęte 
przedsięwzięcie leksykograficzne jest „...próbą rekonstrukcji tradycyjnego obrazu świata i człowieka  
– dokonaną metodami etnolingwistyki i folklorystyki. Obraz ten – utrwalony w języku, folklorze, obrzę-
dach – stanowi klucz do poznania kultury, obecnej w niej pewnej postawy wobec świata i swoistej mental-
ności” [Bartmiński 1996, 9]. 
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Społeczność wiejska wykazuje duże zaangażowanie emocjonalne w interpretację 
świata, toteż nazwy nie tylko sygnują obiekty czy zjawiska, lecz także je oceniają. 
Wartościowanie to uwzględnia punkt widzenia ludności wiejskiej, nie zaś poszczegól-
nego użytkownika języka, bowiem w wypadku ludowej aksjologii „...presja środowi-
ska jest bardzo silna” [Pelcowa 1999, 258]. Podstawę nominacji i oceny stanowi 
wspólna wiejskim użytkownikom języka rama doświadczeniowa [Bartmiński, Nie-
brzegowska 1998, 213], zwana także bazą doświadczeniową [Kurek 2003, 41]. Języ-
kowo-kulturowy obraz wsi cechuje myślenie konkretne. Unikanie abstrakcyjnych pojęć 
przejawia się w gwarach ludowych między innymi w postaci braku hiperonimów, które 
stanowią abstrakcyjne konstrukty myślowe. Jeśli tworzone jest pojęcie nadrzędne, 
często bywa ono ukonkretniane, np. nie pojawia się określenie rodzice, ale: ojce, ojco-
wie, ojciec i matka [por. Sierociuk 1990, 40].  

Mieszkańcy wsi dbają szczególnie o przejrzystość etymologii leksemów. Skompli-
kowana bądź nieczytelna etymologicznie nomenklatura polszczyzny literackiej posiada 
w mowie mieszkańców wsi ludowy odpowiednik. Rośliny, grzyby czy zwierzęta zy-
skują nowe nazwy. Motywacją nadania nazwy staje się najczęściej antropocentryczny 
punkt widzenia. Wskazuje on na możliwość rozpoznania desygnatów za pomocą zmy-
słów (tu np. barwa grzybów [por. sińok ‘grzyb jadalny, który sinieje przy dotyku’]31 
ich kształt [por. kozok ‘grzyb jadalny o wysokim trzonie przypominający Kozaka’], 
sposób rośnięcia [por. g0ska ‘grzyb jadalny rosnący jeden na drugim, gęsiego’] i cechy 
percypowane dotykiem [np. krůfka ‘grzyb jadalny wydzielający substancję podobną do 
mleka’]). Poza klasyfikowaniem sensualnym istotna w kategoryzacji elementów rze-
czywistości jest także ich wartość dla człowieka (por. průvvivy ‘grzyb jadalny, najlep-
szy’, truzok ‘grzyb trujący’). Obiekty świata lokalizowane są przy użyciu kategorii 
użytecznych w ludzkim poznaniu, takich jak miejsce i czas występowania (w wypadku 
grzybów por. sośńok ‘grzyb jadalny rosnący pod sosnami’, zmarźlok ‘grzyb trujący 
rosnący wczesną wiosną, kiedy są jeszcze przymrozki’). Antropocentryczne spojrzenie 
na świat przejawia się także w personifikacji natury, np. w nadawaniu zwierzętom 
imion bądź w postrzeganiu przyrody w roli podmiotu działającego (por. muxůmor 
‘grzyb trujący, który niszczy, morzy muchy’) [Kurek 2004, 149–150]. 

W związku z przeobrażeniami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi w wiej-
skiej rzeczywistości, przekształceniom ulega też sposób postrzegania i wartościowania 
świata, czego rezultatem są między innymi zmiany języka32. H. Pelcowa w językowym 
obrazie świata współczesnej wsi wydziela dwie grupy zjawisk: związane z dawną wsią 
i wartościowane najczęściej ujemnie oraz nowe, łączące się z przemianami technicz-
nymi i społecznymi [Pelcowa 1999, 255]. Pierwszy typ zjawisk odwołuje się do świata 
odchodzącego w przeszłość i daje się zaobserwować w języku starszego pokolenia. 
Łączy się on z kodem gwarowym i słownictwem opisującym nieistniejące współcze-

 
31 W celu opisania sposobu kategoryzacji świata przez ludność wiejską przytaczane są przykłady po-

strzegania grzybów, pochodzące z artykułu H. Kurek pt. Językowy obraz świata wiejskiego obszaru języko-
wo-kulturowego [2004]. 

32 Zob. rozdz. Charakterystyka płaszczyzny językowej... 
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śnie desygnaty oraz dotyczy niektórych cech fonetycznych33 (jak np. mazurzenie, la-
bializacja, prejotacja, a pochylone, podwajanie spółgłosek s i ś, przejście wygłosowego 
x w k, obecność końcówki -e w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników miękko-
tematowych żeńskich, brak przegłosu e : o) [Pelcowa 1999, 255]. Językowo-kulturowy 
obraz dawnej wsi odchodzi w zapomnienie, zmniejsza się też zasięg występowania gwa-
rowych cech fonetycznych i fleksyjnych. Tradycja językowa jest jednak tak mocno zwią-
zana z wiejską kulturą, że silnie oddziałuje na nowe dla niej zjawiska. Na nazwy wytwo-
rów współczesności nierzadko naniesiona zostaje gwarowa fonetyka (por. kumbajn, 
tylywizor, salytrzok) [Pelcowa 1999, 255–256]. Przeplatanie się tradycji i nowoczesności 
to wyraźny rys językowego obrazu społeczności wiejskiej. Jak pisze H. Pelcowa: 

Nowa, zunifikowana technika nie jest bowiem w stanie stworzyć nowego obrazu świata, jest 
on więc w dalszym ciągu kreowany przez to, co charakterystyczne i swoiste dla wsi, co stanowi 
jej istotę, gdyż wieś pozbawiona przeszłości traci swoją tożsamość kulturową i staje się obca na-
wet dla jej mieszkańców [Pelcowa 2002, 384].  

Tradycja zajmuje zatem wysokie miejsce w wiejskiej aksjologii, stanowi wartość 
samą w sobie. 

Kluczowa rola opinii społecznej w kształtowaniu obrazu świata ludności wiejskiej 
odzwierciedla się także w językowym obrazie człowieka. Rzeczywistość percypowana 
przez ludowego użytkownika języka posiada dychotomiczny charakter. Wyraźnie uze-
wnętrznia się tu podział na to, co swojskie i uświęcone tradycją, oraz to, co nowe 
i niezadomowione, a więc postrzegane jako gorsze. Podstawę do określeń człowieka 
stanowi w gwarze niezgodność cech desygnatu z właściwościami egzemplarza proto-
typowego [por. Kąś 1994, 2002, Kurek 2003]. Lucyna Gawrońska odnotowuje, że  

...w małych społecznościach lokalnych (...), ze względu na istniejący tam specyficzny typ świato-
poglądu kulturowego, obowiązujące normy społeczne i moralne są dużo silniej zakorzenione 
w świadomości mieszkańców niż w przypadku środowisk wielkomiejskich [Gawrońska 2002, 41]. 

Zauważane głównie wśród starszych mieszkańców wsi poczucie wspólnoty oraz 
szczególna waga więzi rodzinnych i sąsiedzkich sprawiają, że człowiek stanowi cen-
tralny element zarówno jako podmiot percepcji, jak i jako jej przedmiot. Świadczy 
o tym mnogość przezwisk oraz nazwań nacechowanych emocjonalnie, a także istnienie 
na wsi wyjątkowo bogatego systemu hipokorystycznego. Ludowa interpretacja rze-
czywistości silnie odzwierciedla się również w sposobie postrzegania kobiet i męż-
czyzn. Bożena Taras – odtwarzając językowo-kulturowy obraz świata wsi rzeszowskiej 
zawarty w przekleństwach i wulgaryzmach – zauważa, że mimo zmieniających się 
warunków polityczno-gospodarczych i ogólnej liberalizacji poglądów, wieś nie traci 
poczucia normy: 

Mieszkańcy wsi (...) nie zatracili świadomości tego, co wolno, a czego nie wolno. Nadal stoją na 
straży norm obyczajowych, żyjąc własnym rytmem wyznaczanym porami roku [Taras 2005, 312]. 

Świat odzwierciedlony w języku starszego pokolenia mieszkańców wsi jest bardziej 
złożony niż obraz świata młodszego pokolenia. Wizja rzeczywistości przekazywana 

 
33 Spośród cech wskazywanych przez H. Pelcową przytoczone tu zostają właściwości pojawiające się 

na obszarze gminy Zakliczyn nad Dunajcem. Nie są one w tym miejscu omawiane i popierane przykładami, 
ponieważ informacje te zawiera rozdział Charakterystyka płaszczyzny językowej... 
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przez najstarszych użytkowników gwary osobie z tego samego kręgu językowo- 
-kulturowego znacznie różni się od tej, którą prezentuje się osobom spoza wiejskiego 
obszaru. Niezwykle istotnymi czynnikami modyfikującymi językowy obraz świata są, 
jak podkreśla H. Kurek: sytuacja oficjalna przeciwstawiona nieoficjalnej oraz typ roz-
mówcy (użytkownik gwary – nieznający gwary, mieszkaniec wsi – mieszkaniec mia-
sta) [Kurek 1995]34.  

Przykład ludności wiejskiej wskazuje, jak specyficzny charakter ma jej językowo- 
-kulturowy obraz świata oraz jak mocno na jego modyfikację wpływają czynniki poza-
językowe (przemiany techniczne, gospodarczo-społeczne, świadomościowe). 

 

 
34 O różnicowaniu języka w zależności od sytuacji komunikacyjnej pisze B. Taras, badając frekwencję 

ekspresywnych (wulgarnych) określeń: „chłop czy chłop-robotnik wie, tak jak sto lat temu, kiedy użyć 
t eks tów obscen icznych  [podkr. B.T.], a kiedy nie” [Taras 2005, 306–307] i dalej: „Mieszkańcy wsi 
mają świadomość »nieprzystojności« wulgarnego języka, tak więc w sytuacjach oficjalnych go eliminują, 
a w nieoficjalnych stosują nieprzyzwoitą bądź rubaszną leksykę” [Taras 2005, 312]. 



V. STEREOTYP JĘZYKOWY 

1.  Czym jest stereotyp? 

Stereotyp od dziesięcioleci stanowi przedmiot rozważań socjologii i psychologii. Ję-
zykoznawcy zainteresowali się wspomnianą tematyką znacznie później35. Pojęcie stereo-
typu, funkcjonujące w wielu językach, posiada grecką etymologię. Stereós znaczy ‘stęża-
ły, stanowiący bryłę’, a týpos ‘odbicie, obraz’. Źródłosłów wskazuje więc, że stereotyp to 
‘utrwalony obraz’ [Walińska 1974, 43]. Historia pojęcia sięga roku 1922, kiedy to Walter 
Lippmann w książce pt. Public Opinion stworzył definicję stereotypu, uznając, iż jest to 
schematyczny „obraz w głowie ludzkiej” [por. Bartmiński 2007, 108].  

Rok później w „Przeglądzie Współczesnym” ukazał się artykuł Jana Bystronia pt. 
Megalomania narodowa. Źródła – teorie – skutki. Bystroń – m.in. z racji krótkiego 
odstępu czasowego swego tekstu od Public Opinion – nie mógł znać pracy Lippmanna 
[por. Walczyńska 1998, 304]. Polski badacz nie posługuje się terminem stereotyp, 
stosując określenie „wyobraźnia zbiorowa”. J. Bystroń w swych rozważaniach koncen-
truje się na kulturze ludowej. Zwraca uwagę na fakt istnienia wielu różnych „wyobra-
żeń”, przy czym wskazywanym przez niego elementem różniącym jest poziom wy-
kształcenia człowieka. Tezę tę obrazuje przykładem rozmaitego postrzegania Boga:  

...chłop polski wyobraża sobie świat ponadziemski na wzór wiejski; w głowie jego przecież nie 
powstanie nigdy wątpliwość, że w niebie mówią innym językiem niż polskim, który przecież jest 
każdemu zrozumiały, jak również jest głęboko przekonany, że całe niebo opiekuje się przede 
wszystkim jego rodzinną wsią i krajem: gdzieżby tam Pan Bóg czy Pan Jezus myśleli tak dobrze 
o innych (którzy ich nawet odpowiednio uczcić nie umieją, o lutrach i kacapach np.) [Bystroń 
1995, 29]. 

Marzena Walczyńska zwraca uwagę na niejednakowe treści mieszczące się w poję-
ciu stereotypu Lippmanna i „wyobraźni językowej” Bystronia: 

...u Lippmanna stereotypy nie są kategorią wartościującą (...), narzucającą schematy w myśleniu 
i procesie poznawczym, ale są niezbędne dla człowieka i jego rozwoju (...) Natomiast u Bystronia 
po jęc ia  [podkr. M.W.] czy wyobrażen ia  zbiorowe  konotują raczej rozumienie słowa s te -
reotyp w dzisiejszym – potocznym – sensie (jako schemat, szablon, zastany sąd itd.) [Walczyń-
ska 1998, 306].  

 
35 Zainteresowanie przedstawicieli różnych dziedzin nauki zagadnieniem stereotypizacji powoduje, że 

pojęcie to bywa różnie rozumiane. Nie zawsze także, mówiąc o stereotypach, badacze stosują ten właśnie 
termin [por. Bereza 1974, 23].  
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Język stanowi naturalny nośnik stereotypowych treści. Adam Schaff w pracy pt. 
Stereotypy a działanie ludzkie wskazuje na niedorzeczność sformułowania stereotyp 
lingwistyczny. Mogłoby ono bowiem sugerować istnienie także pozajęzykowych ste-
reotypów [Schaff 1981, 33–36]. Jak zauważa badacz, stereotypy  

...są zawsze werbalne, gdyż występują zawsze jako treść jakiegoś słowa czy wyrazu; (...) zarówno 
geneza, jak i funkcjonowanie stereotypów są ściśle związane z tworami językowymi [Schaff 
1981, 36].  

Stereotyp jest nieneutralny emocjonalnie. A. Schaff określa go jako subiektywny 
element ludzkiego poznania [Schaff 1981, 33]. Reakcje wywoływane przez słowo 
będące znakiem językowym stereotypu nie wynikają z osobistych doświadczeń użyt-
kowników języka, ale stanowią projekcję potocznej opinii społecznej na dany temat: 
wynikają więc z kodu kulturowego. A. Schaff wyjaśnia tę kwestię obrazowo:  

Wystarczy nazwać kogoś w odpowiednim środowisku (...) Żydem, Ormianinem, Grekiem, 
Turkiem, Polakiem, aby – jak świadczą badania empiryczne – wyzwolić odpowiednie fobie czy 
w pewnych wypadkach emocje pozytywne, nawet jeśli osoba badana nigdy nie zetknęła się 
z przedstawicielami grupy, którą ocenia [Schaff 1981, 38–39].  

Powstawaniu stereotypów i ich funkcjonowaniu w języku nie przeszkadza zatem 
brak bezpośredniego kontaktu z opisywanymi zjawiskami lub kulturami, zaś indywi-
dualne doświadczenie prowadzące do wniosków sprzecznych z treściami zawartymi 
w stereotypach nie powoduje ich gwałtownej zmiany – „...pojęcia mogą być weryfi-
kowane i falsyfikowane na gruncie procedury naukowej weryfikacji, stereotypy zaś 
nie” [Benedyktowicz 2000, 89]. 

W badaniach semantycznych pojęcie stereotypu rozpowszechniło się dzięki Hila-
remu Putnamowi. Jego rozumienie terminu relacjonuje R. Tokarski następująco:  

...stereotyp stanowi cząstkę skorelowanej z językiem wiedzy o świecie, cząstkę najbardziej kon-
wencjonalną, najbliższą potocznemu postrzeganiu istoty przedmiotów, zjawisk itp. (...) W propo-
zycji Putnama najistotniejsze jest to, że stereotyp stanowi potoczną (językową) teorię świata i je-
go składników [Tokarski 1998a, 125].  

Na fundamencie myśli Putnama rozwinęła się także polska refleksja semantyczna 
dotycząca stereotypu.  

Trudności ze wskazaniem semantyki stereotypu pojawiają się w sferze terminolo-
gicznej (jako że pojęcie to jest wieloznaczne), nie występują natomiast – jak zauważa 
Wojciech Chlebda – w języku potocznym. „W polszczyźnie codziennej ‘stereotypowy’ 
to tyle, co ‘powszechnie znany, szablonowy, utarty, a przez to tradycyjny, banalny, 
oklepany’” [Chlebda 1998, 31]. Językoznawcy niejednakowo definiują pojęcie stereo-
typu i – co stąd wynika – przypisują mu różnorodne funkcje. W. Chlebda w artykule 
Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania wyszczególnia kilka sposobów 
rozumienia pojęcia stereotypu. Niektórzy językoznawcy (np. Halina Kurkowska, An-
drzej M. Lewicki i Stanisław Skorupka) opisują „powierzchniową” stronę pojęcia, 
charakteryzując stereotyp jako związki leksykalne odtwarzane z pamięci (stereotypy 
lingwalne) i przeciwstawiane konstrukcjom stanowiącym wynik syntezy wyrazów. 
Znacznie bardziej interesujące – w świetle tematu niniejszego opracowania – jest spoj-
rzenie na stereotyp od strony „warstwy głębokiej”. Badacze ujmujący omawiane za-
gadnienie w ten sposób, analizują sądy o świecie tkwiące w świadomości użytkowni-
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ków języka i znajdujące odzwierciedlenie w stereotypach językowych. Część z nich 
wiąże stereotypy z działalnością społeczną człowieka (stereotyp mentalny), toteż za 
przedmiot zainteresowania uznaje stereotypy ras, narodów, grup społecznych itd., 
wskazując na ich nacechowanie emocjonalne oraz funkcję wartościującą (tu m.in. Wa-
lery Pisarek, Krystyna Pisarkowa, A. Schaff). Z kolei etnolingwiści (wśród nich szcze-
gólnie J. Bartmiński, Jolanta Panasiuk) traktują zagadnienie o wiele szerzej, łącząc 
stereotyp z językowym obrazem świata. Nie oddzielają oni stereotypu mentalnego od 
stereotypu jako pojęcia (stereotyp lingwomentalny). Znak językowy odzwierciedla 
stereotyp mentalny i posiada nieprzecenione walory poznawcze. Różnica między po-
strzeganiem stereotypu jako konstruktu mentalnego i lingwomentalnego bywa trudna 
do uchwycenia [Chlebda 1998, 32]. Prezentując różne „szkoły” spojrzenia na stereo-
typ, Chlebda zwraca uwagę na brak kompleksowego ujęcia zagadnienia. Stereotyp, jak 
zauważa, powinien zostać zanalizowany jako jedność trzech składników: formalnego, 
kognitywnego i pragmatycznego, ponieważ stanowi on (co podkreśla już tytuł artyku-
łu) połączenie języka, myślenia i działania [Chlebda 1998, 38].  

Uta Quasthoff, definiując stereotyp grupy społecznej stwierdza, iż  

...jest [on – uzup. A.P.] werbalnym wyrazem przekonania skierowanego na grupy społeczne lub 
na jednostkę jako członka tej grupy. Ma formę logiczną sądu, który w sposób nie zweryfikowany, 
z tendencją do wartościowania emocjonalnego przypisuje pewnej klasie osób określone właści-
wości lub sposoby zachowań, ewentualnie odmawia jej jakichś cech [Quasthoff 1998, 13]. 

Stereotypy odznaczają się dużym stopniem rozpowszechnienia wewnątrz grupy ję-
zykowo-kulturowej, na płaszczyźnie języka mogą zaś przyjmować formę zdań [Qu-
asthoff 1998, 13]. 

Nieprzecenione znaczenie dla polskich badań nad stereotypami w języku posiadają 
najobszerniejsze opracowania językoznawcze dotyczące tej tematyki: Słownik ludowych 
stereotypów językowych [1980] i – wychodzące na początku na potrzeby powstania 
wspomnianego Słownika, później zaś ukazujące się samodzielnie – czasopismo „Etnolin-
gwistyka”, a także tom 12. serii Język a Kultura pt. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. 
Teoria, metodologia, analizy empiryczne [1998] oraz książka J. Bartmińskiego Stereoty-
py mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne [2007], stanowiąca zbiór artykułów 
wcześniej przez autora publikowanych (niektóre z nich to prace zbiorowe). 

J. Bartmiński proponuje rozumienie stereotypu jako: 

...ustabilizowanego, tzn. reprodukowanego, a nie tworzonego doraźnie połączenia utrwalonego 
w pamięci zbiorowej na poziomie konkretności odpowiadającej leksemom – i zarazem twierdząc, 
że między płaszczyzną semantyczną języka a jego planem formalnym nie ma symetrycznej, peł-
nej odpowiedniości... 

W związku z tym dają się wyróżnić trzy odmiany stereotypu: topika, formuły 
i idiomy [Bartmiński 1985, 51]. Topika obejmuje połączenia jednostek znaczeniowych 
nieposiadające stałej formy werbalizacji (np. Murzyni wykonują najcięższe prace; 
Szewcy piją; Dobra matka kocha dziecko). Zdania tego typu nie obejmują całej grupy 
obiektów (odpowiednio: wszystkich Murzynów, szewców i matek), ale „wzorcowe” 
okazy. W stereotypowych sądach ujętych w formę topiczną nie jest określony subiekt. 
Wskazuje się go przez wyrażenia typu: „Lud polski uważa, że... dla ludu w powszech-
nym mniemaniu... itd.” [Bartmiński 1985, 51–52]. Formuły to stabilne połączenia zna-
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czeniowe posiadające stałą formę (np. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść; 
szewska pasja; jaka mać, taka nać). Idiomy z kolei stanowią ustabilizowane formalne 
połączenia, których etymologia jest już niejasna dla użytkowników języka (np. rzucać 
mięsem ‘kląć’, zimno jak diabli ‘bardzo zimno’, (głupi) jak stołowa noga ‘bardzo głu-
pi’) [Bartmiński 1985, 52]. 

Za wykładniki stereotypizacji językowej uznaje się: „powtarzalność charakterystyki 
przedmiotu w różnych wypowiedziach (...) oraz utrwalenie tej charakterystyki w języ-
ku” [Bartmiński, Panasiuk 1993, 373]. Istota treści stereotypów bywa różnie rozumia-
na. W wypadku niektórych schematycznych wyobrażeń wyraźnie zaznacza się podział 
na reprezentantów „prawdziwych” i „typowych”36:  

Raz może chodzić o cechy typowego [podkr. – J.B.] reprezentanta grupy (Niemiec – dokład-
ny, zimny uczuciowo, nielubiący Polaków; Polak – religijny, pijak (...)), raz o cechy wzorowego, 
jakim chciałoby się go widzieć (Niemiec – bohaterski; Polak – bohaterski, odważny, patriota), 
zwykle zaś chodzi o obraz reprezentanta „prawdziwego” – takiego, jakim jest i jakim wedle ba-
danych być powinien [Bartmiński 2007, 109].  

Stereotypy stanowią nieprzecenione źródło do odtwarzania obrazu świata użytkow-
ników języka. Zatem o obiektach, których dotyczą, mówią mniej niż o tych, którzy je 
tworzą i utrwalają (nawet jeśli sposób prezentacji ich myślenia ukazany jest niebezpo-
średnio) [por. Benedyktowicz 2000, 83]. 

2.  Ambiwalentny charakter stereotypu 

Stereotypy upraszczają rzeczywistość i bywają krzywdzące, zwłaszcza kiedy 
przyjmują formę negatywnych sądów na temat innych narodowości. Spełniają jednak 
również pozytywną funkcję. Ułatwiają bowiem poruszanie się w świecie i orientację 
w jego złożoności dzięki zredukowaniu tej różnorodności do ram schematu.  

Przez długi czas stereotyp językowy posiadał złą sławę. Współcześnie jednak lin-
gwiści próbują to pojęcie „odczarować” i zwracają uwagę na jego ambiwalentny cha-
rakter oraz konieczność istnienia w języku. J. Bartmiński wyjaśnia, że  

...język ze swej natury dokonuje uproszczeń, generalizacji, wartościowania i negowania (...) wal-
ka (...) [ze stereotypami – uzup. A.P.] nie ma szans na powodzenie. Są zresztą stereotypy tenden-
cyjnie złośliwe (teściowa, macocha), jak i tendencyjnie pozytywne (matka, brat) [Bartmiński 
2007a, 7].  

Za krzywdzące A. Schaff uznaje stereotypy narodowe, klasowe, zawodowe i stereo-
typy grup społecznych. Zaznacza, iż posiadają one różną zawartość semantyczną oraz 
emocjonalną w zależności od grupy społecznej, w której języku występują [Schaff 
1981, 40]. Tym zagadnieniem interesują się także socjologowie. Przedstawiciele kultur 
i nacji, z którymi dana społeczność językowo-kulturowa nie ma styczności, są niezwy-
kle często oceniani negatywnie. Nie wynika to z ich autentycznej „gorszości”, ale sta-
nowi wynik naturalnego dzielenia świata na znane i nieznane, swoje i obce.  

 
36 Por. analiza profilu kobiety „prawdziwej” i „typowej” w rozdz. Kobieta i mężczyzna w polszczyźnie. 
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Odruchem powszechnym w świecie jest traktowanie obcych w kategoriach stereotypów, jako 
typowych przedstawicieli swych grup. Zakładanie obcości nie ogranicza się tylko do kontaktu z ob-
cymi, nieznanymi ludźmi, ale także ze wszystkim, co obce i nieznane. Obce staramy się w sposób 
naturalny zidentyfikować w kategoriach tego, co swoje, a ściślej, co znane [Nowicka 1990, 19]. 

Niesprawiedliwość ocen towarzysząca stereotypizowaniu dotyczy również sposo-
bów postrzegania kobiety i mężczyzny. A. Schaff jako przykład ujawniania się stereo-
typu związanego z oceną płci podaje zdanie: „owszem, pracuje nieźle, ale to tylko 
kobieta” [Schaff 1981, 40].  

U. Quashoff neguje zasadność rozdzielania pozytywnych i negatywnych stereoty-
pów. Zwraca uwagę, iż semantyka wielu stereotypów jest niejednoznaczna:  

...nie jest wcale oczywiste, że powinno się rozróżniać „pozytywne” i „negatywne” treści stereoty-
pów, skoro prymarnie chodzi o procesy przetwarzania informacji i doświadczeń społecznych, 
a nie o specyficzne poglądy i nastawienia dotyczące określonych grup obcych [Quashoff 1998, 21]. 

Pozytywne stereotypy jednej grupy obcych ewokują negatywny schemat postrzegania 
innej. Również elementy treściowe stereotypu ujętego w formę zdania często posiadają 
dwojakie znaczenie. Na przykład zdanie: Południowcy cieszą się życiem, są nieskompli-
kowani i swobodni, poza implikowaniem negatywnego obrazu mieszkańców Północy, 
zawiera też ambiwalentny obraz samych Południowców. Radość życia, nieskompliko-
wanie i swobodę można odczytać jako oznakę prostolinijności oraz optymizmu, ale te 
same określenia mogą konotować lekkomyślność, nieodpowiedzialność oraz prymity-
wizm. Badaczka sugeruje, iż właśnie w zaprezentowanej ambiwalencji tkwi klucz do 
zrozumienia procesów postrzegania i wartościowania [Quashoff 1998, 20]. 

Mimo że elementem wysuwającym się na pierwszy plan jest w wypadku stereoty-
pów funkcja wartościująca, nie sposób odmówić im również roli poznawczej. J. Bart-
miński i J. Panasiuk zaznaczają, iż  

...cechą stereotypów jako podklasy pojęć jest to, że łączą charakterystyki opisowe [podkr. – J.B., 
J.P.] przedmiotu (przysłowiowe ziarno prawdy) z ocenami emocjonalnymi i wartościowaniem. 
Stereotypowy obraz świata – niezależnie od tego, w jakim stopniu jest akceptowany przez zbio-
rowość i językowo utrwalony – jest obrazem subiektywnym, podmiotowym [Bartmiński, Pana-
siuk 2007, 105]. 

Ambiwalentny charakter stereotypowych treści podkreślają J. Bartmiński i J. Pana-
siuk, wskazując m.in. na niejednoznaczność postrzegania zawodów. Chłop i rolnik to 
leksemy o podobnej semantyce, ale różnych stereotypach. Pierwszy z nich łączony jest 
z pracowitością i uporem (np. Chłop swoje, czart swoje; chłopski upór) praktycznym 
myśleniem (chłopski rozum), ale i z zacofaniem oraz przypisaniem do ziemi. Atrybu-
tami chłopa są: kosa, cep i pług [Bartmiński, Panasiuk 2007, 102]. Rolnik odbierany 
jest jako bardziej postępowy, ponieważ artefakty z nim kojarzone to: traktor i kombajn. 
Podobnie jak chłopa, uznaje się go za pracowitego, jednak cechy odróżniające stano-
wią: postępowość i wykształcenie. Badacze przywołują także cechy „prawdziwego” 
robotnika i na podstawie zestawienia go z dwoma poprzednimi wnioskują, że w stereo-
typach zawodów istotnymi kategoriami są: miejsce pracy, narzędzie pracy, przedmiot 
pracy, jakość pracy i stosunek do pracy. Nacechowanie treści stereotypów jest zależne 
od tego, jaka grupa się nimi posługuje, ponieważ „...istnieje wyraźna tendencja do 
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»wybielania« stereotypu grupy, z którą jednostka się identyfikuje” [Bartmiński, Pana-
siuk 2007, 102]. 

Nośnik silnego ładunku emocji stanowią stereotypy ról rodzinnych. Treści konota-
cyjne towarzyszące określeniom poszczególnych członków familii są różne. Niektóre 
stereotypy niemal idealizują określane osoby (matka, ojciec, siostra, brat), inne zaś 
wyrażają skrajnie negatywne emocje (teściowa, macocha) [Bartmiński, Panasiuk 2007, 
103]. Wykładnikami pozytywnego wartościowania są: zdrobnienia i spieszczenia (np. 
matusia, mateńka, ojczulek, braciszek, siostrzyczka), nacechowane emocjonalnie syno-
nimy (np. mama, tata). Matka jawi się w świetle językowego obrazu świata jako ko-
chająca, opiekuńcza i wyrozumiała (por. matkować komuś ‘opiekować się kimś’). 
Opiekuńczość wysuwa się na plan pierwszy także w wizerunku ojca (por. ojcować ‘być 
czyimś troskliwym opiekunem, wychowawcą’), a towarzyszy jej sprawiedliwość, ale 
i surowość (por. karać po ojcowsku). Miłość i wyrozumiałość znajdują się w stereoty-
pie ojca na dalszym planie [Bartmiński, Panasiuk 2007, 103]. 

Stereotypy prezentują wybiórczy, cząstkowy obraz rzeczywistości. Ich treść ulega 
zmianie w czasie. Modyfikatorem zawartości schematów myślowych może być też 
środowisko językowo-kulturowe. Z uwagi na „fragmentaryczność” treści wchodzących 
w skład stereotypów, obraz przez nie prezentowany nigdy nie jest obiektywny. Mimo 
tej jednostronności – a może właśnie dzięki niej – stereotypy stanowią interesujący 
materiał, który pozwala zbadać sposób postrzegania i wartościowania świata oraz 
człowieka zarówno w perspektywie synchronicznej, jak i diachronicznej.  

 



VI. APELATYWNE OKREŚLENIA CZŁOWIEKA 
NACECHOWANE EMOCJONALNIE  

– STAN BADAŃ 

1.  Czym jest apelatyw? 

Przedmiot niniejszej pracy stanowią apelatywne określenia kobiet i mężczyzn, toteż 
zasadne wydaje się wskazanie granic definicyjnych nazwy pospolitej. Semantykę pojęcia 
można wyjaśnić, konfrontując wyraz pospolity z nazwą własną. Nomina apellativa 
i propria pozostają w związku choćby przez fakt, iż apelatywy – jak wskazuje Alfred 
Zaręba – dały początek nazwom własnym. Przeniesienie nazwy spowodowało zmianę 
zakresu jej stosowania. Wspomniany językoznawca zaznacza, że apelatywy posiadają 
mocno ograniczoną treść, natomiast szeroki zakres, podczas gdy nomina propria mają 
nieskończenie bogatą treść, lecz wąski zakres [Zaręba 1979, 2]. Nazwy własne, w prze-
ciwieństwie do pospolitych, na ogół pozbawione są warstwy semantycznej. Nie „zna-
czą”, ale „oznaczają”. Szeroka denotacja apelatywu, wskutek transpozycji leksemu do 
klasy nomina propria, zostaje w znacznym stopniu zawężona. W wypadku wyrazów 
pospolitych jedna nazwa odnosi się do nieskończenie wielu desygnatów. Nazwy własne 
natomiast wiążą się tylko z określonymi bytami indywidualnymi [por. Kaleta 1998]. 

Marian Kucała wskazuje, że różnice między nomen apellativum a nomen proprium 
mogą być gramatyczne (np. słowotwórcze czy fleksyjne) oraz znaczeniowe [Kucała 
1967, 2]. Pierwsze dotyczą jedynie wąskiej grupy nazw, zaś drugie stanowią oś podziału 
na apelatywy i nazwy własne. Ze względu na stosunek semantyczny nazw pospolitych do 
własnych, badacz dzieli te ostatnie na trzy rodzaje: takie, które nie wykazują implikacji 
znaczeniowych z żadnymi apelatywami (tu: większość imion, niektóre nazwiska, prze-
ważająca liczba nazw miejscowości i hydronimów), takie, w których skojarzenia są za-
uważalne, ale semantyka nie odsyła do desygnatów motywujących (wśród nich: niektóre 
nazwiska oraz nazwy miejscowości i rzek, np. Czarny, Podlesie, Biała), oraz takie, któ-
rych związki z nazwami przypominają relacje między apelatywami a ich desygnatami 
(tu: niektóre przezwiska i mikrotoponimy, np. określenie Łysy dla łysego człowieka czy 
nazwa Nad Potokiem dla pól leżących nad potokiem). Przynależność dwóch pierwszych 
grup leksykalnych do klasy nazw własnych nie budzi wątpliwości, zaś klasyfikacja pro-
priów semantycznie czynnych stanowi problem, ponieważ oscylują one na granicy mię-
dzy nazwami własnymi a apelatywami [Kucała 1967, 153–154]. 

W celu bardziej precyzyjnego rozróżnienia nazw pospolitych i własnych Włady-
sław Lubaś wprowadza kryterium społeczne. W odniesieniu do toponimów sugeruje 
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on, iż nazwa własna musi być względnie powszechnie znana, by spełniała swą funkcję 
[Lubaś 1963, 200]. M. Kucała podważa jego pogląd, dowodząc, że  

...jeśli przy jakimś polu rośnie tylko buk, to nazywanie tego pola U Dębu nawet przez jedną ro-
dzinę wskazuje, iż jest to nazwa własna, zaś określenie tegoż pola u buka nawet przez wielu ludzi 
nie musi być nazwą własną [Kucała 1967, 156]. 

Powszechność nie stanowi więc czynnika pozwalającego zaliczyć daną nazwę do kla-
sy nazw własnych. W miejsce powszechności użycia M. Kucała wprowadza kryterium 
konsekwentnego użycia. Wyraz użyty jednorazowo na oznaczenie jakiegoś obiektu, bądź 
przywoływany sporadycznie, nie należy do klasy propriów. Za priorytetowe uznaje ba-
dacz dla nazw własnych kryterium indywidualności. Zatem, jeśli kulejący człowiek jest 
nazywany Kulawym, określenie to można uznać za nomen proprium pod warunkiem, że 
„...z dwu lub więcej jednakowych desygnatów (...) tylko jeden nazywa się określeniem 
przysługującym wszystkim” oraz że „...z dwóch lub więcej możliwych określeń dla da-
nego desygnatu (...) wybiera się do nazywania tylko jedno, nie najważniejsze” [Kucała 
1967, 158–159]. Dowodem na indywidualny charakter nazwy osobowej jest „niemożli-
wość wyboru przez kogoś nie znającego danej nazwy z jednej strony obiektu nazywane-
go przy podaniu mu nazwy, z drugiej strony niemożliwość podania nazwy przy wskaza-
niu obiektu” [Kucała 1967, 160]. Nazwa własna stosowana na określenie danego obiektu 
może się zmieniać w sposób radykalny, co wyraźnie odróżnia ją od wyrazu pospolitego. 
Zofia Kaleta opisuje to zjawisko i podaje jego egzemplifikację:  

Pomimo że nazwy własne łączy stały związek z obiektem, mogą się one zmieniać. Kobieta, 
wychodząc za mąż, najczęściej zmienia nazwisko panieńskie na nazwisko męża, w uzasadnio-
nych przypadkach można zmienić urzędowo nazwisko dziedziczone na inne, zmianom ulegają też 
nazwy miejscowości, ulic i innych obiektów. Jednakże każda zmiana nazwy odbywa się drogą 
nowego aktu nazwania (nadania nazwy) [Kaleta 1998, 19]. 

Mechanizm przechodzenia nazwy własnej (pozbawionej treści emocjonalnych) do 
klasy ekspresywnie nacechowanych apelatywów odsłania Ewa Masłowska w artykule 
pt. Z problemów pejoratywizacji i melioracji nazw własnych użytych w funkcji appella-
tiwów. Zwraca ona uwagę, iż  

...ze względu na ograniczoną pojemność semantyczną nazw własnych podstawę derywacji stano-
wią cechy konotacyjne (K), które wykształciły się w wyniku społecznych i kulturowych doświad-
czeń oraz utrwaliły się w świadomości użytkowników języka na tyle mocno, by zyskać znacze-
niową niezależność konieczną do rozwoju polisemii [Masłowska 1991, 29]. 

Badaczka skupia się na procesie resemantyzacji etnonimów.  

W procesie konstytuowania się wartości emocjonalnej derywatu istotne jest to, czy konota-
cyjne treści wyrazu motywującego (nazwy własnej) w znaczeniu pochodnym (ZP) przeniesione 
zostaną na appellativum zawierające implicite w strukturze znaczeniowej elementy oceny, a także 
to, na jakim poziomie (składników obligatoryjnych czy fakultatywnych) i w jakim stopniu zosta-
ną skonwencjonalizowane, por. np. bezbożnik, czy też przeniesione na leksem neutralny pod 
względem aksjologicznym, np. ewangelik: šwab ‘ewangelik’ [Masłowska 1991, 30].  

Największy ładunek ekspresji posiadają te znaczenia pochodne propriów, które 
przeniesione poprzez metaforę lub metonimię na apelatywy zawierają elementy warto-
ściowania jako obligatoryjne. 
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W ZP wykorzystane zostają wówczas – jak dowodzi E. Masłowska – zarówno elementy oce-
ny i emocjonalności znaczenia wyjściowego (ZW), jak też synonimicznego appellativu, w wyniku 
czego osiągają one w ZP taką identyfikację, że wysuwają się na naczelną pozycję w stosunku do 
pozostałych cech dyferencyjnych [Masłowska 1991, 30].  

Rozważania teoretyczne popiera badaczka przykładami wskazującymi, jak zachodzi 
apelatywizacja, a po części także resemantyzacja nazwy własnej:  

...użycie nazwy własnej Hitler w znaczeniu apelatywnym ‘sadysta’ wymaga wprowadzenia do ZP 
cech podobieństwa łączących obie struktury: 

Hitler – ZW: człowiek + o nazwisku Hitler (+ K [konotacja – przyp. A.P.]: zły, okrutny, lu-
dobójca etc. + E [wartość emocjonalna – przyp. A.P.]: pejor.). 

sadysta – ZW: człowiek + okrutny + czerpiący zadowolenie z zadawania komuś cierpienia + 
ocena negatywna. 

hitler – ZP: ‘sadysta’ = człowiek + pejor. + ocena negatywna + okrutny [Masłowska 1991, 30]. 

Wśród antroponimów związek z nazwami pospolitymi wykazują przede wszystkim 
przezwiska, które cechuje (rzadka dla nazw własnych) czynna warstwa semantyczna. 
Maciej Grochowski akcentuje, że w słownictwie polszczyzny kolokwialnej, a szcze-
gólnie wśród nazw osób przeważają leksemy konkretne37, zabarwiając emocjonalnie 
i wartościując cechy oraz zachowania człowieka, np. baran, osioł, tuman itp. Te same 
określenia można by zaliczyć do nieoficjalnych antroponimów, gdyby nie były okazjo-
nalne, ale na trwałe złączone z określoną osobą [Grochowski 1982, 114]. 

Między nazwami własnymi a pospolitymi istnieje często, oprócz semantycznej, 
również formalna różnica, która zaznacza się odmiennie w różnych językach. Bywa 
wyrażana w postaci: użycia lub braku użycia rodzajnika, zmiany akcentu bądź rodzaju 
gramatycznego. Najprostszy rozróżnik formalny między nomen apellativum a pro-
prium to w polszczyźnie zapisywanie tych ostatnich wielką literą. Gdy nazwa własna 
jest pod względem formy równa pospolitej, wprowadza się czasem różnicę w odmianie 
tych wyrazów (np. gołąb: gołębia, Gołąb: Gołąba, podobnie z nazwami kocioł – Ko-
cioł, kozioł – Kozioł). Ponadto nomina propria w zasadzie nie posiadają liczby mno-
giej. Jeśli nawet ją mają, to zazwyczaj jest ona różna od liczby mnogiej jednakowo 
brzmiących rzeczowników pospolitych (np. kruki, ale: Krukowie). Nazwy własne cha-

 
37 D. Buttler wskazuje, że wśród metaforycznych określeń mieszczących się w obrębie leksyki potocz-

nej także dominuje słownictwo konkretne [wnioski wyprowadza na podstawie analizy 200 leksemów 
o znaczeniu przenośnym], a w jego obrębie znacznie przeważają nazwy ludzi: „...przenośnie kolokwialne 
reprezentują w połowie słownictwo antropocentryczne: nazwy osób, zbiorowości ludzkich, części ciała 
człowieka (85 jednostek)”, wśród nich zaś dominują indywidualne określenia nacechowane ujemnie (np. 
glisda ‘człowiek budzący wstręt’). Niektóre wskazują na określoną właściwość psychiczną lub fizyczną. 
Posiadaczy zdeformowanej sylwetki określają takie nazwy, jak np. krowa ‘kobieta niezgrabna i ociężała’, 
kaczka ‘kobieta o kołyszącym się chodzie’. Spośród właściwości psychicznych krytykuje się przede 
wszystkim głupotę i niezaradność (np. cielę, ciołek, baran). Inne metaforyczne określenia sygnują człowie-
ka ze względu na wiek, np. koza ‘młoda dziewczyna’, mleczak ‘mężczyzna bardzo młody’. Pojawiają się 
też nazwy wartościujące nazwy zawodów (np. kanarek ‘żandarm wojskowy’; ‘kontroler w środkach komu-
nikacji miejskiej’). Nierzadko semantyka apelatywu kumuluje wiele różnych negatywnych cech (np. ropu-
cha ‘kobieta stara, brzydka i złośliwa’). Jeśli w przenośnych ekspresywizmach pojawiają się nazwy zbio-
rowości, są to przede wszystkim przedstawiciele marginesu społecznego (np. męty, szumowiny). Do 
słownictwa antropocentrycznego zaliczają się też metaforyczne określenia głowy, motywowane nazwami 
różnych przedmiotów kulistych (np. globus, makówka, kalarepa) [Buttler 1991, 42]. 
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rakteryzuje także o wiele bardziej niż w wypadku wyrazów pospolitych rozbudowany 
system hipokorystyczny.  

Powyższe rozważania dotyczą przede wszystkim wpływów nazw pospolitych na wła-
sne. Nie mniej interesujące, a rzadziej poruszane, jest zagadnienie deonimizacji. Paweł 
Smoczyński wymienia pięć kryteriów, zgodnie z którymi można wskazać oddziaływanie 
nazw własnych, a w szczególności osobowych, na wyrazy pospolite. Są to: 

1. wyraźna acz często nieumotywowana i przez to nienaturalna i zastanawiająca ich ekspresyjność 
– wtedy, gdy w imionach osobowych i hipokorystykach jest ona sama przez się na miejscu, 
2. łatwa wymienność sufiksów w niektórych apelatywach oraz możność kompleksowego ich wy-
stępowania – rzecz charakterystyczna i typowa w nazwiskach i hipokorystykach, 3. względna 
późność powstania takich apelatywów, 4. dezintegralny czasami charakter takich apelatywów 
(...), 5. specyficzne niekiedy funkcje znaczeniowe pewnych apelatywów niezgodne z typem sło-
wotwórczym pierwotnym [Smoczyński 1962, 69].  

Wśród przykładów oddziaływania na apelatywy wymienia lingwista m.in. oddzia-
ływanie nazwisk na: -ski, -cki (wygodnicki, zapominalski, wścibski) oraz na: -ewicz, 
-owicz (wczasowicz, spacerowicz, dorobkiewicz, karierowicz), na -ajło (np. rębajło), na 
-ała (np. drzymała, jąkała). Badacz podaje także przykłady wpływu innych nazw wła-
snych na apelatywy. Zwraca uwagę, iż wyrazy pospolite, przejmując sufiksy nazw 
własnych, a przede wszystkim antroponimów, które posiadają wyraźne zabarwienie 
ekspresywne, z czasem zatracają tę funkcję. Ponadto, jak zauważa P. Smoczyński, 
nomina apellativa pod wpływem propriów wzbogacają swój system hipokorystyczny 
[Smoczyński 1962, 69–71].  

Motywacją procesu apelatywizacji są treści implikowane przez nazwę własną. 
R. Kucharzyk wyjaśnia tę prawidłowość na przykładzie wyrazu Kain, który nie tylko 
przywołuje biblijną postać syna pierwszych ludzi, lecz także łączy się z informacją, że 
jest on bratobójcą [Kucharzyk 2005, 124]. Przykładem deonimizacji, w której apelatyw 
ma postać identyczną z nazwą własną, od której powstał, jest analizowany przez 
R. Kucharzyk wyraz judasz. Imię apostoła – zdrajcy Chrystusa łączy się z mocno nega-
tywnym wartościowaniem. Lingwistka podkreśla, iż podobne nacechowanie ten zape-
latywizowany onim posiada w wielu językach i jego istnienie zaświadcza się po-
wszechnie w polskich gwarach38 (Z nim lepi nie zacynać, bo to taki judos) [Kucharzyk 
2005, 125]. Przypadki, kiedy zdeonimizowane imię Judasz sygnuje człowieka, cyto-
wana badaczka klasyfikuje jako apelatywizację prostą. Złożona postać tego zjawiska 
występuje, gdy desygnatami stają się przedmioty, zjawiska, obiekty itd.39. R. Kucha-
rzyk wskazuje także na niebezpieczeństwo zbyt pochopnego uznania za zdeonimizo-

 
38 Wyraz judasz występuje także w materiale będącym przedmiotem analizy i szerzej opisany jest 

w dalszej części niniejszej pracy. 
39 Poza oznaczaniem człowieka niegodziwego (w szerokim znaczeniu tego pojęcia) judasz sygnuje też 

słomianą kukłę topioną w Wielki Czwartek, wielkoczwartkowe ognisko, diabła, księżyc, ptaka dudka oraz 
jarzębinę [Kucharzyk 2005, 128–129]. Przyczynę łączenia jarzębiny z Judaszem wyjaśnia H. Kurek: „...na 
Podkarpaciu ujemna konotacja zažemˆiny wiąże się z ludowym wierzeniem, że na tym drzewie powiesił się 
biblijny Judasz. Uważa się, że piękne owoce jarzębiny są zdradliwe jak Judasz, ponieważ są trujące” [Kurek 
2003, 52]. Na temat zapelatywizowanego imienia Judasz stosowanego w funkcji wyzwiska por. Kamińska-
-Szmaj [2006]. 
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wany apelatyw nazwy własnej użytej w funkcji metafory40. Wątpliwości mogłoby 
rozwiać odwołanie się do indywidualnej wiedzy użytkowników języka i frekwencji 
leksemu (duża częstotliwość występowania świadczyłaby o apelatywnym charakterze 
nazwy). To jednak okazuje się szczególnie utrudnione w wypadku gwary:  

...swoistość wsi, która często stanowi zamknięty mikroobszar językowy, w którego obrębie mogą 
funkcjonować wyrazy znane tylko w tym jednym środowisku, a nieobecne już w sąsiednim, nie 
pozwala – jak podkreśla badaczka – uznać bogactwa poświadczeń za kryterium decydujące [Ku-
charzyk 2005, 129]. 

Danuta Buttler, analizując zmiany zachodzące w semantyce słownictwa potocznego 
lat siedemdziesiątych, zwraca uwagę na trudności interpretacyjne pojawiające się 
w związku z przechodzeniem nazw własnych do klasy apelatywów (np. antek ‘łobuz’, 
alfons ‘stręczyciel’) i stwierdza, że „...zapewne ich źródłem były także jakieś dodatko-
we zdarzenia lub pewne anegdoty, o których pamięć bardzo szybko się zatarła” [But-
tler 1977, 162]. Jednoznaczne przyporządkowanie zapelatywizowanych antroponimów 
do klasy nazw osobowych bądź pospolitych często nie jest możliwe.  

Po rozważeniu kwestii różnicy między nomen apellativum i proprium warte zapre-
zentowania jest również zagadnienie nomenklatury. Obecny w tytule rozdziału termin 
‘apelatywne określenia człowieka nacechowane emocjonalnie’ jest niefunkcjonalny ze 
względu na swą długość. Apelatywy osobowe posiadające ładunek emocji zyskują 
w literaturze językoznawczej różnorakie miana. Określenie „wyzwisko” stosują w tym 
znaczeniu m.in. Henryk Borek, Anna Dąbrowska oraz Maciej Grochowski [Borek 1989, 
Dąbrowska 1992, Grochowski 1995], u E. Masłowskiej pojawiają się synonimicznie 
nazwy „wyzwisko” oraz „appellativ” [Masłowska 1991]. O „ekspresiwach osobowych” 
pisze Anna Pospiszylowa [Pospiszylowa 1982], Irena Szczepankowska stosuje termin 
„nomina attributiva” [Szczepankowska 1998], zaś Joanna Zimnowoda używa określenia 
„ekspresywy” (apelatywy wartościujące ujemnie nazywa „ekspresywami negatywnymi”) 
[Zimnowoda 2003], Józefa Kobylińska: „pejorativa osobowe” [Kobylińska 2003], 
I. Gajewska: „wyrazy pejoratywne” [Gajewska 1981], Monika Mycawka oraz Artur 
Rejter: „ekspresywizmy” [Mycawka 1994, Rejter 2003], Artur Czesak: „ekspresywizmy 
osobowe” [Czesak 2004], a Józef Kąś (w żartobliwym tonie): „słowa obraźliwe” i „słowa 
wartasie” [Kąś 1994b]. Na oznaczenie określeń apelatywnych funkcjonuje także termin 
„przezwiska” [Zaręba 1952/53, Sarnowski 1991, Masłowska 1991]. Już powyższe przy-
wołania, które nie pretendują do rangi pełnego przeglądu terminologii, świadczą o dużej 
swobodzie w nazywaniu apelatywnych określeń człowieka.  

2.  Wartościowanie w słownictwie osobowym 

Ekspresywność jest nieodłącznie związana z językiem potocznym i pojawia się na 
różnych płaszczyznach tego języka. Za ekspresywne uchodzą te elementy semiotyczne, 
 

40 Różnicę między metaforycznym użyciem nomen proprium a apelatywem następująco wyjaśnia 
Cz. Kosyl: „...metafora istnieje dopóty, dopóki wartość utajona (prymarna) nazwy nakłada się na wartość 
tekstową (sekundarną). Gdy ginie wartość utajona, metafora ulega likwidacji, a nazwa własna przechodzi 
do kategorii wyrazów pospolitych (por. król, cesarz, mecenas)” [Kosyl 1983, 103]. 
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przez które nadawca uzewnętrznia własny, pozytywny lub negatywny, stosunek do 
otaczającej go rzeczywistości bądź w których ujawniają się cechy osobowości nadaw-
cy niezależnie od jego intencji [Grabias 1988, 37]. 

Leksyka potoczna opisująca ludzi niemal zawsze, poza prostym wskazywaniem, 
wartościuje desygnaty. Jadwiga Puzynina w artykule O elementach ocen w strukturze 
znaczeniowej wyrazów podejmuje próbę zdefiniowania tego, czym jest ocena (rozu-
miana jako: sądy i emocje). Zauważa, że wartościowanie w ocenach przyjmuje skalę 
ilościową („więcej niż norma – mniej niż norma”) oraz aksjologiczną, jakościową 
(„dobrze – źle”). Oceny różnicują się, a na ich zmienność znaczący wpływ ma kultura, 
do której przynależą użytkownicy języka [Puzynina 1986, 121–122]. Lingwistka sku-
pia się na badaniu słownictwa prezentującego wartościowanie jakościowe. Wskazuje, 
że niektóre elementy leksykalne stanowią odrębne wykładniki ocen (np. pozytywny  
– negatywny), a wartościowanie stanowi w nich jeden ze składników semantycznych 
leksemu [Puzynina 1986, 122]. Jeśli wspomniane wykładniki są obligatoryjnymi, 
skonwencjonalizowanymi elementami, powinny stanowić część definicji wyrazu (np. 
ładny – „ocena pozytywna pod względem estetycznym”, np. pożyteczny – „[ocena 
pozytywna – uzup. A.P.] pod względem pragmatycznym”, szlachetny – „[ocena pozy-
tywna – uzup. A.P.] pod względem wartości moralnej”) [Puzynina 1986, 122–123]. Jak 
zauważa badaczka, moralne oceny są trudniejsze w opisie, ze względu na subiektywny 
charakter i zróżnicowanie kulturowe norm. Ilustruje te wątpliwości, m.in. analizując 
wyraz uczciwy. Opis semantyczny mógłby zawierać następujące informacje: 
„...uczciwy człowiek to taki, który nie wprowadza innych w błąd i nie przywłaszcza 
sobie cudzej własności”. Taka eksplikacja nie oddaje jednak wartościującego charakte-
ru słowa, toteż powinna być uzupełniona opisem pragmatycznym, uwzględniającym 
nieuniwersalność kulturową elementów aksjologicznych:  

...uczciwy jest oceną pozytywną (pod względem moralnym) dla wszystkich tych, którzy przyznają 
się do systemów moralności uznających prawo jednostki do zaufania wobec innych ludzi oraz do 
własności prywatnej większości społeczeństwa [Puzynina 1986, 123]. 

Czynnik pragmatyczny zatem nierzadko decyduje o ocenie. Negatywne wartościo-
wanie występuje jako element różnych poziomów struktury semantycznej leksemu (np. 
płaszczyzny psychicznej, indywidualnej lub zbiorowej, kulturowej). Ujemna ocena 
zawarta w tych konotacjach może się łączyć z negatywnym wartościowaniem całego 
wyrazu (np. donosicielstwo wskutek negatywnej konotacji postrzegane jest „jako za-
chowanie w całości złe”) [Puzynina 1986, 125]. Nacechowanie emocjonalne wyrazu 
uzależnione jest m.in. od tego, jaką wagę dla danej społeczności posiada sfera życia, do 
której leksem się odnosi. J. Puzynina wspomina też o możliwości wystąpienia „żarto-
bliwych przewartościowań pejoratywności wyrazów” przez zastosowanie gotowego 
wyrazu nacechowanego ujemnie lub przez okazjonalne, tekstowe użycie leksemu 
w funkcji żartobliwej [Puzynina 1986, 127]. 

Elementy oceny negatywnej mogą występować w obrębie struktury znaczeniowej 
wyrazu na różnych poziomach i dotyczyć różnych norm aksjologicznych. Problem 
istoty szeregowania elementów z uwzględnieniem czynnika aksjologicznego porusza 
Anna Wierzbicka [1971], rozważając, jakie treści semantyczne zawierają terminy „do-
bro” i „zło”. Po drobiazgowej analizie kontekstów użycia tych wyrazów dochodzi do 
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konkluzji, że dobro to „...to, czego byśmy wszyscy chcieli”, zaś zło: „to, czego byśmy 
wszyscy nie chcieli” [Wierzbicka 1971, 238]. Wątpliwości mogłyby budzić przypadki, 
kiedy ludzie pragną tego, co nie jest powszechnie uznane za dobre, bądź nie unikają 
tego, co postrzega się jako złe. Wierzbicka takie sytuacje tłumaczy złożoną naturą 
ludzką i nie dostrzega w nich sprzeczności ze sformułowanymi przez siebie definicja-
mi, a nawet dopatruje się ich potwierdzenia.  

Jednymi chceniami („dobrymi”) człowiek włącza się w ogromną ludzką wspólnotę, spojoną 
jakimś jednym wielkim wszechludzkim chceniem – innymi chceniami („złymi”) odseparowuje 
się od niej, wyizolowuje, odcina. A ponieważ sam, jako człowiek, nie przestaje do owej ludzkiej 
wspólnoty należeć, więc wybierając zło (...) odcina się i od tego, czego w istocie chciałby. 
Chciałby, gdyby... [Wierzbicka 1971, 238]. 

Poza eksplikacjami pojęć ogólnych badaczka formułuje także definicję dobrego 
człowieka. Dowiadujemy się z niej, że dobry człowiek to taki, „...który jest dla innych 
ludzi taki, jak byśmy chcieli, aby ludzie byli dla innych ludzi” [Wierzbicka 1971, 239]. 

Wartość emocjonalna obecna w ekspresywnym słownictwie nie musi być implicyt-
nym elementem semantyki tych leksemów. Zabarwienia negatywnego mogą nabierać 
wyrazy uznawane za neutralne emocjonalnie w odniesieniu do swych właściwych de-
sygnatów. Przeniesione na człowieka, pełnią funkcję deprecjonującą. Podkreśla to 
M. Grochowski we wstępie do Słownika polskich przekleństw i wulgaryzmów: 

Wyzwiska nie są odrębnymi jednostkami systemu leksykalnego, lecz jedynie wytworami ak-
tów mowy. Nacechowane pragmatycznie jednostki (...), konstytuowane przez rzeczownik (...) 
mogą  stawać się wyzwiskami, o ile zostaną użyte w odniesieniu do określonego obiektu osobo-
wego. Do funkcji wyzwiska nie są predestynowane wyłącznie wulgaryzmy i przekleństwa. Por. 
np. (...) Świnia! Ty kretynie jeden! Kwora! Bałwan! Parszywa owco! [Grochowski 1995, 18]. 

R. Tokarski w swoich rozważaniach przyjmuje – jak sam zaznacza – potoczne i in-
tuicyjne rozumienie ujemnej wartości „...jako negatywnej oceny sposobu istnienia 
obiektu, sposobu nie akceptowanego przez użytkowników języka” [Tokarski 1990, 
74]. Ekspresywizmy osobowe najczęściej zaświadczają cechy bądź zachowania nega-
tywne, godne potępienia, toteż ludzie nimi sygnowani jawią się jako pod pewnymi 
względami gorsi. R. Tokarski w artykule Językowy obraz świata w metaforach potocz-
nych [1990] podjął próbę odtworzenia leksykalnych wykładników pola konotacyjnego 
‘człowiek małej/mniejszej wartości pod jakimś względem’. Negatywna ocena jednostki 
ludzkiej motywowana bywa różnymi przyczynami.  

Człowiek (kobieta) nazywany gęsią czy cielęciem będzie „małowartościowy” pod względem 
cech intelektualnych, człowiek nazwany słoniem będzie mało sprawny fizycznie, ociężały, nie-
zgrabny, a więc „małowartościowy” pod innym względem, zaś w nazwach hiena czy szakal ukry-
ta jest ocena cech moralnych człowieka [Tokarski 1990, 74]41.  

 

 
41 J. Puzynina w książce pt. Język wartości zauważa, że wśród nazw dotyczących moralności 

„...nieporównanie liczniejsze niż w zakresie nazw o znaczeniu pozytywnym są (...) nazwy nosicieli własno-
ści o znaczeniu negatywnym” [Puzynina 1992, 160]. 
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3.  Kategoryzacja  

Ekspresywna leksyka osobowa obejmuje zbyt wiele aspektów życia ludzkiego, by 
można było podejmować się jej badania bez dokonania klasyfikacji wyrazów. Pogru-
powanie słownictwa pozwala uporządkować percypowaną rzeczywistość. Grupy wy-
dzielane podczas klasyfikowania materiału leksykalnego nazywane są polami. Termin 
ten, przejęty od Ipsena, wprowadził na grunt językoznawstwa Jost Trier w roku 1931, 
dzieląc „treść pojęciową języka” na pola pojęciowe oraz pola wyrazowe, będące ich 
językowymi odbiciami [Miodunka 1989, 111]. Współcześnie termin „pole” posiada 
uniwersalne znaczenie i wykorzystywany jest w różnych dziedzinach nauki (m.in. 
w fizyce, socjolingwistyce, psychologii) [Cygal-Krupa 1990, 23]42. 

Grupowanie słownictwa może następować przy zastosowaniu różnych kryteriów: 
morfologicznego, morfologiczno-semantycznego oraz semantycznego43 [Cygal-Krupa 
1990, 21–22]. Władysław Miodunka sprowadza relację między wyrazami wchodzący-
mi w zakres poszczególnych pól do związków paradygmatycznych (in. asocjacyjnych) 
oraz syntagmatycznych. Przy grupowaniu słownictwa zgodnie z metodą paradygma-
tyczną „...ustala się cechę semantyczną, która będzie łączyć wszystkie gromadzone 
słowa, a następnie zbiera wszystkie wyrazy, zawierające w swym znaczeniu ustaloną 
cechę” [Miodunka 1989, 142]. Ta metoda kompletowania pola opiera się na skojarze-
niach indywidualnych badacza (wynikających z doświadczeń pozajęzykowych bądź 
istniejących w indywidualnej pamięci związkach znaczeniowych między leksemami) 
lub na badaniu skojarzeń grupy ludzi. Metoda syntagmatyczna polega na analizie 
związków semantycznych in praesentia – na podstawie tekstów mówionych i pisanych 
oraz materiałów słownikowych [Miodunka 1989, 142–144]. 

Klasyfikacja porządkuje elementy świata, ale jednocześnie nieco upraszcza koncy-
powaną rzeczywistość, schematyzując ją. Proces kategoryzacji – jak zauważa 
J. Maćkiewicz – następuje dwufazowo. Pierwszy etap stanowi wyekscerpowanie ele-
mentu z otoczenia oraz dokonanie jego wybiórczego i subiektywnego oglądu. Następ-
nie zaś „obiekt” podlega zaklasyfikowaniu do odpowiedniej grupy na podstawie podo-
bieństwa do innych elementów (różnice są w mechanizmie klasyfikacji pomijane) 
[Maćkiewicz 1990, 52]. 

Jednym z pierwszych, którzy podjęli próbę stworzenia teoretycznych podstaw kla-
syfikacji, był Arystoteles. Jego koncepcja wydzielania elementów świata posiadają-
cych cechy konieczne (wystarczające) nosi nazwę logicznej bądź klasycznej. 
J. Maćkiewicz wskazuje na niedoskonałości tej kategoryzacji, z których główną jest 
pomijanie cech niedefinicyjnych, a często decydujących o specyfice obiektu:  

...ponieważ pełny zbiór cech istotnych musi pojawić się u każdego przedstawiciela kategorii, zatem 
wszystkie egzemplarze danej kategorii reprezentują ją w jednakowym stopniu. Przy tym każdy 
obiekt – ze względu na posiadane cechy – może albo w sposób jednoznaczny należeć do danej kate-

 
42 Szczegółowy przegląd stanu badań nad polami zainteresowań przedstawili: W. Miodunka [1980] 

oraz Z. Cygal-Krupa [1990]. 
43 Pole morfologiczne grupuje wyrazy na podstawie podobieństwa formantów bądź podstaw słowo-

twórczych, pole morfologiczno-semantyczne zawiera słownictwo posiadające wspólne semy oraz elementy 
formalne, zaś pole semantyczne obejmuje wyrazy łączące się znaczeniowo. 
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gorii, albo równie definitywnie do niej nie należeć. Kategorie mają więc ostre, wyraźne granice, któ-
re zasadniczo nie ulegają zmianie (chyba że zmieni się definicję) [Maćkiewicz 1990, 53–54]. 

Przełomowym momentem stało się wprowadzenie pojęcia prototypowości44, które 
umożliwiło tworzenie kategoryzacji naturalnej, opartej na cechach typowych danej 
klasy obiektów45. W tej klasyfikacji wydziela się obiekty centralne (wzorcowe) i pery-
feryjne, toteż przynależność elementów do wydzielonych klas jest stopniowalna. Jak 
zauważa E. Tabakowska, „...są to (...) kategorie poznawcze i jako takie odpowiadają 
nie tyle poszczególnym segmentom otaczającego nas świata, ile ludzkim przekona-
niom co do tego, jakie te segmenty powinny być” [Tabakowska 1995, 40]. Okazy ka-
tegorii naturalnych posiadają rozmyte granice i niejednokrotnie trudno je wydzielić. 
R. Grzegorczykowa wskazuje na szczególne trudności napotykane np. przy „pojęciach 
relacyjnych (takich jak ‘matka’, ‘kawaler’), jak również przy zjawiskach abstrakcyj-
nych, jak np. typy zachowań ludzkich” [Grzegorczykowa 2001, 83–84]. Problem wy-
nika z konieczności wydzielenia prototypowych właściwości obiektów, które nierzad-
ko trudno ustalić. Kategorie wydzielane w typologiach naturalnych dalekie są od 
naukowej taksologii: 

...struktura kategorii naturalnych wiąże się z nienaukowym porządkowaniem świata na zasadzie 
podobieństwa do stereotypowych przykładów i kontrprzykładów, z kompleksowym charakterem 
poznania potocznego i jego antropocentryzmem [Maćkiewicz 1990, 55].  

Poszczególne kategorie nie posiadają wyraźnie zaznaczonych granic, mieszcząc 
w sobie zarówno egzemplarze wzorcowe (prototypowe, centralne), jak i dalekie od 
prototypowych jednostki peryferyjne, posiadające tylko pewne cechy wspólne z ele-
mentami centralnymi.  

Jednoznaczne zaklasyfikowanie leksemów do określonych kategorii jest utrudnione 
z powodu polisemii, stanowiącej naturalne i szczególnie częste zjawisko językowe 
[por. Wierzbicka 2006, 43]. R. Tokarski zwraca również uwagę na trudności pojawia-
jące się przy klasyfikowaniu metaforycznych określeń człowieka: 

...ta sama jednostka leksykalna może należeć do dwu różnych pól (nawet w wypadku leksemów 
monosemicznych, gdy derywacja semantyczna ma charakter bardziej potencjalny niż systemowo 
utrwalony) (...) [a – uzup. A.P.] jedno pole semantyczne może być rozbudowane przez leksemy na-
leżące poprzez swe desygnacje do różnych grup leksykalno-semantycznych [Tokarski 1990, 73]. 

Kategoryzacja naturalna stanowi również narzędzie budowania definicji kognityw-
nych metodą fasetową [por. Bartmiński 2007, 86]. Zastosowanie tego rodzaju klasyfi-
kacji umożliwia znacznie szersze zaprezentowanie omawianego tematu niż metoda 
klasyczna46. Kognitywiści pracujący metodą językowego obrazu świata zwracają uwa-

 
44 Przyczynili się do tego m.in.: G. Lakoff, M. Johnson, E. Rosch. 
45 Według definicji E. Tabakowskiej, prototyp jest „...niejako symbolem danej kategorii, poznawczym 

»punktem odniesienia« [Tabakowska 1995, 42]. W. Wysoczański zwraca uwagę na związek prototypów 
z archetypami, nazywając te ostatnie „preprototypami”, co definiuje jako „...pierwotne i uniwersalne wzor-
ce, lub, mówiąc inaczej, pierwotne, prymarne pojęcia egzemplarzy i związanych z nimi nazw określonych 
kategorii” [Wysoczański 2005, 84]. 

46 E. Tabakowska różnicuje zasięg klasycznej i naturalnej kategoryzacji, wyjaśniając, że „...klasyczne 
kategorie miały odpowiadać rzeczywistemu światu, natomiast kategorie definiowane przez prototyp są 
odbiciem obrazu świata w umyśle człowieka” [Tabakowska 1995, 45–46]. Również A. Wierzbicka nie 
przesądza o wyższości żadnej z podanych kategoryzacji, zaznaczając, że „...takie »konfrontatywne« stawia-
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gę na zasadność użycia fasetowego uporządkowania podczas definiowania terminów47. 
Fasety dopasowuje się do specyfiki danego hasła. 

Dla różnych typów haseł dobór i układ faset musi być inny, choć równocześnie widać, że nie-
które z nich mają zastosowanie szersze (atrybuty, działania, czas i miejsce, pochodzenie...), inne 
węższe (sposoby przeciwdziałania, wróżby zapowiadające pojawienie się). Opierając się na tak 
pomyślanej kategoryzacji zadań definicyjnych, można zaproponować określone modele  de f i -
n ic j i  [podkr. J.B.] dla określonych grup haseł, a więc dla żywiołów (...), zwierząt dzikich, zwie-
rząt domowych, nazw rodzinnych, zawodowych i narodowościowych, narzędzi, obrzędów 
i praktyk kulturowych itd. Dobór i układ faset winny odwzorowywać badaną świadomość języ-
kową i porządkować materiał dokumentujący użycie hasła [Bartmiński 2007, 50–51]. 

W opisie człowieka J. Bartmiński wyróżnia 12 podkategorii: postawę moralną, za-
chowania społeczne, aktywność/bierność, pozycję wśród ludzi, sprawność/niesprawność 
fizyczną, sprawność/niesprawność umysłową, zaradność życiową, sprawność towarzy-
ską, wygląd zewnętrzny, stosunek do pracy, uczuciowość i sytuację materialną [Bartmiń-
ski 1999, 117–118]. Dla uzyskania pełnego obrazu świata R. Tokarski proponuje w kla-
syfikacji wyjście ponad płaszczyznę znaczeniową i „...poszukiwanie regularności na 
poziomie motywacji semantyczno-kulturowych” [Tokarski 1990, 73]. 

4.  Klasyfikacje nacechowanych emocjonalnie apelatywów w polskich 
pracach językoznawczych 

R. Tokarski zadał sobie pytanie, jakie grupy semantyczne posiadają deprecjonującą 
funkcję, kiedy stają się określeniami człowieka. Zagadnienie to rozważał na materiale 
300 ekspresywizmów, które należą do różnorodnych pól semantycznych, zaś człowie-
ka określają wtórnie. Leksemy te wyekscerpował48 ze Słownika języka polskiego pod 
redakcją Witolda Doroszewskiego [Tokarski 1990, 75–76]. Zauważył, że wartość 
człowieka obniżają nazwy profesjonalne, kiedy wykonywane czynności postrzegane są 
jako nieważne (np. błazen, kuglarz), gdy mają charakter usługiwania bądź wysługiwa-
nia się kimś (np. pachołek, ciura), są związane z handlem (np. przekupka, kramarz), 
łączą się z autorytarną władzą (np. żandarm, kapral) lub praca wiąże się z zadawaniem 
bólu (np. kat, rzeźnik). Waloryzującą funkcję posiadają nazwy profesji konotujące dużą 
wiedzę (np. profesor, majster), funkcję społeczną (np. wajdelota, kapłan), władzę (np. 
arystokrata, potentat) oraz funkcję kierowniczą (np. reżyser, impresario). Drugą wy-
dzieloną przez lingwistę grupą są nazwy odnoszące się do różnorodnych przedmiotów 

 

nie sprawy jest niefortunne. Potrzebujemy bowiem raczej syntezy obu tych tradycji, a nie stawiania na 
jedną z nich kosztem drugiej. W analizie semantycznej jest miejsce dla prototypów, ale jest również i dla 
inwariantów – jedno nie wyklucza drugiego” [Wierzbicka 2006, 179]. 

47 Metodą tą posługuje się m.in. Z. Cygal-Krupowa, przyjmując za A. Wierzbicką, rozumienie fasety 
„...w znaczeniu jednorodnych zespołów cech przypisywanych przedmiotowi w eksplikacji” [Cygal-
-Krupowa 2001, 66]. 

48 Większość spośród analizowanych przez badacza leksemów wybrana została ze słownika „pośred-
nio”, przez wnioskowanie na podstawie derywacji (semantycznej, słowotwórczej) oraz przysłów i frazeolo-
gii [Tokarski 1990, 75]. 



 

 

59 

uznawanych w powszechnej ocenie za gorsze. W tej kategorii wydzielił Tokarski: na-
zwy osób gorszych pod względem intelektu, zamożności, cech fizycznych, pochodze-
nia (np. amator, kapcan, liliput, bękart), nazwy oznaczające niesamodzielność (np. 
robot, lalka), nazwy bezwartościowych przedmiotów (np. pionek, zero), a także nazwy 
przedmiotów uchodzących za nieestetyczne, brudne, nieświeże (np. ścierwo, męt, zgni-
łek). Trzecia kategoria semantyczna apelatywów pełniących pejoratywizującą funkcję 
to nazwy chorób i chorych osób (np. parch, cholera, kaleka, niemowa). Czwarte pole 
znaczeniowe zawiera nazwy deprecjonujące człowieka przez zastosowanie nazw zwie-
rząt, np. baran, gęś. Określenia zwierząt – na co zwraca uwagę językoznawca – mie-
wają także melioratywne znaczenie: np. mrówka, pszczoła. Kolejne wydzielone przez 
autora grupy semantyczne to: metaforyczne określenia od nazw etnicznych (np. cygan, 
żyd), nazwy członków prymitywnych kultur (np. troglodyta, tyran), nazwy innowier-
ców lub ludzi, których wiara ma nieakceptowaną formę (np. heretyk, sekciarz, neofita), 
nazwy złych duchów (np. antychryst, wiedźma).  

Potoczna leksyka rejestruje również – szczególnie interesujące dla tematu niniejszej 
pracy – negatywnie określające człowieka nazwy osób związanych ze wsią lub ludową 
kulturą bądź realiami wiejskimi (np. wieśniak/wieśniaczka, parafianin/parafianka, 
pospólstwo). W tej kategorii znajdują się odwołania do wsi postrzeganej jako miejsce 
zaściankowe, ciemne (np. cep, chomąt, żłób). Jak podkreśla R. Tokarski, „...znamienne 
(...), że nazwy tej grupy konotują przede wszystkim małowartościowość pod względem 
intelektualnym” [Tokarski 1990, 82]. W badanym materiale miasto było źle postrzega-
ne w ekspresywizmach osobowych znacznie rzadziej niż wieś (tu np. prowincjusz, 
mieszczaństwo). Tokarski wydziela także klasę określeń kobiecych i męskich pełnią-
cych opozycyjną funkcję: nazwy żeńskie stosuje się dla zdeprecjonowania mężczyzny 
(np. baba, niewiasta – w derywatach: zniewieścieć, zniewieściały), zaś miana męskie 
w celu nobilitacji kobiety (por. wyraz mąż, konotujący odwagę). Jedenaste wyekscer-
powane pole semantyczne zawiera określenia od nazw instrumentów muzycznych, 
które posiadają zatartą motywację semantyczną (np. cymbał, fujara). Jako ostatnia 
wydzielona została sfera nazw własnych, głównie biblizmów i mitologizmów (np. 
piłat, judasz, narcyz) [Tokarski 1990, 76–83]. 

Opracowanie R. Tokarskiego dowodzi, jak pomocne może być wykorzystanie me-
tody pól semantycznych do odtworzenia mechanizmów decydujących o negatywnym 
ocenianiu różnych aspektów życia ludzkiego. Badacz nie poprzestaje na klasyfikacji 
leksyki, ale również usiłuje dociekać przyczyn, dla których dana grupa znaczeniowa 
posiada funkcję deprecjonującą w odniesieniu do człowieka. Analiza R. Tokarskiego, 
ze względu na stosowane narzędzia badania języka, może stanowić próbę odtworzenia 
językowego obrazu człowieka o małej/mniejszej wartości.  

Rozważania na temat negatywnie nacechowanych ekspresywizmów podejmuje Ka-
zimierz Ożóg. Badacz zwraca uwagę na trudności towarzyszące próbom zdefiniowania 
terminu „wyraz obraźliwy”. Problemy te łączy z niejednorodnością słownictwa oraz 
różnym natężeniem negatywnych emocji pojawiającym się w obraźliwej leksyce (wy-
razy ironiczne, lekko obraźliwe okazjonalizmy, ale i szczególnie obraźliwe wyrazy 
nieprzyzwoite oraz wulgarne) [Ożóg 1981, 180]. Biorąc pod uwagę funkcję wyrazów 
obraźliwych w konkretnych aktach mowy, badacz wydziela trzy grupy: 
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1. Wyrazy prymarnie obraźliwe. Do tej grupy zaliczone zostały wyrazy służące wy-
łącznie obrażaniu, np. frajer, matoł, ramol, jak i słowa nieprzyzwoite oraz wulgarne, 
np. kurwa, i czasowniki, np. odwal się. 

2. Wyrazy o sekundarnej funkcji obraźliwej. To określenia, które prymarnie sygnu-
ją np. zwierzęta, rośliny, przedmioty, a wtórnie służą jako obelżywe określenia czło-
wieka, np. baran, cap, młot. 

3. Wyrazy, które w konkretnym akcie mowy zyskują walor obraźliwości poprzez 
wykorzystanie elementów prozodyjnych, np. powiedziane z ironią: jesteś bārdzo miły! 

Własną definicję i klasyfikację wartościujących ekspresywizmów osobowych propo-
nuje także Henryk Borek w artykule Przekleństwa i wyzwiska jako formy językowe. Za-
warte w tytule określenie wyzwisko proponuje badacz dla „...niestałych, doraźnych i oka-
zjonalnych określeń osób, zwierząt czy innych zjawisk o charakterze apelatywnym” 
[Borek 1989, 574–575]. Zgromadzone apelatywy śląskie (560 wyzwisk i ich wariantów) 
ze względu na strukturę dzieli na: odczasownikowe (np. ślimtok ‘beksa’, por. ślimtać 
‘płakać’), odrzeczownikowe (np. basok ‘brzuchacz’, por. bas ‘brzuch’), odprzymiotni-
kowe (np. brzydok ‘brzydal’) oraz formacje złożone (np. liziłapa ‘lizus’). Popularność 
ekspresywizmów osobowych H. Borek tłumaczy tym, że ta grupa słownictwa  

...zabarwia (...) emocjonalnie potoczny tok mowy, wnosi elementy subiektywnego wartościowa-
nia i dosadnej często oceny ludzi czy zjawisk, a bez tych elementów nie byłoby żywego i barw-
nego języka mówionego [Borek 1989, 588]. 

Zarówno aprobujących, jak i negujących ekspresywizmów osobowych dotyczy ob-
szerny artykuł Tadeusza Malca pt. Nomina apellativa określające cechy ludzi w gwarze 
wsi Rachnie, pow. Tomaszów Lubelski. Badacz analizuje w nim apelatywy dotyczące 
człowieka, nie ograniczając się do określeń rzeczownikowych, ponieważ – jak uzasad-
nia – „...nie tylko (...) rzeczowniki, ale przymiotniki (i niekiedy inne części mowy) 
mogą funkcjonować jako rzeczowniki i pełnić funkcję nazw określających cechy lu-
dzi” [Malec 1969, 112]. Tak urozmaicone słownictwo badacz dzieli następująco: 

1. Nazwy pospolite wyodrębnione na podstawie kryterium psychologicznego. 
W ramach tej klasy lingwista wydziela następujące podkategorie: człowiek mało-

mówny (np. momut), człowiek gadatliwy (np. bajcarz), człowiek powolny (np. dziam-
dzia), człowiek porywczego charakteru (np. ogiń, zapalenic), człowiek wścibski (wścib-
ny), człowiek chętny (matur), łazik, psotnik (np. łachudra), człowiek leniwy (np. 
próźniak), skąpiec (liczykrupa), człowiek zakłamany (np. cygan, pudlizanic), człowiek 
ograniczony umysłowo (np. baran, michał), człowiek przemądrzały (np. filozuf), czło-
wiek dobry, o pozytywnych cechach charakteru (np. fajny, zgodny), człowiek niedobry, 
zły (np. gałgan, nidobras), człowiek skłonny do chwalenia się (chwalidupa), człowiek 
skłonny do płaczu (np. beksa) i człowiek wykształcony, zdolny (np. bystry, wykszysany). 

2. Nazwy pospolite wyodrębnione na podstawie kryterium fizycznych cech ludzi. 
Tu T. Malec wydziela następujące podklasy: człowiek z wadami zmysłów (np. głu-

chy, jiηkaty), człowiek szczupły (np. marny, mizyrota), człowiek dobrze zbudowany, 
silny (np. byk, brzuchacz), człowiek o pewnych cechach wyglądu zewnętrznego  
(np. bałwochwal ‘człowiek mający duże oczy’, krzywy), człowiek dużego wzrostu (np. 
dryblas), człowiek małego wzrostu (np. kurdupyl), człowiek młody, niedojrzały  
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(np. cipcia, chłystek), człowiek stary (np. gnyp49, grzyb), człowiek chory (np. chyrlak), 
nazwy człowieka ze względu na płeć (np. baba, kubita, myszczyzna), człowiek pracują-
cy lewą ręką (np. lewus), człowiek nagi (np. golas), kobieta ciężarna (np. duskunała 
od: duskonały ‘olbrzymi w kształtach’). 

3. Nazwy pospolite wyodrębnione według kryterium społecznego. 
Do tej kategorii należą podkategorie: człowiek biedny (np. bidota), człowiek bogaty 

(np. tus), stary kawaler (stary kawalir), stara panna (np. kłypa ‘starsza panna doświad-
czona życiowo’, ślabzdura ‘starsza panna najczęściej leniwa’), człowiek źle wykonują-
cy pracę (partacz), członek partii (np. pypyrowiec), kobieta zamężna (np. mułudyca 
‘młoda mężatka’, wydana), człowiek nieobyty towarzysko (np. chamidłu, prostak), 
człowiek niedouczony (np. nieuk) oraz człowiek nazywany ze względu na wykonywa-
ny zawód (np. kowal, urganisty). 

4. Nazwy pospolite wyodrębnione na podstawie kryterium moralnego. 
Tu mieszczą się następujące podkategorie: rozwodnik (ruzwodnik, ruzwudka), pan-

na z dzieckiem (panna z dzieckiem, zawitka), dziecko nieślubne (najduch), człowiek 
źle prowadzący się moralnie (np. kurwa, kurwiarz, kurwisku, suka, szmata, tłuka). 

5. Nazwy pospolite wyodrębnione według kryterium estetycznego. 
Tu podgrupy: człowiek brzydki (np. parszywy), człowiek o pięknym wyglądzie ze-

wnętrznym (lalka, ślicznotka), człowiek elegancki (np. aligant), brudas (np. brudasi-
sku), człowiek czysty (np. czyściuch) [Malec 1969, 112–125]. 

W klasyfikacji T. Malca można zauważyć pewne różnice w nazywaniu obu płci. 
Wśród określeń ludzi niemoralnych dominują nazwania kobiety rozwiązłej. Określe-
niom panny z dzieckiem nie towarzyszą analogiczne nazwania kawalera i znacznie 
więcej nazw sygnuje niezamężną kobietę niż nieżonatego mężczyznę. Asymetria poja-
wia się również w opisie wyglądu (np. kategoria estetyczna nie zawiera określeń ładnie 
wyglądającego mężczyzny). 

Klasyfikacją nacechowanej emocjonalnie leksyki gwarowej zajmuje się także  
Anna Pospiszylowa, która w artykule pt. Ekspresiwa osobowe w gwarze wsi Istebna 
dzieli zebrane ekspresywizmy gwarowe na trzy kategorie: 

I. Rzeczowniki o wartości wyłącznie ekspresywnej bądź z przewagą komponentu 
emocjonalnego nad znaczeniowym.  

1.  Ogólne określenia małych dzieci  
2.  Dzieci niegrzeczne, psotne, hałaśliwe, nazbyt ruchliwe 
3.  Ekspresiwa mające charakter inwektyw używanych w stosunku do dorosłych 

(np. pokraka, stary pryk).  
II. Rzeczowniki pejoratywne, których wartość emocjonalna wynika ze znaczenia 

podstawy derywacyjnej, ze znaczenia wyrazu niemotywowanego bądź wiąże się 
z metaforycznym użyciem danego apelatywu. 

1.  Określenia osób brudnych, o zaniedbanym wyglądzie zewnętrznym 
a)  dotyczące dzieci (np. babrok) 
b)  odnoszące się do dorosłych (np. cucmok ‘brudas, niechluj’, optargańec 

‘obdartus’)  

 
49 Por. znaczenie leksemu gnyp w Słowniku apelatywów... 
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2.  Rzeczowniki informujące o ujemnych cechach lub o skłonnościach do określo-
nego nieaprobowanego zachowania się 
a)  odnoszące się głównie do dzieci (np. psuzok ‘dziecko psujące zabawki lub 

jakieś inne urządzenia mechaniczne’) 
b)  dotyczące dorosłych (np. bańtok: bańtować ‘hałasować po nocy, tłuc się’, 

cudok ‘człowiek wstydliwy, stroniący od ludzi’) 
3.  Rzeczowniki związane ze stosunkiem do pracy i ze sposobem wykonywania 

czynności (np. babrok ‘człowiek pracujący niedbale, niezdarnie, partacz’, dary-
bok ‘próżniak, nierób’) 

4.  Ekspresiwa związane z mówieniem (np. fulok ‘ten, kto zmyśla’, klebetnica 
‘plotkarka’) 

5.  Określenia nawiązujące do usposobienia (np. pyrtok/popyrtańec/pofyrtańec 
‘człowiek szybko, byle jak działający’) 

6.  Ekspresiwa związane z cechami umysłowymi (np. mamlas ‘mazgaj, niezdara’, 
miglanc ‘człowiek zaradny, spryciarz’) 

7.  Określenia związane z zewnętrznymi cechami fizycznymi (np. medula ‘gruba, 
ociężała kobieta’, pyrtek ‘człowiek mały, drobny’). 

III. Ekspresiwa o zabarwieniu dodatnim (np. ˆydok ‘biedak, nieszczęśnik’, paradńi-
ca ‘kobieta strojnie ubrana’) [Pospiszylowa 1982, 140–148]. 

Badaczka zanotowała niewielką liczbę leksemów posiadających ogólnopolski za-
sięg (np. czupiradło), a poza nimi słowa znane też w innych regionach (np. gizd ‘ohy-
da’), pojawiające się w innych gwarach śląskich (np. darybok) i ekspresywizmy dyfe-
rencyjne, typowe dla opisywanego terenu i niepoświadczone w źródłach leksyko-
graficznych (np. medula, dudrok50, vymasta). Większość zebranych słów to wyrazy 
rodzime, zaś wśród wyrazów pochodzenia obcego dominują bohemizmy (np. opica, 
klebatnica) [Pospiszylowa 1982, 148–149]. 

Analizowany tu typ emocjonalizmów o ekspresywności implicytnej niesie z sobą 
najczęściej negatywną ocenę osób; przykładów wyrażających pozytywną ocenę jest 
zaledwie kilka. Wartość emocjonalna wyrazów neutralizuje się wskutek ich częstego 
używania. W gwarze usiłuje się więc przywrócić danemu tworowi jego pejoratywne 
nacechowanie bądź uwydatnić jego stronę emocjonalną. Służy temu zabieg łączenia 
rzeczownika z derywowanym od niego przymiotnikiem. Derywaty przymiotnikowe 
tworzy się od większości rzeczowników niemotywowanych oraz od formacji odcza-
sownikowych i odrzeczownikowych, a produktywnymi formantami są tu sufiksy 
-owaty (np. gid gidowaty, zozrak zozrakowaty) [Pospiszylowa 1982, 152]. 

E. Masłowska zwraca uwagę, że użytkownicy języka szczególnie podkreślają w na-
zwaniach te cechy, które stoją wysoko w ich systemie aksjologicznym. Melioryzowana 
jest z reguły rzeczywistość najlepiej znana mówiącym, nosząca znamiona „swojsko-
ści”: „...ocenę pozytywną otrzymują te cechy, z którymi dana społeczność może się 
utożsamiać lub które podziwia i ceni. Wszystkie inne uznane za obce spotykają się 
z dezaprobatą” [Masłowska 1991, 31]. Badaczka dzieli zapelatywizowane nazwy wła-
sne, biorąc pod uwagę emocje, jakie z sobą niosą. Wyszczególnia więc: 

 
50 Ten ekspresywizm pojawia się w gwarze stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania. 
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1.1. Nazwy wyrażające aprobujący stosunek, np. hucuł ‘człowiek dobrze zbudowa-
ny, tęgi’, kozak ‘śmiałek, zawadiaka’, rusk ‘człowiek zdrowy, zahartowany’.  

1.2. Nazwy będące świadectwem pejoratywizacji etnonimów w pochodnych apela-
tywach, np. cygan ‘kłamca, oszust’, szwab ‘niedowiarek’, tatar ‘sadysta’. 

1.3. Derywaty, które stosowane są w funkcji obelżywych wyzwisk i nie posiadają 
żadnych niezmiennych elementów semantycznych. Negatywne zabarwienie to jedyny 
stały składnik tych nazw. Tu wymienia leksemy, tj. np.: lacha – na Śląsku Cieszyńskim 
przezwisko, litwin – wyraz obelżywy w ustach Podlasiaka, podlasiak – dla ludu mazo-
wieckiego wyraz obelżywy. 

1.4. Nomina propria przekształcone w nazwy pospolite nieodnoszące się do czło-
wieka51. Sygnowanie przez zapelatywizowane nazwy własnej takiego a nie innego 
obiektu ma duży wpływ na wartość emocjonalną. Tu należą np. kraków ‘wychodek’, 
prusaki/rusoki ‘robactwo domowe’, żydówka ‘krosta’. 

2. Derywaty nawiązujące znaczeniem do stereotypowych cech przypisanych posta-
ciom, które są łączone z motywującymi nazwami własnymi, np. barabasz ‘człowiek 
zły, rozbójnik’, kaim pogardl. ‘Żyd’, tomk ‘niedowiarek’. Do tej grupy badaczka zali-
cza także nazwy własne o pozytywnych konotacjach używane do tworzenia apelaty-
wów zabarwionych pejoratywnie, np. jezusek ‘człowiek fałszywy, choć ugrzeczniony’. 

2.1. Nazwy własne od postaci mitologicznych, które przeniknęły do gwar wtórnie 
w postaci apelatywów lub jako gotowe stereotypy. Związek z wyrazem motywującym 
zaniknął, pozostał jednak element oceniający. Tu np. salomon ‘mądry, oczytany’ ← 
Salomon ‘król Izraela’ + K: słynny ze swej mądrości i sprawiedliwości. 

3. Wyrazy pospolite od imion chrzestnych. W ich wypadku Masłowska nie przyta-
cza konkretnych przykładów, ponieważ nie istnieją stereotypy łączące określone treści 
z danymi imionami. Jako że określenia człowieka wskazują przede wszystkim na opo-
zycję „swój: obcy”, o utożsamieniu jednostki z grupą decyduje popularność imienia. 

3.1. Popularnie występujące imiona chrzestne używane w funkcji apelatywów, któ-
re zawsze niosą pozytywny ładunek emocji, nawet jeśli dotyczą negatywnych cech, np. 
bartek ‘mężczyzna wysoki, rosły’, maciek ‘grubas, obżartuch’. Do tej kategorii nazw 
badaczka wlicza też zapelatywizowane imiona męskie, żartobliwie sygnujące kobiety 
o cechach męskich, a także imiona kobiece, określające mężczyzn posiadających cechy 
właściwe płci żeńskiej, np. józefka ‘dziewczyna przypominająca zewnętrznym wyglą-
dem chłopca’, kaśka ‘mężczyzna nieumiejący utrzymać tajemnicy, gaduła, plotkarz’. 

3.2. Apelatywne przezwiska członków danej społeczności utworzone przez przywo-
łanie imion uchodzących za typowe dla danych kultur, np. antek ‘złodziej miejski’, 
maciek ‘przezwisko chłopa’. 

3.3. Derywaty imion stosowane jako wyzwiska ludzi obcych pochodzeniem, np. 
icek, mosiek ‘Żyd’, hanysek ‘przezwisko Prusaka’.  

3.4. Derywaty nieopisujące człowieka, ale posiadające charakter antropocentryczny. 
Tu np. przywołanie eufemistycznych określeń śmierci czy diabła, np. baśka, jagusia, 
jadwisia ‘śmierć’, bartek, jaś, feluś ‘diabeł’ [Masłowska 1991, 31–37]. 

 
51 Te, z racji nieprzynależności do zasadniczego tematu rozważań, nie zostaną tu szczegółowo zapre-

zentowane. 
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Stosunek emocjonalny – a więc także wartościowanie – uzewnętrznia się w apela-
tywach w formie ironii, metafory czy eufemizmów. Nierzadko aksjologiczny charakter 
posiadają deminutywne określenia, wyrażające ocenę negatywną przez zastosowanie 
ironii. Jak zaznacza Michał Sarnowski: 

Pragmatyczna funkcja ironii polega na zasygnalizowaniu wartościowania pejoratywnego. Iro-
niczna drwina przejawia się na ogół w formie wyrażeń pochwalnych, implikujących jednakże 
osąd negatywny. Forma wyraźnej pochwały służy ukryciu drwiącej oceny czy tajonej nagany 
[Sarnowski 1991, 41].  

M. Sarnowski wydziela cztery grupy nazw, w których deminutiwa pełnią ironizują-
cą funkcję. Wśród nich: abstrakta (np. teoria – teoryjka), nazwy organizacji społecz-
nych, religijnych i politycznych (np. Kościół – kościółek, ZSM – zetesemek) oraz za-
wierające określenia ludzi: nazwy zawodów, tytułów naukowych i stanowisk (np. 
profesor – profesorek, doktor – doktorek, magister – magisterek), deminutiwa od rze-
czowników wtórnie wartościujących dodatnio (np. anioł – aniołeczek, złoto – złotko, 
bydlak – bydlaczek) [Sarnowski 1991, 42]. 

Wyczerpującą klasyfikację słownictwa określanego mianem „przezwisk i wyzwisk, 
ekspresywizmów-pejoratywów” przeprowadza J. Kobylińska w książce Świat językowy 
Władysława Orkana. Słowa i stereotypy [1997]. Wskazany tekst dotyczy co prawda 
leksyki literackiej, jednak – jak zauważa autorka – cechy języka Orkana stanowią od-
zwierciedlenie właściwości gwary gorczańskiej. Kategoryzacja przeprowadzona przez 
J. Kobylińską jest następująca:  

1. Cechy psychiczne, skłonności oraz zachowania oceniane przez społeczność wiej-
ską. Do tej, najliczniejszej grupy, zaliczone zostały takie leksemy, jak np. bajak, bitnik, 
kiep, pieklarz, wywłoka, zbereźnik. 

2. Zwierzęta, przeważnie o negatywnym stereotypie. Tu np. bydlę, gnida, kret, osioł, 
pies, suka, tfórz, ale i turoń. Jak zaznacza autorka: „...wszystkie te zwierzęta są postrze-
gane przez społeczność wiejską (i nie tylko przez tę społeczność) jako zwierzęta gorsze-
go gatunku, często są symbolami cech ujemnych” [Kobylińska 1997, 192]. 

3. Części ciała, np. łeb, morda, ozór. Jak zauważa autorka, deprecjonujący charak-
ter ekspresywizmów wynika stąd, że są one określeniami części ciała zwierząt. 

4. Wady fizyczne, np. chyrlak, łysopol, sietniak, pokraka. 
5. Duchy (złe) i zjawy, np. diabeł, potwora. 
6. Choroby, np. gorączka, ścieklina. 
7. Ludzie o niskim statusie społecznym, np. dziad, półpanek. 
8. Zawody „gorsze” w odczuciu społecznym, np. kat, prokurator. 
9. Zjawiska przyrody: powicher. 
10. Rośliny i ich części: rokito, smętel. 
11. Różne przedmioty i rzeczy, np. bałwan, knot, ogryzek, kijanka (sic!). 
12. Od obcych imion i nazw narodowości. O przynależności do tej kategorii prze-

sądza kryterium obcości (tu np. cyganka, barabasz), ale pojawia się też motywacja 
religijna: judasz, luter52. 

 
52 Negatywną konotację określeń judasz i luter w gwarze tłumaczy badaczka faktem, że właściciele an-

troponimów, które uległy apelatywizacji (Judasz i Luter) byli zdrajcami Jezusa i chrześcijaństwa [Kobyliń-
ska 1997, 193]. 
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13. Od wyrazów obcego pochodzenia (dziś niemotywowanych), np. huncfot (w jęz. 
niem. psi pies). 

14. Od nazw rodzinnych: baba, mać, syn. 
15. Od różnych innych, np. smark, zgraja. 
16. Od nazw przeniesionych ze sfery sacrum do profanum: dusza (we frazeologii).  
Mimo iż wskazane leksemy pochodzą z literatury, to zauważone przez badaczkę 

prawidłowości charakteryzują również codzienną polszczyznę gwarową.  
Klasyfikacją gwarowych określeń człowieka z uwzględnieniem czynnika kulturo-

wego zajęła się Maria Pająkowska w pracy pt. Słownictwo kociewskie a kultura ludo-
wa. Wybrane zagadnienia z zakresu słownictwa gwarowego, wyrażającego sądy war-
tościujące o człowieku. Kryterium podziału leksyki stanowi tu znaczenie, które grupuje 
wyrazy w następujące pola: wysoki, niski, tęgi, chudy, brud, niegrzeczność, płaczli-
wość, różne wady kobiet, gadatliwość, zrzędliwość, skąpstwo, łakomstwo, poryw-
czość, inne wady, nazwy człowieka mało wartościowego, nazwy osób ze względu na 
wykonywanie charakterystycznej dla nich czynności lub na jej przedmiot, nazwy osób 
słabych, ułomnych, nieurodziwych [Pająkowska 1997].  

Nietypową formę rozważań na temat ekspresywizmów przyjął J. Kąś w tekście 
O piekielnickiyk słowak obraźliwyk. Jak zaznacza we wstępie, tekst stanowi primaapri-
lisowy żart, a teoretyczne rozważania snute są w nim gwarą wsi Piekielnik. Mimo 
osobliwej dla naukowych tekstów formy (opracowanie umieszczone w „Etnolingwi-
styce” nr 6 nie zostało włączone do działu rozpraw, ale: materiałów), spostrzeżenia 
zawarte w artykule są niezwykle cenne, gdyż prezentują ujęcie tematu z perspektywy 
użytkownika gwary [Kąś 1994b, 177]. Klasyfikując ekspresywizmy osobowe należące 
do słownictwa dyferencyjnego Piekielnika ze względu na pełnioną przez te leksemy 
funkcję oraz z uwagi na ładunek ekspresji, badacz wylicza cztery grupy słów:  

1. Słowa dokucliwe (wyrażające lekki dystans, ironię), np. drandula ‘zmyślający żar-
tobliwie’, glamdok ‘jedzący bardzo powoli’, spindrok ‘wspinający się niepotrzebnie’. 

2. Słowa wyśmiywliwo-złośliwe (ośmieszające, wyrażające kpinę i wyraźną nie-
chęć), np. babrok ‘niefachowiec’, bujana ‘gruba, wysoka panna’, lejbuś ‘gadający od 
rzeczy’, mundrok ‘mężczyzna przemądrzały’. 

3. Słowa kantrzonce (wyrażające potępienie, oburzenie, pogardę), np. fołeśnik 
‘fałszywiec, niegodny zaufania’, śtok ‘pijak’, wyroda ‘odszczepieniec rodzinny’. 

4. Słowa jadowite (wyrażające najwyższe potępienie i obrzydzenie), np. bejcorka 
‘plotkarka’, ścigacka ‘kobieta rozpustna’, zwijas ‘perfidny kłamca’ [Kąś 1994b, 182–187]. 

Negatywnie nacechowane ekspresywizmy (wulgaryzmy, przekleństwa, wyzwiska, 
eufemizmy wulgarne) wyrażające opozycję homo – animal klasyfikuje Joanna Zimno-
woda [2003]53. Lingwistka ogniskuje słownictwo wokół pięciu pól leksykalno-
-semantycznych:  

1. Pole leksykalno-semantyczne: człowiek 
W tej kategorii mieszczą się określenia części ciała człowieka (głowy, ust, np. łeb, 

gęba, innych części ciała, np. kopyta ‘nogi’, męskich narządów płciowych, np. ptak), 
czynności życiowych człowieka (aktów seksualnych, np. bzykać się, aktów fizjolo-
 

53 Jako że nie wszystkie spośród wymienionych przez badaczkę kategorii stanowią określenia człowie-
ka (część sygnuje np. części ciała ludzkiego bądź czynności przez człowieka wykonywane), bardziej szcze-
gółowo zostaną tu zaprezentowane elementy szczególnie interesujące dla tematu niniejszej rozprawy. 
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gicznych, np. puszczać pszczółkę, czynności związanych z mówieniem i jedzeniem, np. 
gdakać, żreć, pozostałych czynności, np. doić kogoś ‘wykorzystywać kogoś’), śmierci 
i umierania (np. wyciągnąć kopyta). Wyróżnia także sygnanty stanów psychicznych 
człowieka i cech jego charakteru, wśród których na pierwszy plan wysuwają się głów-
nie „...określenia ludzkiej głupoty, naiwności, niezaradności, nieszczerości, powolno-
ści, podłości itd.” [Zimnowoda 2003, 106]. Wśród nazw, które określają ‘kogoś nie-
spełna rozumu’, wymienia m.in. takie miana, jak: baran, osioł, gęś, łoś, wołek, oraz 
frazeologizmy, np. mieć końskie okulary ‘o braku szerszych horyzontów’. Na ‘kogoś 
podłego’ mówi się np. padalec, klępa (stara), bydlę, świnia, małpa, ropucha, kwoka. 
‘Ktoś naiwny’ to np. baranek, cielę czy gąska. Inne ludzkie wady ilustrują takie okre-
ślenia, jak np. muł ‘ktoś powolny’, święta krowa ‘ktoś, kogo nie można krytykować’, 
wilk ‘człowiek nieufny’, ryba (zimna) ‘o kobiecie bez uczuć’, kaszalot/wieloryb 
‘o kimś brzydkim’. J. Zimnowoda wyszczególnia też podkategorię: wygląd zewnętrzny 
człowieka, zawierającą głównie określenia mankamentów urody: ‘ktoś zbyt wysoki’ to 
np. czapla czy bocian; ‘ktoś zbyt niski’ to np. pchła lub żaba. Nadmiernie chudą osobę 
określają takie miana, jak: szkapa i śledzik, zbyt grubego człowieka np. słoń, bysio, 
krówsko. Wśród określeń wyglądu znajdują się również nazwania młodej osoby 
(przede wszystkim dziecka), np. szczeniak, szczeniara, zwierzę ‘o młodej, atrakcyjnej 
dziewczynie’ [Zimnowoda 2003, 105–107]. 

2. Pole leksykalno-semantyczne: człowiek i inni ludzie 
Pierwszy z kręgów tematycznych, jakie zostały wydzielone w tym polu, to nazwy 

zawodów, funkcji, ról społecznych. Dominują wśród nich określenia ‘kobiet uprawia-
jących najstarszy zawód świata’, jak m.in.: biedronka, kuna, mewka ‘prostytutka 
w mieście portowym’, wilczyca ‘zniszczona, doświadczona prostytutka’. Klient prosty-
tutki to np. jeleń lub osioł. Spośród wykonawców innych zawodów odzwierzęce okre-
ślenia sygnują m.in. sportowca (np. bocian ‘zawodnik bez refleksu’), zakonnicę (np. 
wrona), policjanta (np. pająk ‘potocz. policjant tzw. radarowy’). Drugie pole wyrazo-
we opisuje ludzi ze względu na ich cechy charakterystyczne. Jak zauważa autorka, 
dominują wśród nich pogardliwe określenia kobiet. Wśród nich np. krowa (świę-
ta/głupia/stara), wydra, suka, ropucha, osa, pijawka, żmija. Pojawiają się także na-
zwania mężczyzn, np. byk (stary), wszarz, wieprz (tłusty, spasiony), buhaj. Trzecia 
grupa to nazwy zbiorowisk ludzkich, np. szarańcza ‘uciążliwa grupa ludzi’, stonka 
‘turyści niszczący wszystko dookoła’ [Zimnowoda 2003, 107–109]. 

Trzecie pole obejmuje apelatywy w funkcji wyzwisk, szczególnie bogate w okre-
ślenia odzwierzęce54. Badaczka wśród przykładów tego typu wyzwisk podaje m.in. 
bydlaku, baranie, sukinsynu, kundlu, mordo (zakazana/parszywa). Czwarte pole tema-
tyczne zawiera określenia stosunków międzyludzkich (np. drzeć z kimś koty) [Zimno-
woda 2003, 110]. 

3. Pole leksykalno-semantyczne: człowiek i sytuacje 
Zawiera ono pola tematyczne obejmujące krąg tematyczny opisany w punk-

cie 2. Ponadto opisuje sytuacje związane ze spożywaniem alkoholu (np. schlać się jak 
bydlę/świnia) i inne (np. zejść na psy) [Zimnowoda 2003, 111]. 
 

54 Zdaniem J. Zimnowody fakt, „...że w tej grupie słownictwa tak wiele jest zwrotów nazywających 
zwierzęta lub części ich ciał, jest jednym z najjaskrawszych wyrazów karykaturalnego wręcz antropocen-
tryzmu” [Zimnowoda 2003, 110]. 
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4. Pole leksykalno-semantyczne: wartości i wartościowanie  
Ta kategoria obejmuje przekleństwa i odzwierzęce wyrazy charakteryzujące, oce-

niające i wartościujące (np. ni pies, ni wydra).  
5. Jako ostatnie wydzielone zostało pole semantyczne: otoczenie człowieka oraz 

systemy metryczne (nie obejmuje ono jednak określeń człowieka).  
Klasyfikacja J. Zimnowody, mimo iż obejmuje tylko wąski wycinek leksyki  

ekspresywnej (określenia odzwierzęce), stanowi interesujące studium ze względu na 
prezentację spójnej wizji antropocentrycznego spojrzenia na świat. Badaną leksykę 
językoznawczyni postrzega „ponadstrukturalnie” i ogniskuje słownictwo w kręgi po-
zwalające opisać samego człowieka, jego zachowanie, środowisko społeczne oraz sys-
tem aksjologiczny. Lingwistka nie dzieli leksemów ze względu na płeć, jaką określają, 
ale przekazuje cenne spostrzeżenia odnośnie do asymetrii leksykalnej w pewnych krę-
gach semantycznych.  

Szczególnie interesująca dla analizy zagadnienia nacechowanych emocjonalnie ape-
latywów gwarowych jest rozprawa doktorska A. Czesaka pt. Ekspresywizmy osobowe 
w gwarach Małopolski górzystej (od Żywiecczyzny po Pieniny) na tle kultury ludowej. 
Autor tekstu zebrał kilka tysięcy leksemów55, z których wyekscerpował niewielką 
część i poddał ją wnikliwej analizie etymologiczno-semantycznej. Studium posiada 
dużą wartość etnograficzną ze względu na bogato zarysowane tło kulturowe badanego 
słownictwa, zilustrowane tekstami literackimi. Zebrana leksyka została podzielona na 
cztery kategorie. Dwie pierwsze to: słownictwo zapożyczone i synonimia, tak więc o 
przynależności do tych grup decyduje kryterium etymologiczne i semantyczne. W 
pierwszej kategorii badacz drobiazgowo przygląda się wybranym ekspresywizmom 
zapożyczonym np. z języka węgierskiego (tu np. baćar, bosorka ‘czarownica’), nie-
mieckiego (np. baraba ‘włóczęga, rozbójnik’) czy angielskiego (sonowabyć ‘sukin-
syn’) [Czesak 2004, 99–123]. Druga kategoria to synonimiczne sygnanty osoby niedo-
rozwiniętej fizycznie i umysłowo, wśród których dominuje ekspresywizm sietniak, 
pojawiający się w różnych wariantach fonetycznych. Inne wymieniane przez dialekto-
loga określenia człowieka niedorozwiniętego to m.in. buc, ciućmok, bejdok, ciymiynga, 
papyźniok [Czesak 2004, 124–140]. 

Trzecia kategoria pod nazwą „tło kulturowe” opisuje relacje damsko-męskie, kon-
centrując się na leksemach opisujących ‘dziewczynę lubiącą towarzystwo mężczyzn’. 
W tym polu semantycznym A. Czesak stosuje strukturalno-semantyczne kryterium 
podziału i wydziela rzeczowniki odczasownikowe, odrzeczownikowe i metonimiczne. 
Wśród pierwszych wymienia takie kobiece ekspresywizmy, jak: kcica, flirciara, gońka, 
gónicha, gzica, gździca, jezdyga, jeździcha, kokietka, lalatuna, latawica, podfruwajka, 
pokuśnica, polatucha, poniywiyracka, smykula, smyrula, sula, ściga, ścigacka, włóka, 
włócynga, wywłoka, zalycajka. Wśród ekspresywizmów odrzeczownikowych nazywa-
jących obiekt zainteresowania znajdują się: chłopiora, chłopica, chłopocora, chłopczy-
ca, kawalerka, chodocorka. Metonimiczne nazwy dotyczą przede wszystkim określeń 
o znaczeniu ‘szmata’: condra, flandra, flandrzisko, flondra, hadra, pinda, pindzia. Ta 
kategoria mieści w sobie także ekspresywa niemotywowane oraz odrzeczownikowe, 

 
55 Źródło materiału językowego stanowią tu wyniki badań ankietowych, pozycje leksykograficzne, 

a także artystyczne teksty literackie (gwarowe i ogólne). 
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ale nienazywające obiektu zainteresowań: dziewka, dziurnica, fidryga, furcianka, giz-
dula, kokota, kurwa, lampucera, lampuciera, leko, łachudra, łozpolono rzyć, majkuci-
ca, palucha, parda, polucha, rajfurka, siarka, sielma, siksa, skowyra, śkira, śtajerka, 
wyzgielicha, zàlotnica, ździyra [Czesak 2004, 141–155]. Imponujące jest bogactwo 
synonimów określających – eufemistycznie zdefiniowaną – ‘dziewczynę lubiącą towa-
rzystwo mężczyzn’. Ostatnia wydzielona przez badacza kategoria to ekspresywizmy 
osobowe w tekście: wiązanki, „zwroty tautologiczne”, słownictwo rzadkie i izolowane 
oraz ciągi epitetów56.  

Przytoczone prace rejestrują, klasyfikują oraz wnikliwie analizują wartościujące 
apelatywy osobowe, jednak nie rozdzielają i nie porównują słownictwa określającego 
kobiety i mężczyzn. Analizy językoznawców stosujących wspomniany podział prezen-
tuje rozdział Kobieta i mężczyzna w polszczyźnie. 

 

 
56 Ta grupa nie będzie tu omawiana z uwagi na fakt, iż skupia ona leksykę tekstową. 



VII. KOBIETA I MĘŻCZYZNA W POLSZCZYŹNIE  
– STAN BADAŃ 

1.  Rozważania nad kwestią płci w polszczyźnie 

Polszczyzna wyraźnie uprzywilejowuje mężczyznę57. Podkreślają to wszyscy bada-
cze zajmujący się kwestią płci w języku, nazywając tę nierówność: maskulinizacją, 
androginizmem, seksizmem, mizoginizmem językowym, językową niewidzialnością/ 
nieegzystencją kobiet.  

Niezwykle cenne uwagi, prekursorskie na niwie polskiej lingwistyki, wypowiedział 
Jan Baudouin de Courtenay. Zauważył on, że języki Arioeuropejczyków (Indoeuropej-
czyków i Indogermanów) cechuje „seksualizacja  (opłciowienie [sic!]) wyobrażeń  
językowych [podkr. J.B. de C.], z przewagą wyobrażenia samczości, czyli z masku-
linizacją (z usamczeniem)” [Baudouin de Courtenay 1984, 219]. Postrzeganie świata 
przez pryzmat rodzaju gramatycznego prowadzi do ciągłego dzielenia jego elementów 
na to, co żeńskie i męskie, ta zaś dychotomia znajduje odzwierciedlenie w myśleniu. 
Człowiekowi towarzyszy więc nieustanne memento sexus [Duda 1998, 668]. Główne 
niebezpieczeństwo tego rodzaju myślenia nie polega na utrwalaniu różnic między żeń-
skością a męskością, ale na wytwarzaniu przeświadczenia o przewadze pierwiastka 
męskiego nad żeńskim.  

W polszczyźnie J. Baudouin de Courtenay dostrzegł dodatkową, specyficzną wła-
ściwość, którą nazwał wirylizacją (umężczyźnieniem) myślenia. Cecha ta przejawia się 
w tworzeniu wypowiedzi, a także redagowaniu tekstów ustaw i artykułów w rodzaju 
mężczyźnianym – jakby dotyczyły wyłącznie mężczyzn. W języku polskim następuje 
także wirylizacja wyobrażeń żeńskich, przejawiająca się w pojmowaniu kobiety przez 
pryzmat jej przynależności do mężczyzny („dodatek do ojca, albo też do męża” [Bau-
douin de Courtenay 1984, 222]). Wirylizacja uwidacznia się także w tworzeniu żeń-
skich nazw zawodów przez dodanie do męskiego nazwania profesji nazwiska konkret-
nej kobiety (np. doktor Zawadzka), przyporządkowywaniu małżeństwom określeń 
męskoosobowych – od nazwiska lub imienia i nazwiska męża (np. Dobrscy, Konrado-
wie Dobrscy). W uprzywilejowaniu pierwiastka męskiego przez język dostrzegł 

 
57 Brak równości w postrzeganiu i wartościowaniu płci towarzyszy rozwojowi europejskiej kultury od 

jej początków. Wyraz asymetrii można dostrzec choćby w Poetyce Arystotelesa, gdzie czytamy (we frag-
mencie dotyczącym cech bohatera tragicznego): „...szlachetność może być cechą każdej klasy ludzi, bo 
i kobieta może być szlachetna (...), chociaż ona należy do klasy niższej (...) Cechą charakteru może być np. 
męstwo, ale przecież nie jest stosowne dla kobiety być mężną lub uczoną” [Arystoteles 2004, 339].  
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J. Baudouin de Courtenay wyraz niesprawiedliwości, toteż badacz uznawany jest za 
prekursora „lingwistyki feministycznej” [Duda 1998, 668]. 

Potwierdzenie maskulinizacji myślenia, widocznej w polszczyźnie, dostrzegł Bau-
douin de Courtenay także w tym, iż rzeczowniki męskie w mianowniku liczby mnogiej 
posiadają zwykle końcówkę zerową („morfema syntaktyczna”), najczęściej równą 
tematowi. Formy żeńskie końcówki posiadają, co wskazuje, że dane określenia „po-
chodzą od” męskich (np. pani od pan, bogini od bóg). W tej właśnie przemianie zera 
na konkretną końcówkę dostrzegł psycholingwista potwierdzenie i językowe usankcjo-
nowanie stereotypu mówiącego o mężczyźnie jako tworze podstawowym, a kobiecie 
jako jego przekształceniu. Tym szablonem myślowym posiłkuje się również biblijna 
historia o Adamie jako praojcu ludzkości i kobiecie – Ewie jako jego pochodnej, 
ukształtowanej z żebra mężczyzny. J. Baudouin de Courtenay zwrócił uwagę także na 
inne fakty kulturowo-obyczajowe, które utrwalają ten stereotyp. Na płaszczyźnie so-
cjologicznej byłoby to istnienie patriarchatu i fakt nazywania boga wyłącznie męskimi 
określeniami oraz to, że jego bezpośrednimi sługami (kapłanami) mogą być tylko męż-
czyźni. Drugoplanową rolę wyznacza kobiecie również biblijna historia rodu Jezusa, 
która podaje wyłącznie męskich przodków, bez wzmianki o kobietach. Rody także 
identyfikują się, wskazując mężczyzn, którzy do nich przynależeli, podczas gdy – jak 
przypomina J. Baudouin de Courtenay – „...tylko mater semper certa” [Baudouin de 
Courtenay 1984, 223–224]. 

Kwestii płci w języku poświęcony został dziewiąty tom serii Język a Kultura pod 
redakcją Janusza Anusiewicza i Kwiryny Handke58. Uwagi, które wysuwał J. Baudouin 
de Courtenay, doczekały się tam kontynuacji w postaci pracy językoznawczej 
K. Handke, która dowodziła, że w polszczyźnie istnieje „wyraźna asymetria nieko-
rzystna dla kobiety” [Handke 1994, 23]. Jako przyczynę tej nierówności wskazała 
badaczka długotrwałą męską dominację w dziedzinie społeczno-politycznej. Podlega-
nie kobiet władzy męskiej w życiu publicznym znalazło odzwierciedlenie także w po-
staci ich językowej niesamodzielności. Kobiece nazwiska odmężowskie z formantem 
-owa (np. Kowalowa) posiadają wyznaczniki przynależności (Kowalowa  kowalowa 
kobieta/żona). Taki kierunek derywacji jest uznawany za naturalny, w przeciwieństwie 
do nazwań mężczyzn od nazw własnych żon i córek, które to określenia mają znacze-
nie wyraźnie deprymujące dla desygnatu. 

Małgorzata Karwatowska i Jolanta Szpyra-Kozłowska poświęciły wiele miejsca 
badaniom obrazu płci w polszczyźnie. Wnioski licznych analiz zebrane zostały 
w książce pt. Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim [2005]. Badaczki w swoich 
dociekaniach językoznawczych wykazują, że polszczyzna na tle innych języków wy-
różnia się szczególnym seksizmem59. Dochodzą do tego wniosku, opierając się na 
definicji Adama Jaworskiego60, który uznaje język za seksistowski, jeśli: 
 

58 Niezrozumiały jest powód, dla którego autorzy artykułów zamieszczonych we wspomnianym tomie 
nie pamiętają o wkładzie, jaki miał J. Baudouin de Courtenay w badania nad płcią w języku. K. Handke 
[1994], choć w wielu miejscach przedstawia poglądy tożsame z myślami badacza, nie wspomina o niemal 
stuletnim ich rodowodzie. Swoistą rehabilitację pierwszego polskiego psycholingwisty przeprowadza 
Henryk Duda [Duda 1998]. 

59 O etymologii terminu seksizm piszą H. Zgółkowa i S. Wiertlewski [1996, 169]. 
60 A. Jaworski, A linguistic picture of Women’s Position in Society, Frankfurt am Mein [za: Szpyra-

-Kozłowska, Karwatowska 2005, 93]. 
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a)  używane są w nim nazwy gatunkowe, które częściej rozumie się jako odnoszące 
się do mężczyzn, a nie w równym stopniu do kobiet i mężczyzn; 

b)  znaczenia i konotacje wyrazów żeńskich znacznie częściej i szybciej ulegają 
semantycznej pejoratywizacji niż rzeczowniki męskie; 

c)  wyrazy rodzaju męskiego posiadają bardziej pozytywne konotacje niż formy 
żeńskie. 

Zgodnie z tezą Jaworskiego spełnianie przez język choćby jednego z powyższych wa-
runków świadczy o jego mizoginizmie [za: Szpyra-Kozłowska, Karwatowska 2005, 93]. 
Badaczki udowadniają, że polszczyzna posiada wszystkie trzy wyznaczniki, wobec cze-
go jej stopień seksizmu jest szczególnie wysoki. Formy męskie w języku polskim pełnią 
często funkcję nazywania gatunków (np. klient ma prawo, pacjent powinien, podatnicy 
są zobowiązani). Brak natomiast analogicznej cechy w odniesieniu do zdań z formami 
żeńskimi. Konstrukcja: Pacjentka powinna systematycznie poddawać się badaniom po-
siada wyłącznie żeńskiego adresata, natomiast zdanie Pacjent powinien systematycznie 
poddawać się badaniom ma podwójne znaczenie. Informuje o powinności pacjenta  
– mężczyzny oraz stanowi zalecenie ogólne, skierowane do kobiet i mężczyzn – jest więc 
nazwą gatunkową. W rodzaju mężczyźnianym formułowane są również teksty ustaw 
i regulaminów, a nawet zapisy szkolnych poleceń podręcznikowych61. 

Rzeczowniki męskie stosowane są w sytuacjach, kiedy nie znamy płci osoby, np. 
Kto jest reżyserem (nie: reżyserką) tego filmu? Analogiczna sytuacja uprzywilejowania 
męskich form istnieje również w innych językach62. Samo określenie gatunku homo 
sapiens odnosi się do obu płci w nierównym stopniu. Co prawda, eksplikacja słowni-
kowa terminu obejmuje mężczyznę i kobietę, ale słowo to w licznych kontekstach 
używane jest wyłącznie na oznaczenie mężczyzn. Przykładowo zdanie: Pytał o ciebie 
jakiś człowiek, mimo zastosowania określenia ogólnego, nie pozostawia wątpliwości co 
do płci podmiotu. Już fakt częstego funkcjonowania określenia człowiek w znaczeniu 
‘mężczyzna’ świadczy o nierównym statusie kobiety i mężczyzny w języku polskim 
[Pajdzińska 2001, 151]. 

Semantyka określeń żeńskich w polszczyźnie jest pejoratywizowana o wiele czę-
ściej niż treść leksemów męskich. Dla przykładu: pierwotnie neutralny rzeczownik 
dziewka ewoluował, nabierając negatywnych konotacji – najpierw określał ‘dziewczy-
nę’, później ‘wiejską dziewczynę; służącą na wsi’, by od wieku XIX przylgnąć do 
prostytutki [Kopaliński 1995, 624]. Podobny kierunek przybrała ewolucja semantyczna 
określenia lafirynda (pierwotnie: ‘elegantka, snobka’, dziś: ‘kobieta lekkich obycza-
jów’) oraz kurwa (pierwotnie ‘kobieta niezamężna’, dziś: wulgarne określenie prosty-
tutki) [Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005, 48–49]. Władysław Kopaliński, nazy-
wając ten kierunek zmian treściowych leksemów „degrengoladą semantyczną”, 
wskazał na podobną sytuację w angielszczyźnie, gdzie takie wyrazy, jak np.: harlot, 

 
61 Analiza formuł regulaminowych i ustawowych oraz podręcznikowych fragmentów została przepro-

wadzona przez J. Szpyrę-Kozłowską i M. Karwatowską w artykule Językowa niewidzialność kobiet we 
współczesnej polszczyźnie [Szpyra-Kozłowska, Karwatowska 2004a, 35–53]. 

62 Często podawanym przykładem z języka angielskiego jest choćby istnienie dwóch wyrazów: po-
etesses – dla określenia poetek oraz poets – sygnującego mężczyzn piszących wiersze bądź twórców obojga 
płci [Szpyra-Kozłowska, Karwatowska 2005, 96]. 
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wench, tart, chore spotkała degradacja podobna do losu polskiej ‘dziewki’ [Kopaliński 
1995, 624]. 

Na tym tle wyróżnia się leksem ‘kobieta’, który pojawił się w połowie wieku XVI 
w Sejmie niewieścim Marcina Bielskiego i stanowił inwektywę (Mogąć męże przezywać 
żony kobietami, ale też nie do końca mają rozum sami). Do XVII stulecia powszechnie 
stosowane było określenie ‘niewiasta’, zaś miana ‘kobieta’ używała literatura sowi-
zdrzalska, łącząc je z wyrazami koba (‘kobyła’) i kob (‘chlew’) [Brückner 1974, 241]. 
Z czasem nazwa straciła swoje negatywne nacechowanie i stała się sygnantem neutral-
nym63. Powszechne w kodzie gwarowym i częste w polszczyźnie potocznej określenie 
baba uznawane jest za wyraz pochodzący z języka dziecięcego [Brückner 1974, 9]. 

Najstarszym określeniem mężczyzny jest w polszczyźnie mąż, który obecnie – poza 
sygnowaniem małżonka – określa w uroczysty sposób człowieka płci męskiej (mąż 
zaufania) [por. Szymczak 1974, 353]. Analogiczne zjawisko nie występuje w odniesie-
niu do wyrazu żona (*żona zaufania), co wskazuje na „asymetrię rozwoju semantycz-
nego – niegdyś komplementarny w stosunku do [słowa mąż – uzup. A.P.] (...) wyraz 
żona już od kilku wieków jest jedynie nazwą kobiety pozostającej w związku małżeń-
skim” [Pajdzińska 2001, 152]. Pochodzący z XV wieku wyraz mężczyzna motywowa-
ny jest słowem mąż i pierwotnie stosowany był dla oznaczenia zbiorowości (ta mężczy-
zna). Od XVII wieku słowo miało już charakter rzeczownika męskiego w liczbie 
pojedynczej [Długosz-Kurczabowa 2005, 336]. 

Szczególnie zasłużonych, wyróżniających się ludzi – poza wyrazem mąż – określa 
współcześnie również inne męskie miano: kawaler (np. kawaler Orderu Odrodzenia 
Polski, kawaler Orderu Orła Białego) [Pajdzińska 2001, 152]. Leksem kawaler stano-
wi przykład ewolucji semantycznej, jednak w przeciwieństwie do większości nazw 
żeńskich, z czasem zyskuje on coraz bardziej pozytywne implikacje64.  

O bardziej pozytywnych konotacjach określeń męskich niż kobiecych świadczą także 
popularne w języku wyrażenia i zwroty, jak np. męska decyzja, męski czyn, po męsku, 
ktoś jest/okazał się mężczyzną. Uznają one za przymioty takie męskie cechy, jak: odwa-
ga, zdecydowanie, mądrość oraz siła65. Określenia dotyczące kobiet implikują przede 
wszystkim negatywne cechy, opozycyjne do cech uznawanych za typowo męskie, np. 
tchórzliwość, niezdecydowanie, głupotę, nielogiczność, zmienność, odzwierciedlane 
w związkach: babska logika, babska robota, kobieca przewrotność, babska ciekawość, 
kobiecy kaprys oraz pejoratywnie zabarwionych derywatach żeńskich nazw: zniewie-

 
63 J. Jaworski, opierając się na tekstach z XVIII w. wykazał, że publicystyka ostatniej dekady badanego 

stulecia nie dokumentuje użyć leksemu ‘kobieta’ w pejoratywnym znaczeniu [Jaworski 2005, 43–50]. 
64 Ewolucję semantyki wyrazu kawaler przedstawia M. Borejszo: „Przyjęty w XVI wieku rzeczownik 

kawaler w znaczeniu zgodnym z oryginałem włoskim, a więc przede wszystkim jako ‘rycerz: członek 
zakonu rycerskiego’, w wiekach późniejszych (...) zaczyna oznaczać przede wszystkim ‘mężczyznę 
znakomitego rodu, zwłaszcza w młodym wieku’ (przeniesienie nazwy na zasadzie metafory). Znaczenie to 
staje się pośrednikiem między dawniejszym ‘rycerzem’ a nowym, pojawiającym się prawdopodobnie 
w XVIII w. znaczeniem ‘nieżonaty mężczyzna; mężczyzna asystujący kobiecie, adorator; konkurent” 
[Borejszo 1981, 197]. 

65 Taką konotację pola semantycznego związanego z mężczyzną zaznaczają także takie leksemy, jak 
np. zmężnieć, męski, męstwo, mężny [Pajdzińska 2001, 152]. 
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ścieć, zniewieściałość, niewieściuch (‘mężczyzna zniewieściały, wydelikacony, lubujący 
się w wygodach, przyjemnościach itp.’)66 [Pajdzińska 2001, 151–153]. 

Jak zauważają J. Szpyra-Kozłowska i M. Karwatowska, w polszczyźnie zachodzi pe-
joratywizacja kolejnych określeń: panienka i dziewczynka. Negatywnie nacechowane są 
zwłaszcza formy pluralne tych zdrobnień (np. chodzić na dziewczynki, gdzie dziewczynki 
to ‘kobiety lekkich obyczajów’) [Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005, 48]. 

Uprzywilejowanie mężczyzny w polszczyźnie odzwierciedla się również w grama-
tyce. Negatywnie nacechowane pluralia rzeczowników męskoosobowych, np. dyrekto-
ry, studenty, aktory w celu pejoratywizacji wykorzystują niemęskoosobową końcówkę 
gramatyczną. W. Kopaliński w Encyklopedii „drugiej płci” zauważa pewną osobli-
wość: „...wady [mężczyzny – przyp. A.P.] przybierają w polszczyźnie żeńskie kształty: 
o mężu nudziarzu i tetryku mówi się maruda, mantyka, męczybuła, męczydusza, zrzę-
da i ględa, o skąpcu zaś – sknera, kutwa, żyła, liczykrupa” [Kopaliński 1995, 667]. 

Melioratywność określeń męskich wobec żeńskich przejawia się w nobilitującej roli 
męskich form rzeczowników oznaczających funkcje i zawody prestiżowe: pani mini-
ster, pani premier, pani ambasador, pani dziekan zamiast: ministerka, premierka, am-
basadorka, dziekanka. Na tę cechę zwracali uwagę badacze już od lat czterdziestych 
XX wieku67, dostrzegając źródło tego stanu rzeczy w nowej sytuacji, kiedy kobiety 
zaczynały piastować funkcje uważane wcześniej za typowo męskie. Mimo znaczących 
zmian obyczajowo-społecznych zaistniałych w ciągu ostatnich dziesięcioleci, problem 
nomenklaturowy się nie zdezaktualizował. Alina Kępińska podkreśla, że 

...tworzenie żeńskich nazw osobowych jest ucieczką przed asymetrią rodzajową, przed językową 
dyskryminacją kobiet. To jednak złudny sposób, bo i tak zawsze tego typu derywaty będą nosić 
na sobie ślady pochodzenia od odpowiednich form męskich, zawsze będą pochodne, a więc nie-
równorzędne [Kępińska 2007, 81–82]. 

Badaczka zwraca także uwagę, że takie nazwy, jak magister, doktor, kanclerz na-
zywają dane stanowisko w ogóle, nie są zaś sygnantami mężczyzny posiadającego 
określony tytuł bądź piastującego funkcję. Z tego względu nie wymagają zmiany for-
my [Kępińska 2007, 84]. 

Nawet jeśli w języku funkcjonują żeńskie odpowiedniki danych profesji, to mają 
one często nieco inną wartość semantyczną. Nauczyciel i nauczycielka68 to osoby prze-
kazujące wiedzę. O ile jednak w szkolnictwie niższym używane są oba określenia, 
o tyle w odniesieniu do edukacji wyższej używane jest określenie nauczyciel akade-
micki niezależnie od płci określanej osoby. Symetryczne w punktu widzenia gramatyki 
określenia: ladaco/ladacznica, ulicznik/ulicznica niosą różną treść. Formy żeńskie 
dotyczą rozpustnych kobiet, zaś męskie odpowiednio: ‘nicponia’ i ‘chłopca spędzają-
cego dużo czasu poza domem’. 

Zdarza się, że leksemy o analogicznych eksplikacjach słownikowych posiadają róż-
ne konotacje. Zatem ojczym i macocha, choć definicja przypisuje im symetryczną 

 
66 Melioratywnym charakterem wyróżniają się połączenia odnoszące się do sfery uczuć, np. kobiece 

ciepło, kobieca ręka, kobieca delikatność, kobieca wrażliwość [Pajdzińska 2001, 153].  
67 M.in. W. Doroszewski [1948], A. Obrębska-Jabłońska [1951], Z. Klemensiewicz [1957], W. Kupi-

szewski [1967].  
68 Przykłady pochodzą z artykułu J. Szpyry-Kozłowskiej i M. Karwatowskiej Jak Polka z Polakiem 

– językowe bariery w komunikacji między płciami [Szpyra-Kozłowska, Karwatowska 2005, 99]. 
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treść69 (‘mąż matki w stosunku do jej dzieci z poprzedniego małżeństwa’, ‘żona ojca 
w stosunku do jego dzieci z poprzedniego małżeństwa’), są określeniami posiadający-
mi różne zabarwienie emocjonalne. Frazeologia przypisuje bowiem macosze pejora-
tywne treści (być od macochy, po macoszemu, macosze traktowanie, macosza ręka 
[Szpyra-Kozłowska, Karwatowska 2005, 44]). Jak zauważa Marek Łaziński w książce 
O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-
płciowa70, dysproporcja w wartościowaniu macochy i ojczyma wypływa „...przede 
wszystkim z porównania macochy i matki – alegorii dobra, miłości, poświęcenia 
i innych pozytywnych cech” [Łaziński 2006, 223]71. 

Dążenie do równouprawnienia płci w dziedzinie życia publicznego, rodzinnego 
i obyczajowego stopniowo zaczyna się przejawiać także w języku. Za anachroniczne 
bądź co najmniej staromodne uchodzą obecnie odojcowskie i odmężowskie określenia 
córek oraz żon (Kowalówna, Mastalerzanka, Mostowiakowa). Polszczyzna zrezygno-
wała również z rozróżnienia form grzecznościowych w zależności od stanu cywilnego 
kobiety panna/pani na rzecz ogólnego: pani [Szpyra-Kozłowska, Karwatowska 2005, 
113]. Zmiany te wpisują się w tendencję panującą współcześnie za sprawą ruchu rów-
nościowego oraz feministycznego i dowodzą, że użytkownicy języka świadomie pró-
bują niwelować seksizm językowy. Zaobserwować można również skłonność do two-
rzenia żeńskich form zawodów, które dotąd konstruowane były dwuczłonowo. Miejsce 
pani psycholog zastępuje więc nierzadko psycholożka (w potocznej odmianie polsz-
czyzny), a pani profesor – profesorka. Sytuacja językowa zmienia się jednak powoli 
i niejednoznacznie, ponieważ obok wspomnianych tendencji do niwelowania androgi-
nizmu, ciągle postępuje proces pejoratywizacji żeńskości w apelatywach i frazeologii. 

2.  Polskie badania nad potocznym obrazem kobiet i mężczyzn 

Na nierówności pomiędzy płciami, ugruntowane historycznie i obyczajowo, a od-
zwierciedlone m.in. w języku, zwraca uwagę Maria Peisert: 

Podstawowym i najstarszym sposobem identyfikacji ludzkiej – pisze badaczka – jest (...) dys-
tynkcja płci, a we wszystkich znanych kulturach (wyjąwszy mityczne Amazonki) role kobiet 
i mężczyzn, jakkolwiek historycznie zmienne, nigdy nie były i nie są równe [Peisert 1994, 96]. 

Lingwistka, opierając się na badaniach amerykańskich J. Bernarda, wymienia sześć 
funkcji współczesnej kobiety: reproduktorka, gospodyni domowa, wychowawczyni 
dzieci, obiekt estetyczny, oparcie emocjonalne, osoba zarobkująca. Badaczka zwraca 
uwagę na prawne i językowe skutki postrzegania środowiska domowo-rodzinnego jako 
naturalnego dla kobiety. Zajęcia kobiety wykonywane na rzecz familii wartościowane 

 
69 Definicje słownikowe podawane są za Słownikiem języka polskiego, 1978, pod red. M. Szymczaka, 

Warszawa, s. 85–86, 497. 
70 Praca M. Łazińskiego, poza przeglądem polskiego systemu adresatywnego, porusza zagadnienie ro-

dzaju gramatycznego i płci oraz stanowi próbę odtworzenia obrazu płci w polskiej frazeologii i tekstach. 
71 Matka posiada szczególnie pozytywne konotacje. J. Bartmiński nazywa wyraz matka tendencyjnie po-

zytywnym [2007a, 7]. Na temat treści wyrazów matka, ojciec, siostra, brat, por. rozdz. Stereotyp językowy. 
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są gorzej niż praca zarobkowa, co widoczne jest chociażby w braku uprawnień emery-
talnych dla kobiet, które np. poświęciły się wychowaniu licznego potomstwa oraz  
– w sferze języka – w nazywaniu gospodyni domowej „niepracującą”, „siedzącą 
w domu” [Peisert 1994, 98–99]. 

M. Peisert przeprowadziła badanie ankietowe wśród studentów wrocławskiej polo-
nistyki w celu zbadania relacji damsko-męskich oraz wygenerowania potocznego obra-
zu obu płci utrwalonego w języku młodych inteligentów, mając świadomość, że cechy 
napiętnowane i pożądane będą różne w różnych środowiskach społeczno-kulturowych:  

...dla młodego mężczyzny na wsi pożądanym ideałem będzie dziewczyna, która potrafi prowadzić 
dom, ciężko pracować fizycznie w polu, wychowywać dzieci i wiernie towarzyszyć mężowi 
w jego drodze życiowej. Zasada wiejskiego etosu życia rodzinnego wykluczy jako pożądany ideał 
„kruchą intelektualistkę”, który z kolei zostanie uznany za pozytywny w środowisku studenckim 
[Peisert 1994, 100]. 

Zebrane słownictwo (około 400 leksemów) badaczka poszeregowała, wyznaczając 
kilkanaście pól semantycznych. Do najczęściej określanych sfer podczas mówienia 
o kobietach należały nazwania: atrakcyjności (np. szprycha, rakieta, dżaga, lalunia), 
sposobu prowadzenia się (np. dziewica, cnotka, lafirynda, flama), charakteru (np. sza-
tan-baba, sekutnica, plotkara, wydra), wyglądu i wieku (np. rupieć, próchno, stara, 
lampucera, po pierwszej przecenie, tj. po 25. roku życia), infantylności i naiwności 
(np. dziumdzia, sierotka, słodka idiotka) oraz ogólnie negatywne (np. zdzira, babol, 
babon). Mniej liczne, ale dające się wyodrębnić grupy semantyczne, to: intelekt (np. 
durna baba, porypana), młodość (np. koza, podfruwajka), zajęcie (np. kura domowa, 
biurwa, garkotłuk), określenia nacechowane, bliskie nazwaniom męskim (np. facetka, 
kolegówka) i sfera życia rodzinnego (np. żonka, moja, moja stara). 

Do dominujących sfer w nazwaniu mężczyzn należą: stosunek do kobiet i seksu 
(np. ogier, kogut, buhaj), relacje uczuciowe i ekonomiczne (np. sutener, utrzymanek, 
dochodzący), picie alkoholu w nadmiarze (np. nałogowiec, pijus, moczygęba), wygląd 
(np. niedźwiedź, misio, laluś), wiek (np. szczawik, ramol, wapniak), charakter (tu ba-
daczka wyszczególnia określenia dwurodzajowe, np. ciapa, ciamajda, i typowo mę-
skie, np. krętacz, leser), intelekt (np. przymuł, jajogłowy), nazwania ogólnie obraźliwe 
(np. lowelas, pętak), określenia z lekkim zabarwieniem pozytywnym (np. facet, gość). 
Najuboższa pod względem leksykalnym jest sfera życia rodzinnego (tu np. mężuś, mój, 
pantoflarz). Ponadto M. Peisert wydziela grupę żeńskich i męskich określeń odzwie-
rzęcych o wyraźnie pejoratywnym zabarwieniu (np. modliszka, żmija, krowa i indor, 
baran, byk) [Peisert 1994, 100–105]. Językowy obraz kobiety i mężczyzny wyzyskany 
przez M. Peisert oraz pola semantyczne przez nią wyznaczone wydają się reprezenta-
tywne dla znacznych obszarów polszczyzny. 

Powyższe wyniki zostały w dużej mierze potwierdzone przez badania Romy Łobo-
dzińskiej, która w artykule pt. Jaka jest kobieta w języku polskim? odtwarzała języko-
wy obraz kobiety odzwierciedlony w polskich frazeologizmach oraz słownikowych 
eksplikacjach nazwań kobiet. Na podstawie analizy semantycznej badaczka sformuło-
wała wniosek, iż obraz kobiety w polszczyźnie jest niejednorodny, złożony ze stereo-
typu dodatniego i ujemnego:  
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...nacechowany pozytywnie zawiera takie cechy, jak: młodość, uroda, opiekuńczość, dobroć, go-
spodarność, słabość, delikatność, kruchość. (...) Drugi, negatywny, opiera się na następujących 
cechach: dojrzałość, starość, brzydota, chytrość, upór, głupota, kłótliwość, gadulstwo, plotkarstwo 
[Łobodzińska 1994, 184–185]. 

Stereotyp pozytywny, jak zauważa badaczka, jest w polszczyźnie budowany głów-
nie na bazie leksemów: dziewczyna i kobieta, rzadziej: baba i eksponuje szczególnie 
takie cechy, jak młodość i uroda. Model ten widoczny jest np. w takich frazeologi-
zmach, jak: dziewczyna jak malowana, dziewczyna jak łania, dziewczyna jak anioł, 
dobra żona męża korona, kobieca ręka. Liczniej zaświadczony i mocniejszy jest utrwa-
lony w języku stereotyp negatywny, który dla określenia kobiety posługuje się przede 
wszystkim leksemem baba i podkreśla szczególnie kobiece gadulstwo oraz plotkar-
stwo, np. Ciekawy jak stuletnia baba, Na babski naród nie ma lekarstwa, Gdy się baba 
rozpanoszy, to i diabła wypłoszy, Baba w progi, cisza w nogi [Łobodzińska 1994, 182–
186].  

Zakorzenienie treści antyfeministycznych frazeologizmów w myśleniu młodzieży 
badały J. Szpyra-Kozłowska i M. Karwatowska, przeprowadzając ankiety wśród 120 
lubelskich maturzystów. Celem badania było sprawdzenie rozumienia 27 frazeologi-
zmów i przysłów oraz tego, jak młodzież ustosunkowuje się do ich treści. Komentując 
frazeologizmy (takie jak np. Jak się baby nie bije, to wątroba w niej gnije, Nie ma ryby 
bez ości, nie ma baby bez złości, Chłop musi się wyszumieć), połowa licealistów (30% 
dziewcząt i 70% chłopców) wyraziła przekonanie o wyższości i „lepszości” mężczyzn 
nad kobietami. Niektórzy uzasadniali swój sąd o trafności przysłów samym faktem, że 
we frazeologii zawiera się mądrość narodu poparta doświadczeniem [Szpyra-
-Kozłowska, Karwatowska 2005, 106–107].  

Halina Zgółkowa i Stefan Wiertlewski w tekście pt. Leksykalne i gramatyczne prze-
jawy seksizmu we współczesnej polszczyźnie ograniczają się do dwóch przykładów w 
celu ilustracji podanego w tytule zagadnienia – do frazeologizmu: Baba z wozu, ko-
niom lżej oraz hasła nalepianego na samochody: Uwaga baba. Jak zauważają badacze  

...w obu przypadkach baba występuje jako pewna niedogodność komunikacyjna (...) nie tylko nie-
możliwe jest zastąpienie w tych konstrukcjach słowa baba jakimkolwiek „słowem męskim” (np. fa-
cet, chłop, mężczyzna itp.), lecz także nie da się najbliższego chyba „męskiego odpowiednika”, ja-
kim jest chłop, potraktować w kategoriach pejoratywno-pobłażliwych zbliżonych do baby. 
Wystarczy odnotować: Chłop jak dąb czy Chłop na schwał obok Gdzie diabeł nie może, tam babę 
pośle, czy potocznego określenia pornografii – gołe baby [Zgółkowa, Wiertlewski 1996, 175]. 

Na podobnej liczbowo grupie (50 studentek i 50 studentów) oparła się Marta No-
wosad-Bakalarczyk w artykule pt. Kobieta „typowa” i „prawdziwa” w oczach studen-
tów (przyczynek do stereotypu kobiety) [2002], dążąc do wygenerowania kognitywnej 
definicji kobiety. Inspiracją aktywności badawczej stała się dla lingwistki uwaga 
J. Bartmińskiego, że  

Definicja słownikowa kobiety (...) nie uwzględnia całego bogactwa cech, które w języku pol-
skim przypisuje się kobiecie. W potocznym rozumieniu kobieta jest czymś więcej niż tylko osobą 
płci żeńskiej. Przysługuje jej pewna społecznie uzgodniona charakterystyka obejmująca obok 
cech „istotnych”, które posiadają wszystkie kobiety, a nie posiadają nie-kobiety, także cechy „ty-
powe”, ważne z punktu widzenia użycia wyrazu w tekstach i jego stosunku do innych wyrazów 
języka [Bartmiński 1998, 68–69]. 
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Autorka ankiety poprosiła o podanie trzech najistotniejszych cech kobiety „typo-
wej” i trzech cech kobiety „prawdziwej”, interpretację modyfikatora pozostawiając 
respondentom. Okazało się, że w świadomości młodych inteligentów istota kobiecości 
i stereotyp kobiety nieco się rozmijają. Do najczęściej przytaczanych cech kobiety 
typowej należały: plotkarstwo i uczuciowość, kolejno wymieniano: naiwność, dbałość 
o dom, rolę matki i żony, opiekuńczość, głupotę, zmienność, dbałość o wygląd oraz 
niezdecydowanie. Obraz kobiety typowej wyłaniający się z odpowiedzi studentek oraz 
studentów nie różni się znacząco i akcentuje kobiecą sferę psychiki (uczuciowość, ale 
i drobiazgowość, próżność, kapryśność, niezdecydowanie, upór), a także aspekty: by-
towy/bytowo-społeczny (bycie matką, żoną, gospodynią, pracowitość) i psychiczno-
-społeczny (gadulstwo, plotkarstwo) [Nowosad-Bakalarczyk 2002, 28–30]. Odmiennie 
prezentuje się kobieta „prawdziwa”. W przeciwieństwie do omawianego wyżej stereo-
typowego wizerunku prezentuje ona jedynie pozytywne cechy. Inaczej postrzegają 
kobietę „prawdziwą” respondentki, a inaczej respondenci. Kobiety akcentują takie 
walory, jak: inteligencja, wrażliwość, zadbanie i niezależność, zaś mężczyźni kładą 
nacisk na subtelność, wrażliwość, czułość i urodę. Ważne miejsce w obrazie prawdzi-
wej kobiety tworzonym z męskiej perspektywy zajęła atrakcyjność seksualna. 

Stereotypowe postrzeganie zamyka kobietę w środowisku domowo-rodzinnym 
i uzależnia od mężczyzn. Kobieta postawiona zostaje w relacji do mężczyzny, nie zaś 
(jak w wypadku obrazu mężczyzny) w świetle tego, co robi [Kuźma 2003, 112]. Nawet 
wizerunki świętych podkreślają różne cechy wyniesionych na ołtarze w zależności od 
ich płci. 

Święci mężczyźni dzieleni byli na grupy w zależności od sposobu, w jaki wielbili Boga, i od 
roli, jaką odegrali w Kościele: męczennik, wyznawca biskup, wyznawca niebiskup. Święte kobie-
ty dzielone były przede wszystkim według ich relacji do mężczyzn: dziewica, wdowa. Wtórnie 
można było jeszcze także dodać męczennica... [Borkowska 1993, 32]. 

Polszczyzna nie tylko podkreśla różne cechy w zależności od płci, ale też inaczej 
ocenia te same zachowania, kiedy ich podmiotami są kobiety, a inaczej – gdy męż-
czyźni. Wspomniana asymertia łączy się w sposób szczególny ze sferą erotyki. Bada-
nia językoznawcze72 wskazują, że to, co w zachowaniu mężczyzn bywa dopuszczalne, 
a nawet budzące podziw, w postawie kobiet uchodzi za naganne i niemoralne. J. Szpy-
ra-Kozłowska i M. Karwatowska w artykule On, ona, seks i język polski [Szpyra-
-Kozłowska, Karwatowska 2004, 134] wskazywały, jak odmienność standardów oby-
czajowych i erotycznych przekłada się na język. Przedmiotem ich szczególnego zainte-
resowania stały się takie aspekty erotyki, jak: cnota, rozwiązłość, akt płciowy, małżeń-
stwo i bezżeństwo, wierność i zdrada, nierząd oraz odmienność seksualna. Wśród nazw 
opisujących mężczyzn najbardziej ekspresywne i najliczniej zaświadczane są leksemy 
dotyczące aktywności seksualnej, bycia zdradzanym, zdominowania przez żonę oraz 
homoseksualizmu. W określeniach kobiet nośnikiem najmocniejszych emocji są lek-
semy zogniskowane wokół: cnoty, dziewictwa, złego prowadzenia się, nierządu i sta-
ropanieństwa. Jak zauważają badaczki, leksemy dotyczące rozwiązłości kobiecej 
zrównują najczęściej amatorkę erotyki z prostytutką (np. ladacznica, latawica, wywło-

 
72 M.in. J. Szpyra-Kozłowska i M. Karwatowska [2004, 2005]; M. Peisert [1994]; J. Kąś [2000]; 

M. Łaziński [2005, 2006]. 
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ka) lub uprzedmiotowiają kobietę (np. ściera, żyleta, materac). Rozpustny mężczyzna 
jest sygnowany zarówno określeniami pejoratywnymi (np. ogier, pies na baby, byk), 
jak i pozytywnymi, bliskimi komplementów (np. kasanowa, macho, stuprocentowy 
facet), nigdy zaś ze względu na aktywność seksualną nie jest reifikowany [Szpyra-
-Kozłowska, Karwatowska, 2004]. Określenia stosunku płciowego także czynią z ko-
biety raczej przedmiot niż podmiot (np. dawać ciała, oddawać się). Również małżeń-
stwo wpisuje się w dialektykę „dawania” i „brania” (np. wydać za mąż, oddać komuś 
rękę, oddać córkę, brać żonę, otrzymać czyjąś rękę). Staropanieństwo w świetle fraze-
ologii jawi się jako najgorsza forma kobiecości, podczas gdy starokawalerstwo jest 
przez przysłowia przemilczane, co sugeruje brak anomalii [Szpyra-Kozłowska, Karwa-
towska 2004, 140–143]73.  

Słownictwem określającym stosunek człowieka do zagadnienia erotyki zajął się 
Stanisław Kania w artykule pt. „Kobieta lekkich obyczajów” w języku polskim. Ba-
dacz, analizując określenia lubieżnych pań na podstawie historycznych i współcze-
snych źródeł pisanych języka polskiego, doliczył się aż 400 wyrazów bliskoznacznych. 
Niezwykłe bogactwo synonimów tłumaczył emocjonalnym charakterem nazw. Jak 
zaznaczał językoznawca, „...skala odcieni uczuciowych wyrażanych przez to słownic-
two jest wielostronna; są to wyrazy potoczne, wulgarne, rubaszne, nieprzyzwoite, po-
gardliwe, ironiczne, pieszczotliwe, żartobliwe lub eufemizmy” [Kania 1976, 56]. 
Zmienność słownictwa określającego kobietę lekkich obyczajów tłumaczył lingwista 
koniecznością dysautomatyzacji, w wyniku której zautomatyzowane określenie zastę-
puje się nowym [Kania 1976, 56]. Zgromadzony materiał leksykalny został w opisy-
wanej pracy sklasyfikowany pod względem strukturalnym i podzielony na trzy główne 
kategorie:  

1. Derywaty semantyczne (tu np. aktywistka, laleczka, łach, maglownica, rakieta, 
samica, żeberko). W ramach tej kategorii wydzielają się podkategorie: 

 Nazwy od imion własnych, np. iwona (neosem. na zasadzie skojarzenia z frazą: 
„raz i won”), mercedes („bo się lekko prowadzi”) 

 Substantywizmy, np. pozwalajska, krzakowa, krzywa, łatwa. 
2. Derywaty słowotwórcze (tu np. -ica: dmuchawica, -asia: jebasia, -ka: szlajka). 

W tej grupie wydzielają się:  
 Wyrazy komponowane (zrosty, np. zasiębierka, złożenia: cichodajka, kontami-

nacje, np. biurwa (biuro + kurwa), zestawienia, np. dziewczyna upadła, dziew-
czyna złych obyczajów, spod latarni) 

 Wyrazy zdeformowane, np. chórwa, kulwa, murwa. 
3. Zapożyczenia obce (np. lupa – z łac. 1. ‘wilczyca’, 2. ‘nierządnica’, szantrapa  

– z fr. (ne) chanera pas = ‘nie będzie śpiewać’, szlaja – z niem. schleichen = ‘łazić’). 
Wydziela się w tej kategorii także grupa nazw o niejasnej etymologii, np. lafirynda, 
hadra [Kania 1976, 57–63]. 

 
73 W. Kopaliński w Encyklopedii „drugiej płci” zauważa, iż termin stara panna co najmniej od 

XVII w. posiada negatywne konotacje zaświadczane w słownikach różnych języków, które podają, że: 
„stara panna jest z reguły nerwowa, zacofana, przesadna, afektowana, pedantyczna, pruderyjna, małostko-
wa, trapiąca się drobiazgami”. Zwraca jednak uwagę, iż w języku ogólnym po II wojnie światowej pojęcie 
to, niegdyś powszechne, zaczęło zanikać [Kopaliński 1995, 669]. 
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Synonimicznymi określeniami kobiet w gwarach zajął się Mieczysław Szymczak 
w artykule pt. Polskie gwarowe nazwy panny mającej nieślubne dziecko. Podczas gdy 
polszczyzna ogólna nie posiada żadnego określenia sygnującego wspomnianą kobietę, 
gwara jest bogata w tego typu leksemy. Badacz wyszczególnił 30 ekspresywizmów 
określających niezamężną matkę i – tym samym – piętnujących niezachowanie cnoty: 
przeskoczka, przeskoczna, przestępka, przechódka, zawitka, witka, bosówka, poródka, 
przespanka, przespanica, przespaniczka, przespałka, samodajka, dajucha, włóka, tłuk, 
latawiec, tłuczyca, skozaczka (od skozaczyć się), pokrytka i opisowe: panna z dziec-
kiem, panna bez wianka, panna z przychówkiem, przechodzona panna, nieprawa panna 
oraz formy czasownikowe: skurwiła się, skozaczyła się, straciła wianek, ma dzieciaka, 
znajducha ma, postarała się, na przodek miała [Szymczak 1968, 368–372].  

Anna Krawczyk-Tyrpa w książce pt. Tabu w dialektach polskich podzieliła słow-
nictwo łączące się z tabuiczną sferą życia na pola semantyczne i wśród przejawów 
nowożytnego tabu wyszczególniła kategorię: W kręgu płci. W tej grupie nazw osobny 
podrozdział poświęcony został pannie mającej nieślubne dziecko. Opierając się przede 
wszystkim na wspomnianej wyżej pracy M. Szymczaka, badaczka zaprezentowała 
różne sposoby profilowania pojęcia ‘panna z dzieckiem’. Wydzieliła następujące profi-
le: taki, w którym nacisk położony jest na złe prowadzenie się (np. kurwa, przeskocz-
ka), nazwy nawiązujące do urodzenia nieślubnego dziecka (np. dajucha, przechódka), 
zwracające uwagę na fizjologię młodej matki (panna z mlekiem). Badaczka uzupełniła 
analizę słownictwa informacjami etnograficznymi (wspomniała m.in. o istniejącym na 
dawnej wsi zwyczaju nakazującym niedziewicom nakrywanie głów – stąd np. zawi-
cianka, wdowa w chustce). Oddzielną grupę stanowią leksemy, w których na pierwszy 
plan wysuwa się dziecko niezamężnej matki (np. panna z dzieckiem, panna z przy-
chówkiem). Do grupy nazw niełączących się ze wspomnianymi wyżej polami seman-
tycznymi (w kategorii: inne) znajdują się takie określenia, jak np. przezimka, zaradnica 
[Krawczyk-Tyrpa 2001, 146–149]. W przeciwieństwie do obfitej leksyki sygnującej 
pannę z dzieckiem, mężczyznę prowadzącego niemałżeńskie życie seksualne określa 
niewiele nazw gwarowych (m.in. rozpustnik, psiarz, babnik, babiarz), a wśród nich 
jedna z kwalifikatorem „wulgarne”: poganiacz [Krawczyk-Tyrpa 2001, 149–150].  

Analizą gwarowych ekspresywizmów zajmowała się także J. Kobylińska, która 
w artykule pt. Żeńskie nazwy pejoratywne w gwarze gorczańskiej [2003] sklasyfikowa-
ła wspomnianą leksykę, przyjmując właściwości słowotwórcze za kryterium podziału 
słownictwa. Wydzieliła74: 

A. Nazwy pejoratywne będące derywatami (tu: formacje z sufiksem -ula, np. pucu-
la ‘kobieta pyzata, z pełnymi policzkami’, bączula <bóncula> ‘dziewczyna nieślubna’; 
formacje z sufiksem -ka, np. moruska ‘kobieta cwana, pewna siebie’, rajfurka ‘kobieta 
stręczycielka, plotkarka’; formacje z sufiksem -ica, np. paskudnica ‘kobieta brzydka, 
łakoma, chytra’, skapanica ‘kobieta niegospodarna, utracjuszka’; formacje 
z przyrostkiem -a, np. zyga ‘kobieta bardzo złośliwa’; formacje z sufiksem -ajda, np. 
ciamajda ‘człowiek niemrawy, niezdara’; formacje z sufiksem -dło, np. popychadło 
‘człowiek niesamodzielny, bezwolny – zwłaszcza o dziewczynie służącej’; formacje 

 
74 Badaczka zastosowała szczegółowe rozgraniczenie, jednak niniejsza prezentacja ograniczy się do 

wskazania kategorii ogólnej i podkategorii. 
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z sufiksem -ała, -oła, np. (dwurodzajowy wyraz) mękoła; formacje z sufiksem -ęga, 
np. łazęga ‘człowiek włóczący się bez celu’; composita, np. chwalidupa <kfolidupa> 
‘samochwała, chwalipięta’); 

B. Nazwy pejoratywne w wyniku przenośni sferycznej oraz wyrazy niepodzielne 
słowotwórczo (tu: wyrazy pejoratywne niemotywowane i niepodzielne słowotwórczo, 
np. szantrapa <siantrapa> ‘kobieta ordynarna, nadmiernie przebojowa, kanciasta’; 
wyrazy pejoratywne w wyniku przenośni sferycznej (posiadające własne desygnaty, 
a człowieka określające wtórnie), zaczerpnięte ze świata zwierząt, roślin, chorób, 
przedmiotów, demonów i wierzeń, np. flądra <flóndra> ‘kobieta brudas (też nieczysta 
moralnie)’, purchawka <purchofka> ‘kobieta niesympatyczna, nadęta’, franca ‘czło-
wiek bardzo zły, złośliwy’, tłuk <tuk> ‘dziewczyna tępa, popychadło’, paskuda ‘czło-
wiek bardzo brzydki’) [Kobylińska 2003, 216–223]. 

Przytoczona klasyfikacja apelatywów nie ogranicza się do określeń sygnujących 
wyłącznie kobiety, ale zawiera również nazwania stosowane w odniesieniu do przed-
stawicieli obu płci. Wysuwając ogólne wnioski, badaczka wskazuje wady kobiet sta-
nowiące motywację ekspresywizmów. Zalicza do nich: gadatliwość i mówienie bez 
sensu, nieakceptowany, tępy wygląd i ociężałe zachowanie, powolność oraz niestaran-
ność w pracy, skłonność do plotkowania, niemoralność, brud i niedbałość w ubiorze, 
skąpstwo, wysokie mniemanie o sobie i skłonność do zarozumiałości, wady fizyczne, 
wady związane z chodem, skłonność do płaczu, złe cechy charakteru i złe zachowanie 
[Kobylińska 2003, 223–224]. Wymienione cechy tworzą więc negatywny stereotyp, 
antywzór kobiety w językowym obrazie świata opisywanej ludności. 

Dla niniejszej pracy szczególnie cenne są artykuły J. Kąsia na temat wizerunku 
mężczyzny i kobiety w świadomości mieszkańców Orawy, jako że jest to obszar poło-
żony stosunkowo blisko gminy Zakliczyn nad Dunajcem. Badacza interesował stereo-
typowy obraz członka społeczności wiejskiej  

...kształtowany zarówno na podstawie obserwacji, jak i poprzez projekcję (...) wymagań, stawia-
nych mężczyźnie lub kobiecie w związku z pełnionymi przez nich rolami społecznymi [Kąś 2002, 
102].  

Wszystkie zarejestrowane przez autora określenia są nacechowane ujemnie o różnym 
nasileniu: od dystansu po potępienie i obrzydzenie. Wartości, na które wskazują apela-
tywy (przez zanegowanie braku danej cechy), to: stateczność, powaga, pracowitość, 
zaradność, energiczność, uczciwość, prawdomówność i życzliwość. Dwie pierwsze 
spośród wymienionych akcentowane są szczególnie u mężczyzn (np. halaburda ‘roz-
trzepaniec’, popadyjok ‘mężczyzna działający bez zastanowienia, bez przemyślenia 
sytuacji’). Pracowitość, zaradność i energiczność to cechy pożądane u obu płci (np. 
babrok ‘partacz’, ciućma ‘kobieta niezaradna’, darymnik ‘mężczyzna marnujący czas’ 
sulok ‘człowiek bardzo powolny’). Licznie zaświadczanymi w nazwach są sfery: 
uczciwości, prawdomówności i życzliwości (tu np. faktor ‘nieuczciwy doradca’, min-
glac ‘mężczyzna zarozumiały’, skucek ‘człowiek zanudzający otoczenie opowiadaniem 
o kłopotach’ stynkacka ‘kobieta nieustannie narzekająca’). Badacz, wspierając ekspre-
sywizmy informacjami na temat kultury i zachowania mieszkańców wsi, wskazywał, 
że kobieta często jest uważana za istotę głupszą i bardziej ograniczoną od mężczyzny. 
Tradycyjnie również żonę uważa się za podległą mężowi i stworzoną do opieki nad 
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dziećmi oraz domem [Kąś 2002, 103–108]. Językoznawca podkreślał jednak, że 
przedmiotem jego zainteresowania jest tradycyjna, zamknięta społeczność wiejska 
(istniejąca na Orawie około 30 lat temu), której postępowanie jest normowane religią 
i powinnościami społecznymi. Model kobiety i mężczyzny generowany przez to śro-
dowisko się zmienia. Na modyfikacje mają wpływ zmiany obyczajowe i wzrost roli 
kobiet w życiu społeczno-politycznym. 

Nierówność pozycji kobiety i mężczyzny w języku oraz kulturze społeczności wiej-
skiej akcentowała także H. Pelcowa w artykule pt. Społeczne i kulturowe uwarunkowa-
nia słownictwa gwarowego a determinanty płci [2001]. Różnice te – w wypadku nazw 
wykonawców czynności – oceniała badaczka jako zrozumiałe:  

Jest żniwiak (...) i żniwiarka (...), podobnie kopacz i kopaczka (przy kopaniu ziemniaków mo-
tyką) (...), ale zawsze kosiarz, kośnik (ten, który kosi zboże) i podbieraczka, odbieraczka (kobieta, 
która zbiera za kosiarzem i wiąże skoszone zboże), a także tylko siewak i siewca... [Pelcowa 
2001, 263]. 

W tej asymetrii H. Pelcowa dostrzegła pozostałość po tradycyjnym, stereotypowym 
przypisywaniu poszczególnym płciom określonych ról i zadań. Podkreślała przy tym 
również pierwszeństwo, „podstawowość” form męskich w gwarach.  

Dominacja męskości w gwarach (...) zaznacza się (...) poprzez ekspansję funkcjonalną form 
męskich jako pierwotnych i podstawowych, a w odniesieniu do osób, także wyżej sytuowanych 
w hierarchii ważności [Pelcowa 2001, 265]. 

Na podobne dysproporcje w nazewnictwie kobiet i mężczyzn zwraca uwagę 
L. Gawrońska w artykule Językowe wyznaczniki płci (na materiale gwary Nowej Słupi) 
[2002]75. 

Szczególne uprzywilejowanie mężczyzn w polszczyźnie (jak widać już z powyż-
szego przeglądu) nie znajduje prostego przełożenia na zainteresowania językoznaw-
ców. Paradoksalnie, właśnie określenia mężczyzn są o wiele rzadziej analizowane. 

 
75 Temat płci jest coraz częściej podejmowany w badaniach literaturoznawczych prowadzonych metodą 

językowego obrazu świata. W ten nurt badań wpisują się m.in. prace Z. Cygal-Krupy. Badaczka skupiła się 
na wizerunku kobiety (panny i matki) w literaturze (w tekstach: Językowy obraz Zosi w „Panu Tadeuszu” 
A. Mickiewicza [2001] oraz Językowy obraz matki w poezji ks. Jana Twardowskiego [2002]). W pracy na 
temat obrazu „matki” w poezji J. Twardowskiego, badaczka wyróżnia trzy profile: 1) matka rodzicielka 
(piastunka stanowiąca gwarant bezpieczeństwa i ciepła; ten profil autorka łączy z podstawowym znacze-
niem wyrazu matka); 2) matka wychowawczyni, doradczyni, przyjaciółka (osoba, która kocha bezintere-
sowną, odwzajemnioną przez dzieci miłością, wychowuje, jest strażniczką wartości etycznych, oddaną 
bezgranicznie rodzinie); 3) matka nieżyjąca – matka nieboszczka (profil ten motywowany jest wiarą 
w wieczne szczęście w raju i prezentuje matkę jako kobietę, która nawet po śmierci czuwa nad swymi 
dziećmi i pomaga im) [Cygal-Krupa 2002, 52–61]. Wszystkie te profile łączy element bezinteresownej, 
niegasnącej miłości. „Matka – jak konkluduje Z. Cygal-Krupa – to osobowość niepospolitego formatu, jej 
cechy i czynności mają najwyższe dodatnie nacechowanie aksjologiczne. Są to wartości nie podlegające 
niszczącemu działaniu czasu ani śmierci” [Cygal-Krupa 2002, 62]. Poza wymienioną badaczką zagadnienie 
płci w literaturze podejmowali m.in. A. Wojciechowska („Kobieta” i „mężczyzna” w twórczości Magdale-
ny Samozwaniec, 1994), M. Święcicka (Stereotyp ojca w utworach literackich dla młodzieży, 2002; Obraz 
matki w prozie obyczajowej dla młodzieży, 2005), J. Kobylińska (Stereotyp ojca w utworach Władysława 
Orkana, 2003a). Funkcjonowanie obrazu płci w tekstach użytkowych i publicystycznych analizowali: 
M. Marszałek (Płeć jako element obrazu świata we współczesnych elementarzach polskich, 2000), B. Rejako-
wa (Fizyczność kobiet w tekstach o modzie, 2002; Typy kobiet we współczesnych tekstach o modzie, 2002a), 
J. Jaworski (Językowy obraz kobiety w tekstach publicystycznych ostatniej dekady XVIII wieku, 2005).  
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Seksizm językowy zakorzeniony w systemie języka polskiego i nierówność płciowa 
odzwierciedlona w leksyce stanowiącej świadectwo stereotypowego postrzegania ko-
biety i mężczyzny może za kilka dziesięcioleci okazać się historią. Przeobrażenia 
w języku ogólnym i mentalności społeczeństwa zachodzą powoli. Prognozą zmian 
może być jednak spojrzenie młodzieży na kwestię płci i zachowanie językowe mło-
dych ludzi związane z tą kwestią. Przeprowadzone przez Małgorzatę Święcicką w roku 
2003 badania [Święcicka 2004] nad określeniami sygnującymi mężczyznę w języku 
uczniów szkół średnich wykazały niezwykle dynamiczne zmiany sposobu patrzenia na 
człowieka76. Zarejestrowanych zostało m.in. wiele nazw określających atrakcyjnego 
fizycznie mężczyznę (np. lasek, mucho), a także wykpiwających zbytnią dbałość o ciało 
(np. koks, kark). Szczególną frekwencją wykazuje się sfera seksualności. Wiele nazw 
sygnuje mężczyzn nadmiernie aktywnych seksualnie (np. ogier, samiec), jak również 
homoseksualistów (np. ciepły brat, ciotek) czy – co zaskakujące i nowe w polszczyźnie  
– mężczyzn źle się prowadzących (np. męska dziwka, latawiec, puszczalski)77. Zachodzą-
ce w języku przeobrażenia stanowią rezultat i świadectwo przemian, jakim podlega po-
strzeganie i ocena kobiet oraz mężczyzn. Można zatem wnioskować, że w młodzieżo-
wym obrazie świata mężczyzna i kobieta są bardziej równoprawnymi jednostkami  
niż w powszechnej, potocznej świadomości językowo-kulturowej, a tym bardziej 
w świadomości użytkowników gwary, którzy wykazują się szczególnym konserwaty-
zmem. 

 

 
76 M. Święcicka w swym artykule zestawia wyniki własnych analiz z wnioskami M. Peisert z wcze-

śniejszego o dziewięć lat [Peisert 1994] badania młodzieży szkolnej. 
77 Nazwania te stanowią odpowiedniki znanych od dawna mian kobiecych. 



VIII. KATEGORYZACJA ZEBRANEGO  
MATERIAŁU LEKSYKALNEGO 

Jako sposób organizowania leksyki przyjęto w niniejszej pracy metodę pola zna-
czeniowego. Kategoryzacja przeprowadzona w ten sposób bliska jest klasyfikacji natu-
ralnej. Ze względu na specyfikę zgromadzonego materiału (ekspresywizmy osobowe) 
kategoryzacja nie zawiera wyrażonych explicite elementów prototypowych poszcze-
gólnych grup. Obiekty centralne stanowią miernik stopnia dostosowania do normy dla 
pozostałych egzemplarzy, a zgromadzone słownictwo to rejestr odstępstw od reguły. 
Zebrana leksyka charakteryzuje zatem to, co peryferyjne, wskazując pośrednio na wła-
ściwości egzemplarzy prototypowych danej klasy. W opisie życia członków wiejskiej 
społeczności pomocna okazuje się kategoria roli. Kobieta i mężczyzna postrzegani są 
przez pryzmat przynależności do określonej wspólnoty kulturowej (swój – obcy), 
a także z uwagi na miejsce w rodzinie (matka – ojciec, żona – mąż) i gospodarstwie 
(pracowita/leniwa gospodyni – pracowity/leniwy gospodarz). Relacje damsko-męskie 
również wpisują przedstawicieli obu płci w określone role (kobieta – mężczyzna, mąż 
– żona, kochanka – kochanek). Nie wszystkie sfery życia zilustrowane zostają równie 
licznie dla kobiet i mężczyzn. Wspomniana asymetria będzie szczególnie podkreślana 
podczas analizy materiału leksykalnego.  

Mimo iż celem niniejszej pracy nie jest tworzenie definicji kognitywnych lekse-
mów, metoda fasetowa okazuje się pomocna, ponieważ ułatwia także kategoryzowanie 
ekspresywizmów określających kobiety i mężczyzn. Poszczególne kategorie oraz pod-
grupy wydzielane w ich ramach można uznać za fasety (będące terminami synoni-
micznymi wobec kategorii [por. Bartmiński 2007, 50]). W analizie materiału leksykal-
nego będącej przedmiotem niniejszej pracy nie stosuje się ściśle metody fasetowej 
i słownictwo grupowane jest w sposób nieco odbiegający od kategoryzacji propono-
wanej przez J. Bartmińskiego. Niemniej jednak zasadnicze elementy etnolingwistycz-
nych faset (jak np. wygląd, cechy, działania, pochodzenie) znajdują odzwierciedlenie 
w kategoriach zaproponowanych w niniejszym opracowaniu. 

W celu zrekonstruowania wizerunku kobiety i mężczyzny odzwierciedlonego 
w apelatywnych ekspresywizmach osobowych mieszkańców gminy Zakliczyn nad 
Dunajcem autorka niniejszej pracy stworzyła własną klasyfikację leksemów. Została 
ona dostosowana do specyfiki zgromadzonego materiału. Zastosowana typologia gru-
puje zebrane słownictwo wokół czterech głównych pól semantycznych: wiek i wygląd, 
kobieta i mężczyzna w środowisku społecznym, kobieta i mężczyzna w środowisku 
domowo-rodzinnym, uczuciowość i seksualność. W ramach każdej z podanych grup 
wydzielone zostały podgrupy, wprowadzające wewnątrzkategorialne rozróżnienia. 
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Takie uszeregowanie zgromadzonego materiału językowego ułatwia jak najbardziej 
kompleksowe zaprezentowanie kobiety i mężczyzny, poczynając od ich powierzchowno-
ści poprzez prezentację cech istotnych we współżyciu społecznym i w kręgu rodziny, 
a kończąc na ukazaniu sfery uczuciowości jednostki. Kierunek analizy będzie więc pro-
wadził od tego, co najbardziej powierzchowne i – tym samym – najmniej intymne, ku 
introspekcji, stanowiącej próbę odtworzenia sposobu wartościowania, stosunku do religii 
oraz wzajemnych relacji emocjonalnych między przedstawicielami przeciwnych płci.  

Niektóre ekspresywizmy zostały wielokrotnie zaklasyfikowane (np. byk), ponieważ 
kumulują w sobie więcej niż jedną informację i odnoszą się do kilku aspektów życia 
ludzkiego. Podczas klasyfikowania materiału leksykalnego wydzielono ekspresywizmy 
kobiece, męskie oraz wspólne obu płciom, mimo że w późniejszej analizie zgromadzone 
słownictwo nie zawsze jest rozdzielane ze względu na płeć. Pomimo iż zebrane słownic-
two podzielono na cztery kręgi semantyczne, w których wydzielono podkategorie, pod-
czas analizy wielu tematów pojawiają się dodatkowe zagadnienia (np. w podkategorii 
„tusza”: zagadnienie otyłości i chudości, w podkategorii „wzrost”: (zbyt) wysoki i (zbyt) 
niski wzrost). Są one uwzględniane w tabelach (zestawieniach) umieszczonych na końcu 
poszczególnych rozdziałów analitycznych. Sklasyfikowane poniżej apelatywy pojawiają 
się w zrekonstruowanej formie literackiej oraz gwarowej, fonetycznej, co odpowiada 
zapisowi ekspresywizmów w Słowniku apelatywów... 

Klasyfikacja zebranego materiału leksykalnego jest następująca: 
 
 

I. Wiek oraz wygląd kobiety i mężczyzny 
 
1. Wiek 
Kobieta: baba, gw. baba, babusia, gw. babuśa 
Mężczyzna: chłop, gw. xWop, chłopuś, gw. xWopuś 
 
1.1. Młodość 
Kobieta: cielisia, gw. ćylyśa, klępa, gw. klympa, kobyła, gw. kWobuWa, kobyłka, gw. 

kWobuWka, kropielnica, gw. kro@zylńica, krowisia, gw. krů1iśa, siksa, gw. śiksa 
Mężczyzna: cycek, gw. cycek, łosiek, gw. Wośyk, mleczek, gw. mlycek, nieopierzałek, 

gw. ńeWo@zyždWek, orczyk, gw. Worcyk, oszczypępek, gw. Wozscypympek, szczach, 
gw. zscåx, szczawik, gw. sca1ik  

Wspólne: cielę, gw. ćyle 
 
1.2. Starość 
Kobieta: prukwa, gw. prukfa, pukwa, gw. pukfa, purchawka, gw. purxåfka, stara łupa, 

gw. starå Wupa, starowinka, gw. staro1iηka 
Mężczyzna: chrupek, gw. xrupek, dziadyga, gw. vadyga, grzyb, gw. gžyp, pierdzioch, 

gw. @zervox, piernik, gw. @zerńik, pryk, gw. pryk, wapniak, gw. vapńåk 
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2. Wygląd 
2.1. Wzrost 
Kobieta: brzózka, gw. bžůska, drabina, gw. dra‚ina, leszczyna, gw. lyscyna, lilia, gw. 

lylyza, tyka, gw. tyka, windyja, gw. 1indyza 
Mężczyzna: chłopek roztropek, gw. xWopeg rostropek, dabcia, gw. dåpća, dabka, gw. 

dåpka, długopis, gw. dugWo@is, drąg, gw. drůηk, drągal, gw. drůηgål, garbus, gw. 
garbus, karzełek, gw. kažoWek, knypek, gw. knypek, konopek, gw. kůnopek, konus, 
gw. kůnus, krępak, gw. krympåk, kucup, gw. kucup, kurdupel, gw. kurdupyl, kurza-
ja, gw. kužyza, liliput, gw. lylyput, okara, gw. Wokara, pertek, gw. pyrtek, pętak, gw. 
pyntåk, wymoczek, gw. vymWocek 

Wspólne: glisda, gw. glyzda 
 
2.2. Tusza 
Kobieta: bambaryła, gw. bambaruWa, baryła, gw. baruWa, beczka, gw. becka, bela, gw. 

bela, beka, gw. beka, bęc maryna, gw. bynr maryna, bieda, gw. ‚zyda, kostucha, gw. 
kWostuxa, kwoka, gw. kfWoka, labarucha, gw. labaruxa, landara, gw. landara, lam-
pucera, gw. lampucyra, lora, gw. lora, lebioda, gw. ly‚zoda, lilia, gw. lylyza, 
ostrewka, gw. Wostrefka, purchawka, gw. purxåfka, ramona, gw. ramůna, rebeka, 
gw. rebeka, ropucha, gw. ropuxa, suchotnica, gw. suxWotńica, szafarnia, gw. sa-
farńa, szkapa, gw. śkapa, śmiertka, gw. śHzyrtka 

Mężczyzna: bambor, gw. bambWor, beboch, gw. bebWox, bećfoń, gw. bećfůz, bieśfoń, 
gw. ‚ześfůz, chuderlak, gw. xudyrlåk, chyrchel, gw. xyrxyl, knur, gw. knur, lichota, 
gw. lyxWota, paśniak, gw. paśńåk, ramol, gw. ramWol, spaślak, gw. spaślåk, suchot-
nik, gw. suxWotńik, szczur, gw. scur, szczurek, gw. scurek, wieprz, gw. 1zypš, wie-
przek, gw. 1zypšek 

Wspólne: grzmot, gw. gžmWot, klocek, gw. klocek, pączek, gw. půncek, pchła, gw. pxe-
Wa, ropuch, gw. ropux 

 
2.3. Twarz i włosy 
Kobieta: chorchał, gw. xorxåW, czupiradło, gw. cu@iradWo, kołtun, gw. koWtůn, lisiura, 

gw. lyśura, profesorka, gw. profesůrka, rokita, gw. roAita, szopa, gw. sopa, torchał, 
gw. torxåW 

Mężczyzna: baran, gw. barůn, burak, gw. buråk, glaca, gw. glaca, głowacz, gw. 
gWovåc, icek, gw. icek, karpiel, gw. kår@zyl, kłapciak, gw. kWapćåk, kłapciuch, gw. 
kWapćux, kłapouch, gw. kWapoWux, kudłacz, gw. kudWåc, lisiur, gw. lyśur, małpa, 
gw. maWpa, mojżesz, gw. mWozzys, mosiek, gw. mWośyk, parchacz, gw. parxåc, pro-
fesor, gw. profesůr, rudzielec, gw. ruvylec, siwek, gw. śivek, smoluch, gw. smWolux, 
wiatrak, gw. 1zatråk, wyleniałek, gw. vylyńåWek 

Wspólne: królik, gw. krůlyk, pucek, gw. pucek, szopen, gw. sopyn 
 
2.4. Uroda 
Kobieta: cycatka, gw. cycatka, dupa, gw. dupa, krasawica, gw. krasa1ica, kwiatek, gw. 

kwzåtek, landryna, gw. landryna, pudernica, gw. pudyrńica, rasówka, gw. rasůfka, 
samica, gw. saHica, ślepula, gw. ślypula, uroda, gw. Wuroda 
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Mężczyzna: gliglaś, gw. glyglaś, kiciu, gw. Aiću, lala, gw. lala, laluś, gw. laluś, picuś, 
gw. @icuś, picuś glancuś, gw. @icuź glancuś, picuś glancuś kociduptuś, gw. @icuź 
glancuś kWoćiduptuś, piękniś, gw. @zykńiś 

Wspólne: brzydak, gw. bžyddk 
 
2.5. Siła fizyczna i stan zdrowia 
Mężczyzna: byczek, gw. bycek, byk, gw. byk, cherlak, gw. xyrlåk, chuchro, gw. xuxro, 

chuderlak, gw. xudyrlåk, zdechlak, gw. zdyxlåk, zdechlałek, gw. zdyxlåWek 
Wspólne: zimorodek, gw. źimWorodek, zmarzlak, gw. zmarzlåk, zmarzlałek, gw. zmarz-

låWek 
 
2.6. Sposób chodzenia 
Kobieta: kaczka, gw. kacka, lisiura, gw. lyśura, siutka, gw. śutka, śtupaczka, gw. śtu-

packa, wiercidupa, gw. 1zyrćidupa, wyścigówka, gw. vyśćigůfka 
Mężczyzna: drepsik, gw. drypśik, graślacz, gw. graślåc, graślak, gw. graślåk, hycek, 

gw. xycek, koślacz, gw. kWoślåc, kulas, gw. kulås, kuśtyga, gw. kuśtyga, kuternoga, 
gw. kutyrnoga, lisiur, gw. lyśur, perszing, gw. pyršiηk, raciak, gw. raćåk, ułan, gw. 
uWůn 

Wspólne: pingwin, gw. @iηg1in, platfus, gw. platfus, pokraka, gw. pWokraka 
 
2.7. Strój 
Kobieta: gnojara, gw. gnozåra, gnojówka, gw. gnozůfka, gołodupiec, gw. goWodu@zyc, 

kiczara, gw. Aicora, kiczarka, gw. Aicårka, kondusia, gw. kůnduśa, maryśka, gw. 
maryśka, podskubałek, gw. pWosckubåWek, rychtownisia, gw. ryktůvńiśa, strojnisia, 
gw. strůzńiśa, rumunka, gw. růmůηka, szturmo, gw. śturmWo, szykownisia, gw. syk-
ůvńiśa  

Mężczyzna: bistorowiec, gw. ‚istoro1zec, fircyk, gw. wircyk, kocmołuch, gw. kWocmo-
Wux, kopciuch, gw. kWopćux, kosmacz, gw. kWosmåc, krowiarz, gw. kro1zåš, lejbuś, 
gw. lyzbuś, łapserdak, gw. Wapserdåk, rumun, gw. růmůn, rychtowniś, gw. ryktůvńiś, 
szturmak, gw. śturmåk, wszarz, gw. fśåš 

Wspólne: cudak, gw. cudåk, fleja, gw. flyza, gnój, gw. gnůz, lejba, gw. lyzba, niechluj, 
gw. ńyxluz, niedbaluch, gw. ńedbalux 

 
2.8. Niepełnosprawność 
Mężczyzna: głuch, gw. gux, sietniak, gw. śytńåk, świdracz, gw. świdråc, ułomniak, gw. 

uWymńåk, zezak, gw. zyzåk 
Wspólne: ciemoga, gw. ćymWoga, matoł, gw. matoW, mętak, gw. myntåk, mongoł, gw. 

můηgoW, niedorozum, gw. ńedorozům, niedorozwój, gw. ńedorozvůz, niemowa, gw. 
ńymWova, ślepuga, gw. ślypuga, tłumak, gw. tůmåk, tuman, gw. tůmůn 

 
 
II. Kobieta i mężczyzna jako członkowie społeczności wiejskiej 
 
1. Elementy językowe kształtujące tożsamość społeczności wiejskiej 
Kobieta: paniusia, gw. pańuśa, pańcia, gw. pańća, papuga, gw. papuga 
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Mężczyzna: amerykanin, gw. xamerykůn, góral, gw. gůrål, kaczagon, gw. kWocagůn, 
mosiek, gw. mWośyk, pajac, gw. pazåc, pan, gw. půn, panaszek, gw. půnåsek, podol-
ski złodziej, gw. pWodolsAi zWovyz, szwab, gw. śfap, turek niechrzczony, gw. tureg 
ńekšcůny, udawacz, gw. Wudavåc, żyd, gw. zyt 

Wspólne: cudak, gw. cudåk, korzeń, gw. kWožyz, krzak, gw. kšåk, pniak, gw. pńåk, 
rdzennik, gw. rry·ńik 

 
2. Stosunek jednostki do innych ludzi oraz do wspólnoty wiejskiej  
Kobieta: bajczara, gw. båzcåra, bara, gw. båra, barsko, gw. bårskWo, cyganka, gw. 

cygůηka, chadra, gw. xadra, chałpiara, gw. xåW@zåra, cholera, gw. xWolyra, dziku-
ska, gw. vikuska, franca, gw. franca, frania, gw. frańa, gwiazda, gw. g1zåzda, jędza, 
gw. zynra, kątownica, gw. kůntovńica, krakowianka, gw. krakWo1zåŋka, laptaczka, 
gw. laptacka, niuchaczka, gw. ńuxacka, pinda, gw. @inda, pindzia, gw. @ińva, pizda, 
gw. @izda, pizda grochowa, gw. @izda groxWovå, pokutnica, gw. pWokutńica, prym-
nisia, gw. prymńiśa, pustelnica, gw. pustylńica, ryjka, gw. ryzka, siejwa, gw. śyzva, 
siejwicha, gw. śyz1ixa, siejwisko, gw. śyz1iskWo, wieśniara, gw. 1zyśńåra, włóka, gw. 
vůka, znawiaczka, gw. znå1zåcka 

Mężczyzna: baja, gw. baza, baciar, gw. baćar, bajczarz, gw. båzcåš, belęduła, gw. by-
lynduWa, buc, gw. buc, burak, gw. buråk, chałupiarz, gw. xåW@zåš, chojrak, gw. 
xWozråk, cierz, gw. ćyš, ciubaryk, gw. ćubaryk, ćwiak, gw. ćwzåk, dupek, gw. dupek, 
dzikus, gw. vikus, filozof, gw. wilozůf, kątownik, gw. kůntovńik, kopacz, gw. kWopåc, 
kozak, gw. kWozåk, krakowiak, gw. krakWo1zåk, kutafon, gw. kutafůn, kutas, gw. ku-
tås, kutwa, gw. kutfa, laptacz, gw. laptåc, łajza, gw. Wazza, łazęga, gw. Wazyηga, łoś, 
gw. Woś, mądrak, gw. můndråk, niuchacz, gw. ńuxåc, ofuczałek, gw. WofucåWek, po-
kutnik, gw. pWokutńik, półrzytek, gw. půžydek, pustelnik, gw. pustylńik, smykacz, 
gw. smykåc, srała, gw. sråWa, świdracz, gw. świdråc, wieśniak, gw. 1zyśńåk, wsiak, 
gw. fśåk, wsiarz, gw. fśåš, znawiacz, gw. znå1zåc 

Wspólne: chwalba, gw. kfålba, chwalidupa, gw. kfålydupa, chwalidziura, gw. kfålyvu-
ra, chwalipięta, gw. kfåly@zynta, ciemrak, gw. ćymråk, czuja, gw. cuza, dzik, gw. 
vik, fuczydło, gw. fucydWo, fuła, gw. fuWa, gnida, gw. gńida, leja, gw. lyza, lejodupa, 
gw. lyzodupa, płuco nadęte, gw. puco nadynte, świnia, gw. świńa, trąba, gw. trůmba 

 
3. Język  
Kobieta: adwokatka, gw. zadvWokatka, geodetka, gw. geWodetka, kiałtaczka, gw. Azå-
Wtacka, kuratorka, gw. kuratůrka, myjak, gw. myzåk, prokuratorka, gw. prokuratů
ka, przeklętnica, gw. pšeklyntńica, przekupka, gw. pšekupka, rajfura, gw. razfura, 
sekutnica, gw. sykutńica, seplega, gw. syplyga, strzęp, gw. ščymp, szczekaczka, gw. 
scekacka, terkotka, gw. tyrkWotka, trajkotka, gw. trazkWotka 

Mężczyzna: adwokat, gw. zadvWokat, beblak, gw. beblåk, dukacz, gw. dukåc, filip 
z konopi, gw. wilyp s kůno@i, gadacz, gw. gådåc, geodeta, gw. geWodeta, jaźwiec, 
gw. zaź1zyc, jąkacz, gw. zůηkåc, kiałatcz, gw. AzåWtåc, kosmacz, gw. kWosmåc, kura-
tor, gw. kuratůr, mamrak, gw. mamråk, niewyparzałek, gw. ńevypaždWek, paplacz, 
gw. paplåc, prokurator, gw. prokuratůr, przeklętnik, gw. pšeklyntńik, przezbywacz, 
gw. pšezbyvåc, pyskacz, gw. pyskåc, rozdartek, gw. rozdartek, swarnik, gw. sfarńik, 
szczekacz, gw. scekåc 
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Wspólne: japa, gw. zapa, jardał, gw. zårdåW, jargał, gw. zårgåW, jąkała, gw. zůηkaWa, 
morda, gw. mWorda, mruk, gw. mruk, mumia, gw. muHza, paja, gw. paza, papla, gw. 
papla, paplała, gw. paplåWa, papluła, gw. papluWa 

 
4. Towarzyskość 
Kobieta: baletnica, gw. baletńica, czop, gw. cop, giemza, gw. ģzymza, klapsydra, gw. 

klapsydra, labieda, gw. lå‚zyda, nudziara, gw. nuvåra, osa, gw. Wosa, prukwa, gw. 
prukfa, pukwa, gw. pukfa, purchawa, gw. purxåva, purchawka, gw. purxåfka, siko-
reczka, gw. śikWorecka, sklamura, gw. sklamura, stękaczka, gw. styηkacka, śmiejow-
nica, gw. śHzyzovńica, torba, gw. torba, udrownica, gw. Wudrovńica, zołza, gw. zoWza 

Mężczyzna: ancymon, gw. zancymůn, baletnik, gw. baletńik, bałamut, gw. baWamut, 
bzik, gw. bźik, despetnik, gw. despetńik, despetownik, gw. despetovńik, dokazałek, 
gw. dokazåWek, dokazywacz, gw. dokazovåc, dożartek, gw. dozartek, dupęlejca, gw. 
dupelyzca, dupoleja, gw. dupWolyza, filozofek, gw. wilozofek, głupiejak, gw. 
gu@zezåk, hecownik, gw. xecovńik, hulaka, gw. xulåka, jajcarz, gw. zåzcåš, jajczek, 
gw. zåzcek, jajdak, gw. zåzdåk, kituś bajtuś, gw. Aituź bazduś, kpiarz, gw. k@zåš, nu-
dziarz, gw. nuvåš, popadejak, gw. pWopadyzåk, smok, gw. smWok, strupek, gw. stru-
pek, stulacz, gw. stulåc, śmiejownik, gw. śHzyzovńik, udrownik, gw. Wudrovńik, wi-
carz, gw. 1icåš, wyrzęda, gw. vyžynda, zdeb, gw. zdyp, zwodnik, gw. zvWodńik 

Wspólne: cholera, gw. xWolyra, gądzwa, gw. gůnrva, małpa, gw. maWpa, maruda, gw. 
maruda, pieron, gw. @zerůn, szerszeń, gw. syrsyz, zgrzęda, gw. zgžynda, zmierzałek, 
gw. zHzerzåWek, zrzęda, gw. zžynda 

 
5. Kobiece i męskie przymioty cenione w kontaktach społecznych 
Kobieta: aktywistka, gw. zakty1istka, cyganka, gw. cygůηka, gęś, gw. g6ś, gośćczara, 

gw. gWozscåra, indorzyca, gw. zindůžyca, łachudra, gw. Waxudra, obłudnica, gw. Wo-
bu·ńica, osika, gw. Wośika, oślica, gw. Woślyca, przylepka, gw. pšylypka, szachrajka, 
gw. saxrazka, szajbuska, gw. sazbuska, wariatka, gw. varyzåtka 

Mężczyzna: bajakacz, gw. bazåkåc, bałwan, gw. baWvůn, barabasz, gw. barabås, baran, 
gw. barůn, bejdak, gw. bezdåk, bigbitowiec, gw. ‚ig‚ito1zec, bitnik, gw. ‚itńik, bo-
idupa, gw. bWozidupa, cap, gw. cap, centuś, gw. cyntuś, cygan, gw. cygůn, cykor, 
gw. cykWor, cymbał, gw. cymbåW, dupa, gw. dupa, dyskotekowiec, gw. dyskWote-
kWo1zec, gardziel, gw. gårvyl, głuptak, gw. guptåk, gośćcarz, gw. gWozscåš, indor, 
gw. zindůr, jastrząb, gw. zaščůmp, judasz, gw. zudås, hebes, gw. xebes, kogut, gw. 
kWogut, kołchoźnik, gw. koWxWoźńik, kręt, gw. krynt, liczykrupa, gw. lycykrupa, lis, 
gw. lys, menel, gw. mynyl, nafciarz, gw. nafćåš, nałóg, gw. naWuk, obelędałek, gw. 
WobylyndåWek, obłudnik, gw. WobWu·ńik, ochlaptus, gw. Woxlaptus, ochlej, gw. 
Woxlyz, ochlejtus, gw. Woxlyztus, osioł, gw. WośoW, pijaczyna, gw. @izåcyna, pijus, gw. 
@izus, pituch, gw. @itux, podlizywacz, gw. pWodlyzovåc, pomyjarz, gw. pWomyzåš, 
rajdowiec, gw. razdo1zec, raptus, gw. raptus, rozparzałek, gw. rospažåWek, sza-
brownik, gw. sabrovńik, szachraj, gw. saxraz, szatan, gw. satan, sknera, gw. sknyra, 
sobek, gw. sobek, syc, gw. syc, szajbus, gw. sazbus, szklarz, gw. śklåš, szuja, gw. su-
za, ufnal, gw. Wufnål, wariat, gw. varyzåt, włazidupa, gw. vWaźidupa, wystraganiec, 
gw. vystrågańec, zygacz, gw. zygåc 
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Wspólne: anioł, gw. zańoW, dusza, gw. dusa, głąb, gw. gWůmp, kałamuk, gw. kaWamuk, 
kałmuk, gw. kaWmuk, menda, gw. mynda, nieuk, gw. ńeWuk, nuda, gw. nuda, pacan, 
gw. pacůn, pijawka, gw. @izåfka, podlizałek, gw. pWodlyzåWek 

 
 
III. Kobieta i mężczyzna w środowisku domowo-rodzinnym 
 
1. Panna – kawaler 
Kobieta: dziewa, gw. vyva, dziewica, gw. vy1ica, dziewoja, gw. vy1Woza, kochanica, gw. 

kWoxańica, łupka, gw. Wupka, skorupka, gw. skWorupka 
Mężczyzna: buhaj, gw. buxaz, byczek, gw. bycek, jajcybrzęk, gw. zåzcybžyηk, łosiek, 

gw. Wośyk, maminsynek, gw. maminsynek, mamusia, gw. mamuśa, mleczek, gw. 
mlycek, nieopierzałek, gw. ńeWo@zyždWek, piejak, gw. @zezåk, tatuś, gw. tatuś 

 
2. Żona – mąż 
Kobieta: baba, gw. baba, herod baba, gw. xerůd baba, herszt baba, gw. xyrzd baba, 

hetera, gw. xetera, kobieta, gw. kWo‚ita 
Mężczyzna: bijak, gw. ‚izåk, chłop, gw. xWop, chłopuś, gw. xWopuś 
 
3. Matka – ojciec 
Kobieta: bączyca, gw. bůncyca, jałowica, gw. zaWo1ica, kokocha, gw. kWokWoxa, ma-

ciora, gw. maćora, macocha, gw. macoxa, niepleń, gw. ńyplyz, przespanica, gw. 
pšespańica, samura, gw. samura 

Mężczyzna: dzieciorób, gw. većorůp, jebaka, gw. zebaka, wierzbak, gw. 1zyžbdk 
 
4. Kobieta pracująca – mężczyzna pracujący 
Kobieta: akordówka, gw. zakWordůfka, babrała, gw. babråWa, biznesmenka, gw. ‚izmes-

meηka, ciamara, gw. ćamara, ciapa, gw. ćapa, ciapcia, gw. ćapća, ciapsko, gw. ćap-
skWo, cielicha, gw. ćylyxa, ciemra, gw. ćymra, ciućma, gw. ćućma, ciumra, gw. ćumra, 
dewizówka, gw. dy1izůfka, dziadówka, gw. vadůfka, felczerka, gw. fylcerka, galasiar-
ka, gw. galaśårka, geodetka, gw. geWodetka, gnojara, gw. gnozåra, gnojówka, gw.  
gnozůfka, gośćcara, gw. gWozscåra, gracmuga, gw. gracmuga, guślarka, gw. guślårka, 
habeta, gw. xabeta, kaciała, gw. kaćaWa, kaleka, gw. kalyka, kaśka, gw. kaśka, krowa, 
gw. krova, maryna, gw. maryna, miastówka, gw. Hzastůfka, mycia, gw. myća, niemra, 
gw. ńymra, ozmudziara, gw. Wozmuvåra, paprała, gw. papråWa, pertaczka, gw. pyrtac-
ka, półdoktorka, gw. půdoxtůrka, śtupaczka, gw. śtupacka, szeptunka, gw. šeptůηka, 
tekla, gw. tekla, tlałka, gw. tlåWka, ulęgałka, gw. WulyηgåWka 

Mężczyzna: akordowiec, gw. zakWordo1zec, amerykanin, gw. xamerykůn, ancykrys, gw. 
zancykrys, babrak, gw. babråk, bałor, gw. baWor, bimbacz, gw. ‚imbåc, bimbak, gw. 
‚imbåk, biznesmen, gw. ‚izmesmen, byk, gw. byk, bździach, gw. bźvåx, bździąkacz, 
gw. bźvůηkåc, chałturnik, gw. xåWturńik, ciapciuś, gw. ćapćuś, ciołek, gw. ćoWek, 
ciulas, gw. ćulås, ciumrak, gw. ćumråk, darebak, gw. darebåk, daremniak, gw. da-
rymńåk, dewizowiec, gw. dy1izo1zec, dupa, gw. dupa, drzemota, gw. tymWota, 
dziad, gw. våt, dziada, gw. vada, dżon, gw. tůn, felczer, gw. fylcer, fifak, gw. wifåk, 
fujara, gw. fuzara, fusyt, gw. fusyt, geodeta, gw. geWodeta, glamak, gw. glamåk, 
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glamuła, gw. glamuWa, gliglaś, gw. glyglaś, gnuśniak, gw. gnuśńåk, gnieciuch, gw. 
gńećux, gnojarz, gw. gnozåš, gołodupiec, gw. goWodu@zyc, gośćcarz, gw. gWozscåš, 
grajdas, gw. grazdås, gramota, gw. gramWota, gryfniarz, gw. gryfńåš, grymaślak, 
gw. grymaślåk, grymaśnik, gw. grymaśńik, gulon, gw. gulůn, guślarz, gw. guślåš, 
guzdracz, gw. guzdråc, harpagan, gw. xarpagůn, kaczagon, gw. kWocagůn, kipes, 
gw. Aipes, kołek, gw. koWek, koń, gw. kWůz, korcownik, gw. kWorcovńik, kutfa, gw. 
kutfa, lebiega, gw. ly‚zyga, lelum polelum, gw. lylum pWolylum, leser, gw. leser, le-
wak, gw. levåk, lewus, gw. levus, lump, gw. lůmp, mamlak, gw. mamlåk, maślak, 
gw. maślåk, miastowiec, gw. Hzasto1zec, mocna bieda, gw. mWocnå ‚zyda, muł, gw. 
muW, narwaniec, gw. narvańec, niedbaluch, gw. ńedbalux, niedołęga, gw. ńedoWy
ga, niedorajda, gw. ńedorazda, niedosolałek, gw. ńedosoldWek, nienażartek, gw. ńe-
nazartek, nierób, gw. ńerůp, niezguła, gw. ńezguWa, noga, gw. noga, obibok, gw. 
Wo‚ibWok, ozmudziarz, gw. Wozmuvåš, paprak, gw. papråk, partacz, gw. partåc, per-
tacz, gw. pyrtåc, pertak, gw. pyrtåk, piecuch, gw. @zecux, piejak, gw. pzezåk, pierdo-
ła, gw. @zerdoWa, pitfak, gw. @itfåk, pitrak, gw. @itråk, pomerdałek, gw. půmyrd-
åWek, pomerdaniec, gw. půmyrdańec, popapraniec, gw. pWopaprańec, postrzeleniec, 
gw. pWoščylyńec, powicher, gw. pWo1ixer, półdoktor, gw. půdoxtůr, próżniak, gw. 
průźńåk, psuja, gw. psuza, robol, gw. robWol, roztrzepałek, gw. roščepåWek, safan-
duła, gw. safanduWa, siepacz, gw. śepåc, ślęczek, gw. ślyncek, tlałek, gw. tlåWek, 
tuman, gw. tůmůn, turoń, gw. turůz, tyktuś, gw. tyktuś, walutowiec, gw. valuto1zec, 
zagranicznik, gw. zagrańicńik, zamorzałek, gw. zamWoždWek, zbijak, gw. z‚izåk, 
zbywacz, gw. zbyvåc, żerak, gw. zyråk, zgniłek, gw. zgńuWek, ziajak, gw. źazåk 

Wspólne: cielę, gw. ćyle, ciućmak, gw. ćućmåk, ciura, gw. ćura, ciutrak, gw. ćutråk, 
ciutro, gw. ćutro, dudrak, gw. dudråk, dziamdzia, gw. vamva, dziamdziak, gw. va-
mvåk, flegma, gw. flygma, giemuła, gw. ģzymuWa, gnój, gw. gnůz, gnyb, gw. gnyp, 
grajda, gw. grazda, grajdała, gw. grazdåWa, gramoła, gw. gramoWa, guzdrała, gw. 
guzdråWa, mańkut, gw. mazkut, merdak, gw. myrdåk, niedojda, gw. ńedozda, niem-
rak, gw. ńymråk, padalec, gw. padalyc, roztrzepaniec, gw. roščepańec, ślamazara, 
gw. ślamazara, ślimak, gw. ślymåk, wesz, gw. fsa, zakostniałek, gw. zakWośńåWek, 
żyła, gw. zuWa 

 
 
IV. Uczuciowość i seksualność 
 
1. Religijność 
Kobieta: anielica, gw. zańylyca, dewotka, gw. dyvWotka, kociara, gw. kWoćåra, kościel-

nica, gw. kWośćylńica, pobożnica, gw. pWobWoźńica 
Mężczyzna: dewot, gw. dyvWot, heretyk, gw. xeretyk, icek, gw. icek, kociarz, gw. KWo-

ćåš, kościelnik, gw. kWośćylńik, mosiek, gw. mWośyk, pobożnik, gw. pWobWoźńik, tu-
rek niechrzczony, gw. tureg ńekšcůny, żyd, gw. zyt 

 
2. Seksualność męska i kobieca  
Kobieta: bezecnica, gw. bezecńica, chłopiara, gw. xWo@zdra, cichodajka, gw. ćixWodaz-

ka, dupa, gw. dupa, gonicha, gw. gůńixa, jaga, gw. zaga, jałowica, gw. zaWo1ica, ko-
chanica, gw. kWoxańica, kurwa, gw. kurva, labarucha, gw. labaruxa, lafirynda, gw. 
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lawirynda, latawica, gw. låta1ica, niepleń, gw. ńyplyz, ogrzyca, gw. Wogžyca, pin-
dzia, gw. @ińva, polownica, gw. pWolovńica, radocha, gw. radoxa, rasówka, gw. ras-
ůfka, samura, gw. samura, suka, gw. suka, szmata, gw. smata, ścierwo, gw. śćyrvWo, 
ścigaczka, gw. śćigacka, wywłoka, gw. vyvWoka, zalecajka, gw. zalycazka, zdzira, 
gw. źvyra 

Mężczyzna: babiarz, gw. ba‚zåš, dupcyngiel, gw. dupcyήģzyl, dzieciorób, gw. većorůp, 
fagas, gw. fagas, jajcybrzęk, gw. zdzcybžyηk, jebaka, gw. zebaka, kiernas, gw. Azer-
nås, knur, gw. knur, kurwiarz, gw. kur1zåš, mleczek, gw. mlycek, nieopierzałek, gw. 
ńeWo@zyždWek, ogier, gw. Woģzyr, okurwiałek, gw. Wokur1zåWek, piejak, gw. pzezdk, 
piernik, gw. @zerńik, polownik, gw. pWolovńik, pryk, gw. pryk, rozpustnik, gw. ro-
spusńik, ścigacz, gw. śćigåc, wierzbak, gw. 1zyžbdk, zbereźnik, gw. zbereźńik 

Wspólne: babochłop, gw. babWoxWop, wnenter, gw. vnynter 
 
3. Kobieta i mężczyzna we wzajemnych relacjach emocjonalnych 
Kobieta: kocica, gw. kWoćica 
Mężczyzna: bałamut, gw. baWamut, kiziu miziu, gw. Aiźu Hiźu, kochaś, gw. kWoxaś, 

lowelas, gw. lovelas 
 



IX. WIEK ORAZ WYGLĄD  
KOBIETY I MĘŻCZYZNY 

Niniejszy rozdział omawia sposób określania kobiet i mężczyzn ze względu na ich 
wiek oraz wygląd. Wzięto w nim pod uwagę zarówno cechy fizjonomiczne, jak i strój 
oraz sposób poruszania się. Połączenie tak różnej leksyki w jeden rozdział stało się 
możliwe dzięki temu, że za receptor poznania uznano zmysł wzroku. Celem tej części 
opracowania było ustalenie pól semantycznych dających się wyodrębnić podczas 
wzrokowego postrzegania kobiety i mężczyzny.  

1.  Wiek 

Na badanym obszarze kobietę określa się przede wszystkim leksemem baba, który 
posiada neutralne znaczenie78. Zabarwienia emocjonalnego nabierają dopiero zmodyfi-
kowane formantami: (-ina) babina oraz (-sko) babsko, bądź zestawienia czy złożenia 
z tym słowem (xerůd baba, xyrzd baba, babWoxWop)79. Szczególnie pozytywne emocje 
niesie deminutiwum wyrazu baba używane głównie w wołaczu w sytuacji czułego 
zwracania się męża do żony: babuś80. Synonimicznie ze słowem baba funkcjonuje 
określenie kobieta (w formie: kWoˆita), a jego frekwencja jest większa w rozmowach 
noszących znamiona oficjalności. 

W słownictwie czynnym średniego i najstarszego pokolenia gminy Zakliczyn nad 
Dunajcem niemalże nie jest używany wyraz mężczyzna. Bywa on stosowany niezmier-
nie rzadko, przede wszystkim w celu zmiany stylu wypowiedzi i nadania jej żartobli-
wego, ironicznego zabarwienia. Desygnatami nazwy są w takich wypadkach najczę-
 

78 Na omawianym terenie nie dało się zauważyć różnic w używaniu leksemu baba przez kobiety 
i mężczyzn. Nieopodal gminy Zakliczyn nad Dunajcem, w podtarnowskim Smęgorzowie, L. Tomczak 
podczas analizy przezwisk zauważyła następującą prawidłowość: „zanotowano (...) 6 formacji, w których 
pierwszym członem jest apelatyw baba jako synonim żony, w konsekwencji powstały konstrukcje o charak-
terze augmentatywnym. Co ciekawe, określenia baba nigdy nie użyje kobieta, mówiąc o innej, wykorzystu-
ją ten apelatyw tylko mężczyźni i to w odniesieniu do kobiet, które »jakoś zaszły im za skórę«” [Tomczak 
1991, 131]. 

79 Leksemy te zostaną omówione w dalszej części analizy. 
80 Pogrubioną czcionką zaznaczone zostały leksemy zarejestrowane w Słowniku ekspresywizmów... 

(patrz: Aneks) dla odróżnienia ich od frazeologizmów i cytatów gwarowych tworzących tło analizy. 
O określeniach żon nieco szerzej będzie mowa w rozdziale Kobieta i mężczyzna w środowisku domowo-
-rodzinnym. 
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ściej młodzieńcy lub nawet mali chłopcy (zus pra1ze m6ščyzna ś ćeˆze). Na określenie 
dorosłego mężczyzny oraz małżonka powszechnie stosuje się natomiast wyraz chłop81. 
Leksem mąż w języku mieszkańców gminy Zakliczyn nad Dunajcem – podobnie jak 
w innych gwarach – ma charakter „uroczysto-odświętny” [por. Szymczak 1974, 359]. 
Męska młodość i starość są kontrastowane z wiekiem średnim i określane konstruk-
cjami syntaktycznymi: zesce ńe xWop i zuz ńe xWop. Ewa Rogowska wskazuje na grani-
cę między byciem mężczyzną w średnim wieku a starością, przywołując określenie 
funkcjonujące na terenie łomżyńskiej wsi: jeszcze chłop [Rogowska 2003, 53]82.  

W przeciwieństwie do okresu młodości i starości wiek średni jest ubogi w nazwy 
ogólne. Poza wspomnianymi apelatywami na określenie wieku kobiet i mężczyzn sto-
suje się 26 nazw, co stanowi niecałe 0,5% zebranych ekspresywizmów.  

1.1. Młodość 

Neutralne określenia funkcjonujące na oznaczenie młodej kobiety to: pa·na, 
pa·ńica, vevuxa i våpa, zaś na nazwanie mężczyzny: kavalyr, kavalyrcåk, xWopåk, xWo-
dåk83. Większą różnorodność prezentują jednak apelatywy nieneutralne emocjonalnie. 
Stanowią one 57% ekspresywizmów określających wiek (w tym 8 [53%] to określenia 
męskie, 6 [40%]: kobiece, a 1 jest sygnantem młodej osoby niezależnie od płci). 

Młodzi mężczyźni sygnowani są ekspresywizmami akcentującymi ich niedojrza-
łość. Leksemy te unaoczniają niedorosłość przez odwołanie do okresu niemowlęctwa, 
kiedy człowiek jest całkowicie uzależniony od rodziców, zwłaszcza zaś od matki: cy-
cek, zscåx, mlycek. Wymienione słownictwo podkreśla bliski związek młodości z naj-
wcześniejszym okresem życia i jest używane przede wszystkim w wypadku, gdy mło-
dy człowiek nie okazuje wdzięczności za rodzicielskie poświęcenie lub próbuje się 
szybko uniezależnić od woli rodziców i podejmować samodzielne decyzje. Formy 
cycek oraz mlycek stosowane są na określenie młodzieńca, który nie chce lub nie może 
się uwolnić od matczynej opieki. Opisowymi odpowiednikami wspomnianych ekspre-
sywizmów są frazeologizmy: zesceź za cyceg ńe pWovyŋkWovåW czy zesce måz mlykWo 
pWo· nosym. Niedojrzałość uwypukla także określenie ńeWo@zyžåWek, zestawiające 
młodego chłopaka z niedorosłym, niezdolnym do samodzielnego lotu ptakiem. Niesa-
modzielność kawalerów i panien podkreślają ekspresywizmy: Wozscypympek i śiksa, 
odnoszące się do moczenia nocnego. 

Częstym zjawiskiem przy nazywaniu ludzi jest odwoływanie się do świata natury, 
zwłaszcza zaś fauny oraz do słownictwa dyferencyjnego charakteryzującego wiejski 
obszar kultury. Młodego człowieka, niezależnie od płci, określa się mianem ćylyńćå; 
na mężczyzn mówi się: Wośyk, Worcyk lub (w odniesieniu do świata roślin) sca1ik, 
natomiast na oznaczenie kobiet wkraczających w dorosłość zarejestrowane zostały 
odzwierzęce leksemy: ćylyśa oraz klympa, kWobuWa, kWobuWka, krů1iśa. Określenia 
używane w odniesieniu do mężczyzn i kobiet nie niosą jednak analogicznych treści. 

 
81 Spieszczeniem analogicznym do żeńskiego babuś jest tu określenie xWopuś. 
82 Nazwanie to pojawia się także na obszarze będącym przedmiotem opracowania. Wspomniany wątek 

znajdzie kontynuację w rozdziale Uczuciowość oraz seksualność... 
83 Na temat etymologii wyrazów dziopa i chodak zob. Pawłowski 1965. 
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Wspomniane ekspresywizmy żeńskie motywowane nazwami zwierząt oraz apelatyw 
kro@zylńica nie tyle stanowią nośnik informacji o młodym wieku implikującym niedoj-
rzałość, ile zwracają uwagę, że danej kobiecie, mimo późnego rocznika urodzenia, nie 
wypada zachowywać się dziecinnie84 (starå kro@zylńico, to lå veći, ńe lå ćeˆze [O]). 
Restrykcyjność językowa działa w tym wypadku wybiórczo, ponieważ nie istnieją 
leksemy będące semantycznymi odpowiednikami tych określeń po stronie ekspresywi-
zmów męskich. Wiąże się to z większymi wymogami odnośnie do stateczności stawia-
nymi przez społeczność wiejską kobiecie85. 

1.2. Starość 

Na starość wskazuje 12 zabarwionych emocjonalnie apelatywów, co stanowi 46% 
słownictwa opisującego wiek (5 [42%] to określenia kobiece, a 7 – [58%] – męskie). 
Ekspresywizmy określające młodość wskazują na niedoświadczenie związane z tym 
wiekiem, zaś leksemy sygnujące przedstawicieli najstarszego pokolenia zwracają uwa-
gę na brak energii życiowej i statyczność desygnatów. Aprobujące, ale i implikujące 
litość, jest określenie staro1iηka. W mianach żeńskich podkreśla się nasilenie nega-
tywnych, stereotypowo kobiecych cech, takich jak wścibstwo i skłonność do narzeka-
nia: prukfa, pukfa, purxåfka, starå Wupa. Czasami określenia ludzkiej starości odno-
szą późny wiek do okresu psucia się, grzybienia (tu kobiece miano: purxåfka oraz 
męskie: gžyp). Człowiek w tym okresie słabnie (vadyga) oraz chudnie, kurczy się i jest 
kruchy (xrupek, vapńåk)86. Maja Wolny zauważa, że pod tym względem opis człowie-
ka różni się od charakterystyki zwierzęcia, ponieważ atrybutem starego zwierzęcia jest 
wielkość, zaś człowieka „zmniejszanie się”, znajdujące często wyraz w deminutyw-
nych sufiksach: -ek, -ka i formantach złożonych, np. -eczka, -uszek, -inka (staruszek, 
staruszka, staruszeczka, babinka, starowinka) [Wolny 2003, 189].  

Jako że mężczyzn cechuje większa swoboda w działaniu, ekspresywizmy @zervox, 
@zerńik i pryk87 określają tych przedstawicieli wiejskiej wspólnoty, którzy mimo póź-
nego wieku zachowują się niestatecznie: opowiadają sprośne dowcipy bądź mają zbyt 
swobodny styl bycia, nieprzystający do metryki, przez co budzą uśmiech politowania.  

Nazwy określające starość są mocno zabarwione emocjonalnie, ponieważ – jak 
podkreśla M. Wolny –  

...starość nie tylko przez bliskość czasową ze śmiercią, ale także wskutek tempa współczesnego 
życia, jest doświadczeniem, wobec którego trudno o neutralną postawę emocjonalną [Wolny 
2003, 194].  

 
84 Dla postrzegania kobiety typowe jest podkreślanie jej wieku nawet w odniesieniu do młodych osób, 

które – jak się okazuje – na pewne rzeczy już są za stare. M. Peisert zauważa, że „kobiety ocenia się głów-
nie ze względu na walory zewnętrzne, wiek. Obdarzenie kobiety wulgarnym słowem dziwka nie deprecjo-
nuje cech jej płci, ale słowo stara – tak” [Peisert 1994, 107].  

85 Szerzej o tym w rozdziale Uczuciowość i seksualność... 
86 Zaskakujące, że stara kobieta jest opisywana przede wszystkim jako otyła. Wiązać się to może 

z faktem, iż na badanym terenie spotyka się wśród starszych osób więcej otyłych kobiet niż mężczyzn. 
87 E. Oesterreicherówna wywodzi określenia pryk/stary pryk od fr. perruque/vieille perruque w znacze-

niu ‘osoby tkwiącej uporczywie w starych przesądach’ [Oesterreicherówna 1929, 23]. 
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2.  Wygląd 

Sfera wyglądu, mimo że najliczniej określana (mieści się tu 190 apelatywów, sta-
nowiących blisko 26% zebranego słownictwa), niesie najmniejszy ładunek emocjonal-
ny z wszystkich wydzielonych pól semantycznych, aczkolwiek nie jest bagażu emo-
cjonalnego pozbawiona.  

2.1. Wzrost 

Jedną z podstawowych kategorii wyodrębnianych podczas percypowania jednostki 
jest wzrost. Określa go 28 leksemów, co stanowi 14% apelatywów określających wygląd.  

Rosłych ludzi sygnuje 10 określeń: 6 kobiecych (k): bžůska, lyscyna, lylyza, tyka, 
draˆina, 1indyza, 3 męskie (m): dugWo@is, drůηg, drůηgål i jedno wspólne obu płciom 
(wsp.): glyzda. Wysokiemu wzrostowi w wymienionych ekspresywizmach towarzyszy 
wątła, szczupła postura. W zebranym materiale nieznacznie przeważają apelatywy 
określające kobiety, co może wskazywać, iż w ich wypadku wysoki wzrost jest zjawi-
skiem mniej typowym. Nazwania wysokich ludzi tworzone są często wskutek derywa-
cji semantycznych od roślin utożsamianych w kulturze ludowej ze strzelistością i gięt-
kością, co znajduje odzwierciedlenie w sfrazeologizowanych porównaniach: wysoAi 
zag lylyza/bžoza, ģzyntAi zag lyscyna. Apelatyw glyzda z kolei odwołuje się do wydłu-
żonego kształtu wymienianego w nazwie bezkręgowca. Charakterystyczne dla potocz-
nego myślenia jest przywoływanie jako płaszczyzny nominalizacji w określeniach 
odroślinnych i odzwierzęcych gatunków znanych przeciętnemu użytkownikowi z au-
topsji i obserwowanych na co dzień88. Jedno spośród nazwań kobiecych (lylyza) stano-
wi realizację metafory „kobieta to kwiat”89.  

Z wysokim wzrostem kojarzone są na badanym obszarze także ociosane, podłużne 
kawałki drewna, które stanowią motywację ekspresywizmów osobowych: tyka, drůηk, 
drůηgål. Wysokich i szczupłych ludzi zestawia się również z podłużnymi i cienkimi 
przedmiotami (dugWo@is). Wśród wymienionych apelatywów wyróżnić można miana 
żeńskie powstałe od przedmiotów, które pozwalają człowiekowi pokonać ograniczenia 
wzrostu, dostać się znacznie wyżej niż byłoby to osiągalne bez ich użycia (1indyza, 
draˆina).  

Wśród ekspresywizmów sygnujących posiadaczy niskiego wzrostu (ogólnie 17) 
znacznie przeważają miana męskie (m: 15; k: 2). Apelatyw krympåk jest neutralny pod 
względem emocjonalnym. Niewielki ładunek negatywnych emocji niosą jedynie miana 
kůnus, kucup, kurdupyl i vymWocek90. Większość ma charakter żartobliwy bądź iro-

 
88 Ta prawidłowość będzie się pojawiać w dalszych fragmentach części analitycznej. 
89 O stosowaniu metafory „kobieta to kwiat” pisze A. Krawczyk-Tyrpa, wskazując cztery główne cechy 

wspólne dla kobiety i kwiatu. Należą do nich: piękno, bycie najlepszą częścią, kolor (w naszej kulturze 
czerwień utożsamia się z kwiatem i kobietą: w nawiązaniu do rumieńca, dziewictwa czy też menstruacji), 
zapach i zmienność w czasie (w odniesieniu do kobiety: przemijalność urody) [Krawczyk-Tyrpa 2001, 9]. 

90 Nie wszystkie analizowane w tym miejscu ekspresywizmy odnoszą się jedynie do wzrostu. Niektóre 
wyrazy łączą z tą cechą wyglądu otyłość czy silną budowę ciała, jak: krympdk, inne (jak vymWocek) ekspo-
nują przeciwną właściwość: słabowitość i skłonność do chorób. 
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niczny. Do takich mian należą: knypek, kažoWek, kůnopek, lylyput, dåpća, dåpka, 
pyrtek, kužyza czy szczególnie ironiczny, bo powstały przez zastosowanie antonimu 
sygnowanej cechy, apelatyw Wokara. Znikomy wzrost może być dany z natury, ale 
czasami człowiek sam zapracowuje na „kurczenie się” (garbus). Pozytywne konotacje 
budzi ekspresywizm xWopeg rostropek, w którym sympatia łączy się z pobłażliwością, 
a małość desygnatu podkreśla deminutywny formant -ek, przy słowie chłop powtórzo-
ny w funkcji estetycznej również w członie określającym. Niski wzrost to u mężczyzny 
cecha kuriozalna i sprawiająca, że jej nosiciela nie sposób traktować poważnie. Świad-
czy o tym choćby apelatyw pyntåk – wspólny sygnant niesfornego dziecka, które plą-
cze się pod nogami i dorosłego energicznego mężczyzny o niskim wzroście.  

2.2. Tusza 

Nadmierna szczupłość posiada o wiele gorsze konotacje niż otyłość. Opisuje ją 15 
leksemów, z czego większość stanowią określenia kobiet (k: 4, m: 2 i wsp.: 9). Chu-
dość zestawiana jest z chorobą (suxWotńica, suxWotńik, xyrxyl), niedostatkiem (ˆzyda, 
śkapa) oraz ze śmiercią, alegoryzowaną w postaci kościotrupa (kWostuxa, śHzyrtka). 
Na negatywne postrzeganie chudości, implikujące związek z ciemnymi mocami, wska-
zuje także wyrażenie vyćůηgńynty zak skůra z dzåbWa, określające szczególnie szczu-
płego człowieka.  

Wątła postura połączona z wysokim wzrostem przywodzi na myśl efemeryczność 
oraz kruchość. Na określenie posiadacza takiej fizjonomii funkcjonują metaforyczne 
określenia odroślinne: lyˆzoda i lylyza. Ze strzelistością, ale i kościstością zestawia 
chudość ekspresywizm Wostrefka, przywołujący sękatą żerdź. Wyostrzone rysy twarzy 
szczupłych osób kojarzone są ze spiczastością szczurzego ryja (scur, scurek). 

Chudość łączy się w świadomości mieszkańców opisywanego obszaru z brakiem si-
ły (lyxWota, xudyrlåk). Z opozycyjną cechą, czyli energią do działania, wiąże wątłą 
budowę ciała apelatyw pxeWa, informujący także o niskim wzroście desygnatu. Naj-
starsze i średnie pokolenie mieszkańców gminy Zakliczyn nad Dunajcem nie przejęło 
propagowanego w mediach wizerunku filigranowej kobiety jako ideału. Powszechne 
w praktyce językowej jest wartościujące zestawianie szczupłości z otyłością. Szczupło-
ści przypisuje się to, co negatywne. O osobie posiadającej tę cechę – niezależnie od 
płci – mówi się, że źle vyglůndå, a na określenie spadku wagi używany jest czasownik 
zˆzydńeć91.  

Otyłość jest stanem aprobowanym i pożądanym. Gruby człowiek dobže vyglůndå. 
Za przykład pozytywnego nastawienia wobec „pulchności” może posłużyć ekspresy-
wizm kfWoka, implikujący opiekuńczość, troskliwość oraz bezpieczeństwo. Tęgość 
traktuje się jednak ambiwalentnie, nadmierna otyłość ewokuje bowiem brak sprawno-
ści w poruszaniu się i niezdarność, które stanowią poważne utrudnienie w pracy, bądź 
nawet ją uniemożliwiają. Zbytnią tuszę podkreślają takie określenia, jak wspólne ko-
bietom i mężczyznom: klocek; kobiece: labaruxa, ramůna, ropuxa, i męskie: ramWol, 

 
91 Chudość z biedą łączą przede wszystkim najstarsi mieszkańcy gminy, wspominając czasy wojenne 

i powojenne, kiedy powszechne wychudzenie świadczyło o nędzy i głodzie, a krąglejsze kształty znamio-
nowały dostatek.  
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ˆześfůz, bećfůz92, a także apelatyw ropux, będący neologizmem powstałym od żeń-
skiego nazwania ropuxa, co wskazuje, że wspomniany płaz stanowi prototyp istoty 
nierozgarniętej.  

Ludzie posiadający szczególnie obfite kształty porównywani są do okrągłych lub 
zaokrąglonych przedmiotów (půncek), przy czym kobieta częściej zestawiana jest 
z beczkowatymi obiektami, co zwraca uwagę na ogólną tuszę: bambaruWa, purxåfka, 
bela, beka, becka, baruWa, lora, rebeka93, zaś u mężczyzny zauważany bywa przede 
wszystkim duży brzuch: bambWor, bebWox. Apelatywy sygnujące otyłe osoby (przede 
wszystkim miana kobiece) akcentują ponadwymiarowość desygnatów przez przywoła-
nie przedmiotów olbrzymich, ciężkich i trudnych do ogarnięcia jako płaszczyzny meta-
forycznej nominalizacji: gžmWot, landara, bynr maryna, safarńa.  

Nadmierna tusza bywa postrzegana negatywnie także z uwagi na fakt, iż łączy się 
z łamaniem umiaru w jedzeniu i stanowi świadectwo zbytniej zachłanności. Zaświad-
czają to męskie nazwania: spaślåk, paśńåk, 1zypš, 1zypšek. Pejoratywny wydźwięk 
posiadają także apelatywy określające otyłą kobietę: lampucyra – oraz tęgiego męż-
czyznę: knur. Ekspresywizmy osobowe powstałe od nazw zwierząt, a szczególnie 
przywołujące zwierzęta z rodziny świń (nawet określenia deminutywne) niosą silnie 
negatywny ładunek emocji. M. Peisert dostrzega w tej właściwości cechę nie tylko 
polszczyzny:  

...w kręgu języków europejskich do najbardziej deprecjonujących należą m.in. określenia świnia, 
krowa, osioł, gęś, pies, a więc nazwy zwierząt blisko związanych z człowiekiem, decydujące 
o jego biologicznym przeżyciu [Peisert 2003, 149]. 

Zwraca uwagę znaczna, bo niemal dwukrotna, przewaga apelatywów piętnujących 
przesadną tęgość (30, w tym k: 17, m: 11, wsp.: 2) nad ekspresywizmami oznaczają-
cymi chudość desygnatów. Ta dysproporcja leksykalna pozwala wysnuć wniosek, iż 
nadmierna otyłość burzy normę bardziej niż szczególna szczupłość.  

2.3. Twarz i włosy 

Twarz stanowi o urodzie człowieka, toteż jej elementy podlegają drobiazgowemu 
oglądowi. Posiadacz nieproporcjonalnie dużej głowy określany jest jako gWovåc. Oso-
ba, która ma wydatne, okrągłe policzki, nosi miano pucka. Mężczyznę mającego 
ospowatą cerę określa leksem parxåc – nie odnotowano natomiast rzeczownikowego 
miana określającego kobietę o niedoskonałej cerze. Oznacza się ją przymiotnikami 
parxatå lub xro@zatå, które posiadają męskie ekwiwalenty (parxaty, xro@zaty). Żeń-
skiego odpowiednika nie ma również ekspresywizm oznaczający mężczyznę o zawsze 
rumianej, czerwonej cerze: buråk94. Uwagę użytkowników języka zwracają w męskiej 
twarzy również duże, odstające uszy, kojarzące się z oślimi: kWapoWux, kWapćux, kWa-
pćåk. Tę cechę w żartobliwy sposób akcentuje też ekspresywizm 1zatråk. Stereotypo-

 
92 ˆześfWoz i bećfWoz to tylko fonetyczne warianty tego samego leksemu. 
93 Ekspresywizm rebeka, mimo że odsyła do żydowskiego imienia kobiecego, kojarzy się z krągłością, 

ponieważ może być uznany za adideację od wyrazu beka [por. Brzezina 1986, 100]. 
94 Ta dysproporcja może się łączyć z faktem, iż zaczerwienioną twarz nierzadko mają alkoholicy, któ-

rymi są głównie mężczyźni. 
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we spojrzenie na świat na zasadzie przyległości łączy noszenie okularów ze światem 
nauki (profesůr, profesůrka). W twarzy wyróżniają się nietypowe zęby, a ten element 
utożsamiany jest z oswojonym zwierzęciem z zającowatych (krůlyk)95.  

Niewątpliwą ozdobą głowy są włosy. Określa je wiele ekspresywizmów osobo-
wych. Na kolor i „kształt” włosów wskazuje pięć spośród zebranych apelatywów: 
smWolux (brunet/-ka) i barůn (o osobie, która ma kręcone włosy) to określenia charak-
terystyczne dla obu płci. Dystynkcja następuje w wypadku nosicieli rudych włosów. 
Kobieta nazywana jest lyskům, a mężczyźnie przypisane są dwa miana: ruvylec (to 
określenie, chociaż rzadko, może także sygnować kobietę) i lyśur. W odniesieniu do 
kobiet nazwy przywołujące rudy kolor pełnią głównie funkcję informacyjną, pozwalają 
rozróżnić, o kim mowa. Miana męskie posiadają o wiele bardziej pejoratywny wy-
dźwięk, gdyż kojarzą się ze zdradliwością, fałszem96.  

Włosy to żeński atrybut, więc w opisie kobiety nacisk położony jest na zadbaną 
fryzurę poprzez krytykowanie niedbałego uczesania i bezładu na głowie: xorxåW, 
cu@iradWo, koWtůn, sopa, sopyn, torxåW, roAita. Przy charakterystyce mężczyzn te 
leksemy (poza wyrazem sopyn) nie są używane. Starsi mieszkańcy gminy wspominają, 
że długi warkocz stanowił nieprzeceniony atut dziewczyny. Do dziś wyraźna jest tęsk-
nota za dawnymi ideałami. Można ją odnaleźć choćby w wypowiedzi ponadosiemdzie-
sięcioletniej mieszkanki Olszowej, która charakteryzując jedną z młodych olszowia-
nek, podkreślała: to zes pråvvivå vevuxa: må @zykne du)ze vWosy i krovy pWotrawi dozić.  

W postrzeganiu mężczyzny dbałość o utrzymanie w ładzie swojego „owłosienia” 
jest również istotna, ale w tym wypadku oznacza ona przede wszystkim regularne go-
lenie wąsów i brody. Nieogolonych mężczyzn sygnuje się określeniami: icek, mWośyk, 
mWozzys. Posiadanie długiej brody, czy nawet zarostu (zwłaszcza w czasie niedzieli 
i świąt kościelnych) postrzegane jest jako obce kulturowo, charakterystyczne dla Ży-
dów97. O ile postać Mojżesza znana jest powszechnie z malarstwa religijnego, o tyle 
określenia icek i mWośyk mogą stanowić pozostałość po przedwojennym współistnie-
niu ludności polskiej i żydowskiej na terenie gminy Zakliczyn nad Dunajcem [por. 
Hebda 2006, 31–32]98. Nadmierne owłosienie ciała męskiego implikuje dzikość 
i odzwierciedla się w ekspresywizmach kudWåc i maWpa. 

Częściej niż nadmiar charakteryzuje mężczyznę niedomiar włosów, stąd łysina, sta-
nowiąca częsty kompleks, znajduje odbicie w zgromadzonej leksyce. Informują o niej 

 
95 Na Dukielszczyźnie cecha ta nosi nazwę: kůzsAy zymby. 
96 O tym, jak mocno negatywnie rudy kolor kojarzony jest w potocznym myśleniu, świadczy choćby 

odnotowana przez P. Lewińskiego obelga funkcjonująca w języku młodzieży: Ty synu rudej prostytutki 
[Lewiński 1994, 97]. 

97 Przeprowadzone wśród młodzieży szkół średnich badania ankietowe M. Karwatowskiej i L. Tymia-
kina wykazały, że również młodzi Polacy za typowe cechy wyglądu Żyda, poza charakterystycznym, krzy-
wym nosem, uznają pejsy i długą brodę, nierzadko łączone z brudem [Karwatowska, Tymiakin 2006, 108– 
–110]. O przypisywaniu Żydom przykrego zapachu pisał w Megalomanii narodowej J. Bystroń: „...chodzi 
(...) o fikcyjne zapachy przypisywane obcym dla ich zohydzenia czy też dla uzasadnienia ich odrębności”  
– i dalej: „przekonanie, że »Żyd śmierdzi«, ma charakter legendarny, wychodzący daleko poza realne fakty; 
jest jednym ze źródeł izolacji towarzyskiej ludności żydowskiej” [Bystroń 1995, 55]. O przypisywaniu 
Żydom braku estetyki i higieny również przez mieszkańców okolicy Zakliczyna nad Dunajcem świadczyć 
może istnienie frazeologizmu: Kochá sie jak zyd w parchach [por. Przysłowia 1972]. 

98 Por. rozdz. Rys historyczno-społeczny gminy... 
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deprecjonujące miana męskie: glaca, kår@zyl, vylyńåWek. Inne signum niemłodego 
wieku to siwizna, na którą wskazuje apelatyw śivek. 

2.4. Uroda 

Poza zwróceniem uwagi na szczegóły wyglądu w ekspresywizmach osobowych za-
znacza się także ogólna ocena urody desygnatów. W nazwaniach dotyczących tej sfery 
dominują określenia kobiece. Brzydkiego człowieka, niezależnie od płci, sygnuje się 
apelatywem bžydåk99. Wyraz ten jest jedynym słowem wspólnym dla obu płci zanoto-
wanym w polu semantycznym „uroda”, co dowodzi, że ogólne wrażenie estetyczne 
wywoływane przez kobietę lub mężczyznę jest cechą istotną i wyróżniającą konkretną 
płeć. Na oznaczenie nieatrakcyjnej kobiety funkcjonuje na omawianym obszarze meta-
foryczne miano Wuroda, przywołujące nieprzystojność fizjonomii przez zastosowanie 
wyrazu stosowanego powszechnie jako antonim brzydoty. 

Leksemy określające kobiecą urodziwość tworzone są wprost od wyrazów stano-
wiących synonim piękna (krasa1ica) albo porównują ładną kobietę z tym, co estetycz-
ne i szlachetne w przyrodzie: z kwitnieniem (kwzåtek), dorodnością i szlachetnością 
gatunku (rasůfka), a także ze słodyczą (landryna).  

O urodzie kobiety przesądzają również duże, ładne oczy (ślypula), a także wydatne 
elementy stanowiące atrybuty płci niewieściej. Do nich nawiązują nacechowane eks-
presywnie określenie cycatka oraz synekdochiczne miano dupa, ograniczające istotę 
atrakcyjności kobiecej do jednej części ciała. Częste w polszczyźnie potocznej określa-
nie kobiet nazwami części ciała związanymi z erotyką – jak zauważa M. Karwatowska 
– uprzedmiotawia kobietę, sprowadzając ją do roli rzeczy czy obiektu o funkcji seksu-
alnej [Karwatowska 1999, 55]100. Leksem saHica implikuje obfitość kobiecych kształ-
tów, odnosząc ją do przypisanej żeńskiej płci roli matki.  

Wszystkie spośród zebranych apelatywów sygnujących atrakcyjny wygląd i urodę 
są ekspresywizmami żeńskimi. Zgadza się to z wnioskami M. Karwatowskiej i J. Szpy-
ry-Kozłowskiej, iż „...stereotypy językowe eksponują znaczenie urody kobiet, podczas 
gdy wygląd mężczyzny jest o wiele mniej istotny” [Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 
2005, 94]101. 

Uroda to dla badanej społeczności stan naturalnego piękna ciała. Wskazane jest, 
oczywiście, dbanie o czystość i schludność w wyglądzie (o czym była i będzie jeszcze 
mowa w niniejszym rozdziale), ale niezrozumienie i bunt budzi próba zbytniej inge-

 
99 A. Krawczyk-Tyrpa, pisząc o leksykalnych wykładnikach negatywnej oceny w książce Tabu w dia-

lektach polskich zauważa: „...językowym wykładnikiem wartości estetycznych jest przede wszystkim 
przymiotnik brzydki...”. Jako ilustrację podaje przykłady eufemizmów, m.in. brzydal ‘diabeł’, brzydalnica 
‘kobieta rozpustna’ [Krawczyk-Tyrpa 2001, 242]. 

100 W innym miejscu M. Karwatowska i J. Szpyra-Kozłowska podają blisko 20 ekspresywizmów stosowa-
nych na oznaczenie atrakcyjnej kobiety, utworzonych od leksemów używanych potocznie (często wulgarnie) 
na określenie kobiecych narządów płciowych. Zwracają jednocześnie uwagę na brak nazw części ciała 
w nazwach sygnujących atrakcyjnych mężczyzn [Karwatowska, Szpyra-Kozłowska 2005, 93–94]. 

101 Podobne wnioski wypływają z analizy porównawczej polskich i francuskich frazeologizmów doty-
czących kobiety, przeprowadzonej przez C. Pelletier. Pisze ona: „...uroda (...) jako sem potencjalny jest 
najbardziej oczekiwanym atrybutem kobiety; stanowi o jej kobiecości” [Pelletier 1996, 186]. 
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rencji w naturę, czyli poprawiania urody (por. apelatyw pudyrńica o zdecydowanie 
deprecjonującym wydźwięku). O wiele bardziej negatywne emocje budzi jednak prze-
sadna dbałość o wygląd u mężczyzny, ponieważ cecha ta nie mieści się w ramach 
uświęconej zwyczajem normy i uznawana jest za zachowanie typowo kobiece lub cha-
rakterystyczne dla miejskiej kultury, więc obce obyczajowości wiejskiej. Opisuje tę 
cechę szczególnie dużo określeń: glyglaś, @icuś, @icuź glancuś, a także miano @zykńiś, 
gdzie dodatkowym nośnikiem emocji jest pejoratywizujący formant -iś102. Apelatywy 
nazywające przesadne skupienie mężczyzny na upiększaniu własnego ciała przywołują 
też kota jako zwierzę szczególnie egocentryczne i troszczące się o swój wygląd: Aiću, 
@icuź glancuś kWoćiduptuś103. Męską autoafirmację zestawia się również z obcymi dla 
stereotypu mężczyzny, typowo dziewczęcymi atrybutami: lalkami (lala, laluś). Mno-
gość leksemów określających wyjątkowo zadbanego mężczyznę świadczy o tym, że 
tematowi towarzyszą duże emocje. Mężczyzna wyróżniający się szczególną dbałością 
o wygląd stoi w jaskrawej opozycji wobec tradycyjnego w społeczności wiejskiej wi-
zerunku przedstawiciela „mocnej” płci104. 

2.5. Siła fizyczna i stan zdrowia 

Siła, jak to już zostało w niniejszym rozdziale zaznaczone, najczęściej łączy się 
z tężyzną fizyczną. Od mężczyzny wymaga się, by był mocny, a prototyp istoty kumu-
lującej w sobie ponadprzeciętną energię to na badanym terenie byk. W związku z tym 
silni panowie o atletycznej sylwetce, w zależności od wieku, są określani jako bycek 
lub byk. O tym, jak bardzo moc łączona jest właśnie ze wspomnianym zwierzęciem, 
świadczyć może przywoływanie jego nazwy w żartobliwym powiedzeniu używanym 
na określenie filigranowego, ale silnego mężczyzny: maWy, xudy, ale byk. Słabych, 
a więc nienadających się do pracy mężczyzn o wątłej posturze sygnują nazwy: xuxro, 
xudyrlåk. Brak siły i chudość ewokują chorobę (xyrlåk) i śmierć (zdyxlåWek, zdy-
xlåk)105.  

O ile tężyzny fizycznej oczekuje się od mężczyzn, o tyle wytrzymałość na ból i od-
porność na niesprzyjające warunki pogodowe (zwłaszcza na zimno) są pożądane u obu 
płci. Stąd ciepłolubne osoby nazywa się mianami: źimWorodek, zmarzlåk, zmarzlåWek 
i dookreśla licznymi, często bardzo rubasznymi frazeologizmami106. 

 

 
102 Por. ogólnopolskie: żonkiś, modniś. 
103 K. Mosiołek, porównując stereotypy samic w języku polskim i francuskim, zauważyła, że „...w pol-

szczyźnie i w języku francuskim uaktywniają się dwa składniki znaczenia (...) – ‘kot jest miły, pieszczotli-
wy’ oraz ‘kot ma puszystą i miłą w dotyku sierść’” [Mosiołek 1994, 24]. Badania, co prawda, dotyczyły 
samicy kota, jednak określenia męskie od wyrazu kot implikują podobne właściwości. Badaniami obrazu 
kota w polskiej kulturze zajmował się także J. Anusiewicz [1990], por. rozdz. Uczuciowość i seksualność.  

104 Ewolucję postrzegania mężczyzny prześledziła Jadwiga Kowalikowa, wychodząc od „płci mocnej” 
w artykule pt. Od męża do palanta, czyli o płci „mocnej” osłabianiu [Kowalikowa 2002]. 

105 Zob. podrozdział 2.2. Tusza. 
106 Są to głównie aluzje do oziębłości bądź niezaspokojenia seksualnego lub też bardziej naturalistyczne 

powiedzenia, jak np. vlyź v gůvno pWo Wsy, to će 1zater ńe rusy. 



 

 

102 

2.6. Sposób chodzenia 

Sposób chodzenia, mimo że nienależący do komponentów wyglądu, składa się na 
postrzeganie osoby przez innych. Tu, jak w każdej pozostałej kwestii, niewskazane jest 
wyróżnianie się. Na niezgrabne poruszanie się, kuśtykanie, wskazują apelatywy mę-
skie: graślåc, graślåk, kWoślåc, kulås, kuśtyga, kutyrnoga i raćåk. Żartobliwy charak-
ter ma z kolei ekspresywizm uWůn, określający chwiejnie chodzącego mężczyznę 
o szeroko rozstawionych, krzywych nogach, przypominających kształtem pozycję 
człowieka jadącego na koniu. Określeniami stosowanymi wobec osób niesprawnie się 
poruszających niezależnie od płci są: platfus i pWokraka. Pierwsze z mian przywołuje 
nazwę wady w budowie stopy i, jak każde miano odwołujące się do choroby bądź dys-
funkcji, jest mocno deprecjonujące. Kobietę chodzącą powoli i niezdarnie oznacza 
tylko jeden apelatyw: śtupacka, za to ekspresywizmy żeńskie zaświadczają cechę nie-
spotykaną w mianach używanych w odniesieniu do panów: kręcenie biodrami (w po-
tocznym odczuciu: tyłkiem): kacka, śutka, 1zyrćidupa. Taki sposób poruszania się 
bulwersuje zwłaszcza najstarszych i uznawany jest za przejaw nieskromności, wobec 
czego wspomniane leksemy pełnią funkcję normatyzującą. Podobnie chwiejny chód 
rejestruje ekspresywizm @iηg1in, jednak nie posiada on silnego ładunku emocji. Przy-
wołuje jako podstawę nominacji zwierzę obce rodzimej kulturze, wolne od bagażu 
emocji i skojarzeń, jakimi obrosły dobrze znane zwierzęta, jak choćby kaczka czy lis. 
Sposób poruszania może być dowodem sprytu. Leksemy: lyśur i lyśura funkcjonują na 
oznaczenie osoby przemieszczającej się (zwłaszcza w lesie) bezszelestnie jak lis i sta-
nowią nośnik pozytywnych emocji.  

W nazwaniu wyjątkowo szybko poruszających się osób znajduje się odwołanie do 
tempa pocisku (pyršiηk), zaś sposób chodzenia energicznych kobiet łączy się na bada-
nym terenie z wyścigiem (vyśćigůfka). Mężczyzna, który wykonuje podczas chodzenia 
szczególnie duże kroki, nazywany jest xycAzym, ponieważ jego ruchy przywodzą na 
myśl skoki zająca107. Nietypowość w męskim zachowaniu odnotowuje też apelatyw 
drypśik, wskazujący na niespokojną osobę, która często drepce w miejscu.  

2.7. Strój 

Oglądu zewnętrznego kobiety i mężczyzny dopełnia strój. Ubiór powinien być sto-
sowny do okazji i skromny. Nazbyt śmiałe odsłanianie ciała przez kobiety kojarzone 
jest z niekompletnością garderoby (pWosckubåWek) i uznawane za gorszące (goWo-
du@zyc). Niestosownie lekki ubiór męski (wircyk) nie powoduje demoralizacji.  

Zbyt ekstrawagancko ubierającą się (lub zachowującą) osobę określa się mianem 
cudåka, rozszerzanym nierzadko w określenie opisowe cudåg bez dupy. Wyśmiewanie 
„cudaczności” ma deprecjonować to, co nieprzyswojone, obce kulturowo i obyczajo-
wo. Nowość przybywająca na wieś z miast w latach sześćdziesiątych XX wieku została 
zapamiętana i uwieczniona w postaci nazwy ˆistoro1zec, stosowanej dziś na określenie 
mężczyzny w dzwonowatych spodniach, niezależnie od tego, z czego są one zrobione. 

 
107 Czynność, jaką zając wykonuje na omawianym terenie, nazywa się Aicańym bądź xycańym. 
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Dbałość o elegancję stroju znajduje odzwierciedlenie w postaci określeń: ryktůvń-
iśa, ryktůvńiś, strůzńiśa. Niedbalstwo i niestaranność w ubiorze piętnują niezwykle 
liczne określenia – żeńskie: gnozåra, gnozůfka, Aicora, kůnduśa, Aicårka, růmůηka, 
śturmWo – męskie: kWocmoWux, kWopćux, kWosmåc, kro1zåš, lyzbuś, růmůn, Wapser-
dåk, śturmåk, fśåš – oraz wspólne obu płciom: flyza, gnůz, lyzba, ńyxluz, ńedbalux. 
Niedbały strój krytykowany jest równie mocno jak pozbawiona schludności fryzura. 
Przywołuje skojarzenia z gnojem (gnozåra, gnozůfka, gnůz, kro1zåš), brudem (kWoc-
moWux, kWopćux, kWosmåc, flyza, fśåš, ńyxluz), rozwichrzeniem charakterystycznym 
dla snopka zboża (Aicora, Aicårka), nieestetycznością przypisywaną stereotypowi Ru-
muna (růmůn, růmůηka). Użytkownicy języka podkreślają także niestosowność no-
szenia zbyt obszernych, za dużych ubrań: lyzba, lyzbuś108, Wapserdåk, kůnduśa109, 
maryśka. Troska o wygląd powinna cechować mieszkańca wsi niezależnie od płci. 
Brak dbałości o garderobę zrównuje osobę niedbałą (ńedbaluxa) z człowiekiem niedo-
rozwiniętym (śturmåk, śturmWo). 

2.8. Niepełnosprawność 

J. Kąś zaznaczał, iż niepełnosprawność, należąca do sfery tabuicznej, nie znajduje 
odzwierciedlenia w nacechowanej emocjonalnie leksyce piętnującej kalekie jednostki 
[Kąś 1994, 120]. Na terenie gminy Zakliczyn nad Dunajcem także nie nazywa się upo-
śledzenia brutalnie i wprost. Ludzie naprawdę chorzy nie są wytykani, ponieważ aluzje 
do kalectwa łamałyby nienaruszalne tabu. Apelatywy ewokujące kalectwo fizyczne 
i/lub psychiczne nie sygnują jednostek rzeczywiście dotkniętych kalectwem, ale zdro-
wych ludzi, których zachowanie bądź wygląd odbiegają od normy, przez co kojarzeni 
są z upośledzonymi (gux, ńymWova, ślypuga). Dotyczy to więc świadomego zaniedba-
nia, nie zaś niezawinionej dysfunkcji. Deprecjonowanie jednostki przez przypisywanie 
jej braku słuchu, mowy czy wzroku wiąże się ze stereotypizacją językową i postrzega-
niem niedoskonałych „egzemplarzy” człowieka jako „obcych”. Zbigniew Benedykto-
wicz, analizując zawartość treściową kategorii obcości w kulturze ludowej, za katego-
rie budujące obraz obcego uznaje: nieludzkość, zwierzęcość, dzikość oraz właśnie 
głuchotę, niemotę i milczenie [Benedyktowicz 2000, 130]. Nazwania przywołujące 
niedorozwinięcie, zwłaszcza psychiczne, funkcjonują jako mocno nacechowane wy-
zwiska osób ociężałych umysłowo: ćymWoga, matoW, myntåk, můηgoW, ńedorozům, 
ńedorozvůz, świdråc, tůmåk, tůmůn, uWymńåk, zyzåk i męskie śytńåk110. W ekspresy-
 

108 A. Czesak podaje słowo lejbuś, znane na Orawie, na określenie osoby mówiącej nieprawdę, zaś od 
Żywiecczyzny po Spisz oraz w Gorcach (i na Warmii) w znaczeniu ‘leń’ [Czesak 2004, 114]. Niektórzy 
badacze (wśród nich M. Brzezina) dopatrują się etymologii ekspresywizmu lejbuś w żydowskim imieniu 
Lejb (co w jidysz znaczy: ‘lew’) [Abramowicz 2001, 3]. Podobne byłoby zatem również pochodzenie 
wyrazu lyzba. 

109 Określenie kůnduśa jest przykładem zapelatywizowanego antroponimu i funkcjonuje w Olszowej 
na zasadzie nazwy przeniesionej od imienia Kunegunda. Nosicielka tego imienia uchodziła w okolicy za 
prototyp kobiety niedbającej o estetyczny wygląd i strój. Również odantroponimiczne pochodzenie ma 
ekspresywizm maryśka. 

110 Ekspresywizm sietniak został przez A. Czesaka szczegółowo opisany. Pole semantyczne leksemu 
jest wyjątkowo rozległe. Słowo oznacza m.in.: niedołęgę, matołka, człowieka niedorozwiniętego, kalekę, 
człowieka zbyt niskiego na swój wiek, osobę nieśmiałą, chorowitą, nierosnącą kurę, mężczyznę otyłego, 
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wizmach zaliczonych do tej grupy nie zaznacza się różnica w określaniu płci. Stoso-
wane są one zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn. Jedyne określenia do-
precyzowane ze względu na płeć to nazwy sygnujące zezowatych mężczyzn: świdråc 
i zyzåk. 

3.  Podsumowanie 

Mimo iż opisywana sfera tematyczna jest niezwykle licznie zaświadczana w leksy-
ce mieszkańców gminy Zakliczyn nad Dunajcem, w dużej części posiada ona funkcję 
informacyjną jako prymarną. W postrzeganiu człowieka wyraźnie zaznacza się dwu-
biegunowość myślenia użytkowników opisywanej gwary. Jednostki ludzkie klasyfiko-
wane są w opozycyjne pary: młody – stary, wysoki – niski, szczupły – otyły, słaby 
– silny, energiczny – ospały, schludny – niechlujny.  

Zaskakujące, że spośród 198 ekspresywizmów dotyczących wyglądu większość, bo 
aż 92 (46,4%) stanowią określenia męskie przy 64 (32,3%) kobiecych i 42 (21,2%) 
mianach wspólnych kobietom i mężczyznom (patrz: Zestawienie 1). Tak duże zaintere-
sowanie męskim wyglądem wynika z traktowania mężczyzny jako ważniejszego od 
kobiety111. Językowy obraz kobiecego wyglądu różni się od wizerunku mężczyzny. 
Różnic nie prezentują jedynie apelatywy dotyczące niepełnosprawności. Niesyme-
tryczność pojawia się w wypadku kompleksowo rozumianej urody, gdzie miana kobie-
ce nie posiadają odpowiedników męskich. W wypadku kobiet podkreślana jest także 
potrzeba zadbanego wyglądu i starannego uczesania. Ważność atrakcyjnego wyglądu 
w wizerunku kobiety i nieistotność w obrazie mężczyzny to właściwość nie tylko ba-
danej społeczności. W polszczyźnie powszechnie funkcjonuje przeświadczenie od-
zwierciedlone w przysłowiu: mężczyzna powinien być trochę ładniejszy od diabła, 
a panna tylko trochę brzydsza od anioła112. Mężczyzna przywiązujący zbyt dużą wagę 
do wyglądu śmieszy i bulwersuje swym zachowaniem, jak każdy, kto narusza ustalony 
tradycją porządek. W wypadku kobiet za niestosowne uchodzi eksponowanie atrybu-
tów płci (odsłanianie ciała, kręcenie biodrami podczas chodzenia). 

Dni świąteczne (o proweniencji religijnej) nakładają na mężczyznę przede wszyst-
kim obowiązek zadbania o zarost, która to troska – w świetle potocznej opinii – pełni 
funkcję budowania tożsamości katolickiej w opozycji do żydowskiej. Wstydliwy ele-
ment męskiego wyglądu stanowi łysina.  

Na badanym obszarze powszechne jest przypisywanie mężczyźnie roli żywiciela 
rodziny, toteż powinien on być postawny i dobrze zbudowany, aby udźwignąć ciężar 
pracy fizycznej. Niski bądź wysoki, ale szczupły osobnik nie znajduje uznania.  

 

wieśniaka, człowieka niepełnosprawnego fizycznie, np. garbatego. Dialektolog wskazuje, że etymologia 
wyrazu jest niepewna. Powątpiewa, by miał to być wyraz pochodzenia węgierskiego, jak wskazywali nie-
którzy badacze [Czesak 2004, 125–133]. 

111 Por. także wnioski w rozdz. Kobieta i mężczyzna jako członkowie społeczności wiejskiej. 
112 Maksyma ta jest obecna w refleksji polskich lingwistów nad językiem: m.in. M. Karwatowskiej  

i J. Szpyry-Kozłowskiej [2005], a także B. Rejakowej [2002]. 
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To, co poznawalne wzrokowo, rzadko przekłada się na treści użyteczne dla miesz-
kańców wsi. Kolor włosów czy sposób chodzenia osoby są mniej istotne niż na przy-
kład jej tężyzna fizyczna czy tusza, która w potocznej opinii transponuje się na siłę 
niezbędną w pracy. Znaczenie niesione przez leksem opisujący wygląd jest zatem dla 
wiejskiego użytkownika języka ważny o tyle, o ile łączy się z dodatkowymi informa-
cjami o istotniejszych, czyli pozawizualnych cechach człowieka. Właściwości fizyczne 
jednostki uznawane są za niefundamentalne, drugorzędne [por. Kąś 2002]. Posługując 
się terminologią kognitywistyczną, można je określić mianem tła w profilu człowieka, 
w którym figurą będą treści pozazewnętrzne [zob. figura – tło: Tabakowska 1995, 65– 
–70]. Prawidłowość ta dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Słuszna jest zatem 
uwaga J. Kąsia, że „...marginalne znaczenie ma (...) tworzenie stereotypowego wize-
runku uwzględniającego cechy zewnętrzne” [Kąś 1994, 120]. 
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Zestawienie 1. Liczbowy rozkład ekspresywizmów osobowych dotyczących wieku i wyglądu 
w odniesieniu do poszczególnych płci 

Pole semantyczne: 
WIEK I WYGLĄD 

PODGRUPA 
(temat wydzielony w ramach pola 
semantycznego) 

K. M. K. i M. Ł. 

Wiek  11 14 1 26 

 Młodość 6 7 1 14 

 Starość 5 7 0 12 

Wzrost   8 18 1 27 

 Wysoki 6 3 1 10 

 Niski 2 15 0 17 

Tusza  21 13 11 45 

 Chudość 4 2 9 15 

 Otyłość 17 11 2 30 

Twarz i włosy  8 18 5 31 

 Wygląd twarzy 1 3 2 6 

 Odstające uszy 0 4 0 4 

 Kolor włosów i kształt fryzury 1 2 2 5 

 Niedbała, rozwichrzona fryzura 6 0 1 7 

 Łysina i siwizna  0 4 0 4 

 Zarost, nadmierne owłosienie  0 5 0 5 

Uroda  9 8 1 18 

 Urodziwość 5 0 0 5 

 Brzydota 1 0 1 2 

 
Przesadna dbałość o urodę,  
poprawianie urody 

1 8 0 9 

 Posiadanie wydatnych atrybutów płci 2 0 0 2 

Siła fizyczna i stan zdrowia  0 7 3 10 

 Duża siła 0 2 0 2 

 Mała siła 0 5 0 5 

 Nieodporność na zimno 0 0 3 3 

Sposób chodzenia  6 13 3 22 

 Energiczność, duże tempo 1 3 0 4 

 Niezgrabność, kuśtykanie 1 8 2 11 

 Chwiejność 0 1 1 2 

 Spryt 1 1 0 2 

 Kręcenie tyłkiem 3 0 0 3 

Strój  12 12 6 30 

 
Nieskromność, niekompletność 
stroju 

2 1 0 3 

 Ekstrawagancja 0 1 1 2 

 Zaniedbanie, brak schludności 8 9 5 22 

 Elegancja 2 1 0 3 

Niepełnosprawność  0 3 12 15 

Łącznie  75 106 42 224 

K. – określenia kobiet; M. – określenia mężczyzn; K. i M. – określenia wspólne dla kobiet i męż-
czyzn; Ł. – łącznie  
 



X. KOBIETA I MĘŻCZYZNA JAKO CZŁONKOWIE 
SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są: kobieta i mężczyzna występujący w roli 
członków wiejskiej społeczności. Wydzielona kategoria cechuje się dużą pojemnością, 
ponieważ mieści w sobie słownictwo budujące rustykalną wspólnotę. Ma również za 
zadanie przekazać kulturowy stereotyp kobiety i mężczyzny, utworzony na podstawie 
analizy pól semantycznych odwzorowujących aspekty ważne dla wiejskiej wspólnoty. 
Jak zauważa J. Kąś,  

...kulturowy stereotyp mężczyzny i kobiety jest wizerunkiem, na który składają się zarówno ce-
chy zewnętrzne, jak i poddawane silnemu i szczegółowemu wartościowaniu społecznemu posta-
wy moralne i społeczne. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że pierwszoplanowe jest tu warto-
ściowanie społeczne, z punktu widzenia znaczenia danej postawy w życiu społecznym... [Kąś 
1994, 120]. 

Wydzielona kategoria uwzględnia cechy człowieka istotne podczas codziennych 
kontaktów. Zawiera przede wszystkim informacje o nagannych zachowaniach społecz-
nych, których ocena jest nierzadko różna w zależności od płci.  

1.  Elementy językowe kształtujące tożsamość społeczności wiejskiej 

Opisywana społeczność, podobnie jak inne wspólnoty wiejskie, posiada silne po-
czucie tożsamości i przynależności do konkretnego terytorium. Ta świadomość zako-
rzenienia obyczajowo-kulturowego budowana jest w sposób specyficzny, bowiem 
zawsze w opozycji do kogoś113. Kontrastowanie swojskości z obcością stanowi specy-
fikę myślenia ludowego już od wieków. Ludwik Stomma, badając kulturę wsi polskiej 
XIX stulecia wysnuł wniosek, że w świadomości ówczesnych chłopów istniały  

...zasadnicze przeciwstawienia: swój – obcy, orbis interior – orbis exterior, których wynikiem by-
ła tzw. moralność swojacka, w której (...) grzech ciężki stanowiło to wszystko, co uderzało 
w grupę od zewnątrz lub rozsadzało ją od środka. Natomiast przewiny wobec obcego (...) były już 
traktowane zupełnie inaczej [Stomma 2002, 252].  

 
113 Dopiero skontrastowanie swojskości z odmiennością pozwala waloryzować którąś z kategorii. Jak 

zaznacza E. Nowicka: „...przed zderzeniem z odmiennością to, co swojskie, jest jedyne, a więc nie ma 
szansy nabrać waloru relatywistycznego” [Nowicka 1990, 22]. 
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Tożsamość narodowa budowana jest poprzez opozycję do mieszkańców innych kra-
jów (śfap114, xamerykůn), tożsamość językowa, kulturowa i religijna – przez zestawienie 
z reprezentantami innych języków (gůrål)115, kultur i wyznań (m.in. mWośyk, tureg ńek-
šcůny, zyt, icek)116, natomiast na przynależność do określonej wsi wskazują przede 
wszystkim te jednostki leksykalne, które charakteryzują (najczęściej ośmieszają) miesz-
kańców sąsiednich miejscowości i okolicznych gmin (np. pWodolsAi zWovyz). Każde takie 
zaklasyfikowanie akcentuje poczucie odrębności użytkowników języka i przez konfron-
tację swojskości z obcością waloryzuje to, co swojskie117. Tak rozumiana tożsamość 
stanowi szerszą perspektywę dla przynależności do określonej płci. W wiejskiej wspól-
nocie językowo-kulturowej „swojskość” pojmowana jest bowiem przede wszystkim 
terytorialnie, wtórnie zaś akcentuje się fakt bycia kobietą czy mężczyzną. 

Tożsamość jest budowana w zgodzie z niezmiennym schematem. Na początku na-
stępuje utożsamienie partykularne, z własną wsią (nierzadko nawet częścią wsi, 
w której mieszka mówiący), a następnie uniwersalizujące – z regionem, narodem, kon-
tynentem. Dychotomiczną złożoność ludowego świata obrazują określenia zaznaczają-
ce podział na zadomowionych swoich, obecnych w danej wsi od pokoleń (pńåk, 
rry·ńik, kWožyz), i napływowych, więc uchodzących za obcych pochodzeniem  
(kšåk)118. Własna, idealizowana wieś, przeciwstawiana jest niedoskonałościom miej-
scowości ościennych w powszechnie na terenie badanej gminy funkcjonujących prze-
zwiskach zbiorowych, ośmieszających mieszkańców sąsiednich sołectw119.  

Przynależność do wspólnoty wiejskiej nie jest jednostce dana raz na zawsze. Ze 
społeczności zostają wykluczone osoby odnajdujące w swoim pochodzeniu powód do 
 

114 O negatywnym stereotypie Niemca we frazeologii i polszczyźnie potocznej pisał M. Müller, zwraca-
jąc uwagę, że Niemcy i Żydzi uznawani są w języku polskim za najbardziej „obcych”. Odzwierciedla się to 
m.in. w przysłowiach: Co Polak, to nie Niemiec czy Jak świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem 
[Müller 2005, 330]. 

115 Rolę języka jako miernika swojskości podkreśla też ekspresywizm ńemWova (zob. rozdz. Wiek i wy-
gląd...). Opozycję „swoi – mówiący”: „obcy – niemówiący” obrazuje etymologia nazwy „Słowianin” 
(‘władający słowem’) i kontrastującego z nią słowa „Niemiec” (‘niemy’) [Benedyktowicz 2000, 128]. 

116 Wśród określeń przedstawicieli odmiennej kultury i wyznania dominują nazwania Żydów (mWośyk, 
zyt, icek). Takie postrzeganie, podkreślające nietypowość, rozpoznawalną odmienność reprezentantów tego 
narodu, często łączy się z negatywnym nastawieniem do nich. Wspomniana odmienność zaznacza się na 
wielu płaszczyznach: wyglądu (zob. rozdz. Wiek i wygląd...), religii (zob. rozdz. Uczuciowość i seksual-
ność) oraz pochodzenia. O postrzeganiu Żydów jako obcych pisali M. Karwatowska i L. Tymiakin, analizu-
jąc wyniki wspominanych wcześniej badań przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej. Dociekając 
przyczyn ocen wyrażających wrogość wobec przedstawicieli tego narodu, zauważają: „...dezaprobacie 
podlega obcość [podkr. M.K., L.T.] Żydów (Nigdy się nie zasymilują (...); Zawsze byli odrębną grupą 
społeczeństwa (...)) i antypolonizm (Nie podoba mi się u Żydów ich (...) relatywizm moralny i nacjona-
lizm...)” [Karwatowska, Tymiakin 2006, 121]. 

117 Na temat opozycji swoi – obcy powstała już dość obszerna literatura. O tej antynomii pisali m.in. 
Z. Benedyktowicz i D. Markowska [1979], W. Bartoszewski [1981], A. Mirga [1984], M.S. Prochorowa 
[1998], E. Nowicka [1990], E. Masłowska [1991], H. Popowska-Taborska [1999], Z. Benedyktowicz 
[2000], A. Piechnik [2006]. 

118 W niektórych kulturach rodzimość pochodzenia stanowi podstawowy atut przyszłej żony. Widać to 
w przytaczanym przez W. Kopalińskiego ludowym przysłowiu rumuńskim: „Więcej warte brzydactwo 
z twojej wsi niż pięknotka z cudzej” [Kopaliński 1995, 362]. 

119 Te nieoficjalne antroponimy stanowią interesujący materiał leksykalny, jednak z uwagi na fakt, iż 
niniejszy podrozdział stanowi jedynie tło opisu, nie zostaną przytoczone. Część przezwisk została zanali-
zowana w artykule Językowy obraz obcego w nieoficjalnych nazwaniach ludności wiejskiej [Piechnik 
2006]. Nieco informacji na ten temat znajduje się w rozdz. Rys historyczno-społeczny... 
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wstydu i przez nabywanie miejskich nawyków starające się odciąć od kultury, z której 
wyrosły (kWocagůn, půn, půnåsek, pańuśa, pańća). Opozycja wieś – miasto widoczna 
jest również w innych ekspresywizmach osobowych, o czym będzie jeszcze mowa 
w dalszej części pracy. Od mieszkańców wsi wymaga się naturalności, toteż nieauten-
tyczność w postawie i zachowaniu podkreślają nazwy: Wudavåc oraz papuga. 

W sferze życia społecznego oczekuje się, by jednostka była podporządkowana zbio-
rowości. Ten, kto wychodzi poza przeciętność, określany jest jako cudåk bądź pazåc. 
W związku z tym oryginalność, ceniona we współczesnej kulturze miejskiej, nie tylko 
nie imponuje, ale nawet dyskwalifikuje. Piętnując jednostki próbujące się wyrwać 
z szablonu, społeczność wiejska broni tradycyjnej normy przed modyfikacjami. Tępione 
są zwłaszcza tendencje autoafirmacyjne – a za taki przejaw uchodzi np. chwalenie się.  

Powyższy rejestr wskazuje, jak różnie bywa profilowany „obcy”, z którym konfron-
towana jest swojskość w celu określenia tożsamości użytkowników badanego języka. 
W roli „nieswojego” może wystąpić osoba obcej nacji, ale i rdzenny mieszkaniec wsi, 
w jakiś sposób wyłamujący się z utrwalonych reguł. Socjologia w odniesieniu do tej 
kwestii stosuje terminy: „obcy nieznany” (z którym dana społeczność nie ma kontaktu 
i dysponuje na jego temat ograniczoną wiedzą) oraz „obcy znany” (z którym użytkow-
nicy języka mają codzienny kontakt i o którym dużo wiedzą) [Nowicka 1990, 30]. 
Przynależność do wspólnoty językowo-kulturowej jest zatem stopniowalna. Za obcych 
uznawane są nie tylko jednostki spoza określonej wspólnoty językowo--kulturowej, 
lecz także niektórzy autochtoni, „inni”. Proporcjonalność liczbowa leksemów po stro-
nie żeńskiej i męskiej informuje, że opisywany aspekt życia jest istotny w spojrzeniu 
na człowieka w ogóle, bez dodatkowej partykularyzacji płciowej.  

2.  Stosunek jednostki do innych ludzi oraz do wspólnoty wiejskiej 

Każdy mieszkaniec gminy to członek wspólnoty kulturowo-językowej, który, żyjąc 
w określonej społeczności, skazany jest na wchodzenie w interakcje z ludźmi. Nieba-
gatelne znaczenie mają więc: sposób traktowania swego miejsca we wspólnocie oraz 
stosunek do współmieszkańców. Pożądaną postawą, niezależnie od płci, jest otwartość 
na innych i chęć uczestniczenia w życiu towarzyskim bądź społecznym. Ten, kto prze-
jawia skłonności mizantropijne, sygnowany jest (symetrycznymi pod względem płci) 
określeniami odnoszącymi się do kobiet i mężczyzn: vikus, vikuska, vik bądź zróżni-
cowanymi ze względu na płeć pustylńik/pustylńica i kůntovńik/kůntovńica oraz apela-
tywem ćyš. Stronienie od ludzi implikuje więc nieucywilizowanie (dzikość), samotni-
czą egzystencję podyktowaną świadomym wyborem (pustelnictwo) bądź chorobliwą 
wstydliwość niepozwalającą jednostce wyjść z cienia (tu ekspresywizmy motywowane 
słowem kąt). Alienacja, brak chęci do integrowania się z sąsiadami, sprawiają, że jed-
nostka zaczyna budzić u osób z zewnątrz lęk przed kontaktem i kojarzona jest z cier-
niem, z którym zetknięcie powoduje ból oraz nieprzyjemności (ćyš).  

Tępiona jest też skrajnie odmienna postawa. Nie znajdują bowiem aprobaty również 
osoby próbujące skoncentrować na sobie społeczną uwagę. Autoafirmacyjne i egocen-
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tryczne dążenia utrwalają negujące ekspresywizmy żeńskie: prymńiśa i g1zåzda. Ubó-
stwo leksemów nie pozwala na formułowanie miarodajnych wniosków, jednak brak 
określeń męskich opisujących analogiczne zachowania mógłby wskazywać na zgod-
ność sposobu traktowania kobiety przez społeczność wiejską z wyobrażeniem kobiecej 
roli utrwalonym w języku potocznym. K. Handke zauważyła, że różnorodność sposo-
bów postrzegania płci wynika z niejednakowej oczekiwanej społecznie roli przypisy-
wanej kobiecie i mężczyźnie:  

...[w przeciwieństwie do kobiet – uzup. A.P.] teren największej aktywności mężczyzn jest poza 
domem (środowisko zawodowe i towarzyskie koła wspólnych zainteresowań, a także środowisko 
działań publicznych, politycznych, społecznych itp.) [Handke 1994, 27]. 

Mężczyzna stworzony jest zatem do tego, by wieść prym i znajdować się w cen-
trum uwagi, kobiecie przypisana jest natomiast odmienna funkcja.  

Cechą bliską egocentryzmowi jest próba dowartościowania się przez podkreślanie 
własnej wartości („lepszości”). Jednostki, które tak się zachowują, nazywane są opiso-
wym, mocno pogardliwym określeniem co zå to ńe zå. Powtórzenie zaimka osobowego 
wskazuje na ważność perspektywy osobistej, egoistycznej w wypowiedziach desygna-
tów. Osoby, które się chwalą, określa się na omawianym obszarze czterema ekspresy-
wizmami: kfålba, kfålydupa, kfålyvura, kfåly@zynta120. Podobna jest semantyka apela-
tywów: xWozråk, wilozůf, kWozåk, ćubaryk, můndråk, określających mężczyzn 
wychwalających swoje umiejętności, które okazują się jedynie teorią. Stosunkowo 
duża liczba określeń dotyczących tego tematu i brak symetrycznych nazw kobiecych 
świadczy, iż wspomniane zachowanie jest typowe dla panów i w ich wypadku szcze-
gólnie godne potępienia.  

Wskazane jest natomiast, aby jednostkę cechowała życzliwość wobec innych. Po-
stawa stale osowiałych, nadąsanych ludzi zestawiana jest z reakcją zwierząt, które 
furczą, by odstraszyć intruza (fucydWo, WofucåWek), bądź z posturą osób dumnie wy-
prostowanych, tak jak „na wdechu” (puco nadynte). Zatem w opinii użytkowników 
opisywanej gwary człowiek niesympatyczny to człowiek napuszony.  

Mimo że kontakty wewnątrz wspólnoty wiejskiej są w większości nieoficjalne, nie 
zwalnia to ich uczestników z obowiązku kulturalnego zachowania. Brak ogłady towa-
rzyskiej odbiera jednostce jeden z atrybutów człowieczeństwa, pełni dehumanizującą 
funkcję. Osobę niestosującą zasad grzeczności nazywa się określeniem: ćwzåk, odro-
ślinnym: buråk lub odzwierzęcym: Woś. Tępienie przejawów braku kultury, nierzadko 
również przez nazywanie ludzi określeniami pochodzącymi od zachowań niestosow-
nych w towarzystwie (pužydek, od pužyć ‘puszczać bąki’), może wynikać z chęci za-
przeczenia stereotypowi mieszkańca wsi. W ogólnym języku potocznym funkcjonują 
bowiem ekspresywizmy osobowe motywowane słowem wieś, stosowane na określenie 
niekulturalnego człowieka. O powszechności wspomnianego zjawiska językowego 

 
120 Aż w dwóch spośród podanych ekspresywizmów pojawia się synonim tyłka w funkcji jednego z wy-

razów motywujących (kfålydupa, kfålyvura). Gwara, jako język należący do rejestru potocznego, posługuje 
się często określeniami dosadnymi, nieeufemizowanymi. Nazwa wspomnianej części ciała w formie dupa 
jest bodaj najbardziej produktywnym apelatywem w języku badanego obszaru (przy okazji gromadzenia 
ekspresywnej leksyki zebranych zostało ponad 120 frazeologizmów z tym słowem). 
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najdobitniej świadczy fakt, iż również na wsi powiedzenie o kimś: 1zyśńåk121, 1zyśńåra 
lub synonimicznie: fśåk, fśåš konotuje brak kultury [por. Żywicka 2003, 207, Piechnik 
2008, 557]. Wiejski użytkownik języka broni się przed postrzeganiem go jako czło-
wieka zacofanego i posiada aspiracje do „bycia na czasie” z tym, co nowoczesne. Wy-
szydza się zatem zachowanie ćymråkůf, którzy nie nadążają za nowością, oraz za-
ściankowość nieobytych w świecie, nieokrzesanych Worcykůf. 

Więzi międzysąsiedzkie zacieśniane są podczas spotkań towarzyskich i odwiedzin. 
Uświęcona tradycją gościnność nakazuje serdecznie przyjmować przybywających 
z wizytą. Gość z kolei zobowiązany jest okazać gospodarzom szacunek. Za szczególnie 
niepożądane i stanowiące afront dla przyjmującego uważane jest nieprzekraczanie 
progu domu, niewchodzenie do środka podczas wizyty. Tę cechę potępiają określenia 
sugerujące, iż wspomniana postawa stanowi element sprzeczny z gościną, bliski karze: 
pWokutńica, pWokutńik122. Odwiedzanie współmieszkańców bez zaproszenia jest częstą 
praktyką, a w przeszłości zachowanie takie stanowiło normę. Nie wypadało jednak 
przyjść nieproszonym na wesele. Takie osoby sygnowano określeniami: kra-
kWo1zåk/krakWo1zåŋka i męskim mianem: kWopåc. 

Ten, kto w opinii mówiących nadużywa gościnności, zbyt często przesiadując 
w domach sąsiadów, to xåW@zåš/xåW@zåra. Nieuzasadnione opuszczanie własnego go-
spodarstwa i chodzenie po domach bez konkretnego celu to cecha szczególnie nagan-
na, bo licznie odzwierciedlona w leksyce w postaci żeńskich określeń: cygůηka, vůka 
oraz liczniejszych, męskich: baćar123, bylynduWa, smykåc, Wazza, Wazyηga i obu płci: 
fuWa. Nazwy te w większości motywowane są czasownikami oznaczającymi chodzenie 
(vůcyć śe, smykać śe, Waźić), zaś apelatyw cygůηka przywołuje dawne czasy, kiedy 
Cyganie włóczyli się po wsiach, budząc postrach124.  

Z chodzeniem po wsi nieodłącznie kojarzone jest wścibstwo oraz plotkarstwo. 
Pierwszą z wymienionych przywar krytykują nazwy: świdråc, ńuxåc/ńuxacka oraz 
odnoszące się do obu płci: cuza. Łączą one „ciekawskość” ze zmysłem powonienia 

 
121 Etymologia leksemu jest czytelna, zaś jego zakres tak się rozszerzył, że wieśniak w znaczeniu: 

‘człowiek niekulturalny, nieobyty towarzysko’ funkcjonuje jako neosemantyzm na określenie osoby noszą-
cej powyższe cechy niezależnie od miejsca jej zamieszkania.  

122 Do tej cechy nawiązuje także żywy w języku olszowian i jamnian stereotyp mieszkańca Jastrzębi, 
który – poza tym, że jest skąpy i nieżyczliwy – przychodząc do czyjegoś domu nie siada, ale załatwia swoje 
sprawy zza progu.  

123 Wyraz baciar/batiar pochodzi z języka węgierskiego i oznacza śmiałka, urwisa. Zgodnie z wynika-
mi badań ankietowych przeprowadzonych przez K. Török, hungaryzm ten należy do „słów średnio zna-
nych” Polakom (znało go 41% informatorów) [Török 2006, 33]. 

124 Cyganie na terenie gminy Zakliczyn nad Dunajcem, podobnie jak w innych częściach Polski, posia-
dają przede wszystkim negatywny stereotyp. Do dziś mieszkańcy okolic Zakliczyna w celu nastraszenia 
niesfornych dzieci przywołują obraz Cygana jako zagrożenia bezpieczeństwa, por. BWo će cygůn/cygůηka 
pWor1ze; BWo zavoWům cygůna/cygůηke; BWo će śpšedům cygůnům; BWo će cygůn/cygůηka do vWora fpaku-
ze. A. Bartosz, pisząc o stosunku mieszkańców południowej Polski do ludności romskiej, zaznacza: „Wie-
dza żyjących przez pokolenia obok Cyganów miejscowych sprowadzała się do: brudni, kradną, śmierdzą, 
jedzą padlinę. Góralska społeczność chłopska jest tradycyjnie nietolerancyjna w stosunku do obcych” 
[Bartosz 2002, 15] i dalej „Cygan to Cygan – powiadają (...) Cygan nadal jest obcy, choćby miał uniwersy-
teckie wykształcenie, choćby był przedsiębiorcą” [Bartosz 2002, 17]. Podnoszeniem świadomości miesz-
kańców na temat kultury romskiej oraz burzeniem negatywnego stereotypu Cygana zajmuje się Muzeum 
Etnograficzne w Tarnowie, które posiada stałą ekspozycję dotyczącą kultury Romów oraz organizuje co-
rocznie Tabor Pamięci Romów.  
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i wzroku. Zatem, jak można wywnioskować, plotka posiada własny, wyczuwalny za-
pach i kształt. Wśród ekspresywizmów wskazujących na plotkarstwo przeważają okre-
ślenia męskie: baza, båzcåš, laptåc, sråWa, znå1zåc, z kobiecych zaś zaliczają się tutaj: 
båzcåra, laptacka, znå1zåcka, a wspólne obu płciom są określenia: lyzodupa i lyza. 
Z powyższego zestawienia wynika, iż czynność związana z rozprzestrzenianiem plotek 
odbierana jest jako „lanie”125 (lyza) i „wymyślanie” (znå1zåc, znå1zåcka). Spośród wy-
mienionych ekspresywizmów najbardziej negatywnie nacechowane są: sråWa, laptåc 
i laptacka, odnoszące rozsiewanie złośliwych plotek do wstydliwej czynności fizjolo-
gicznej126. Wyłącznie kobiece miano ryzka nazywa osobę, która swymi wypowiedziami 
podkopuje czyjąś opinię. Przewaga męskich określeń osób plotkujących i wścibskich 
informuje, iż w wypadku panów zachowanie takie jest szczególnie niestosowne. 

Kontaktom interpersonalnym nieodłącznie towarzyszy słownictwo emocjonalne. 
Wszystkie ekspresywizmy, jak to już było podkreślane, niosą pewien ładunek uczu-
ciowy, najczęściej skoncentrowany na konkretnej cesze desygnatów. Istnieje także 
pewna grupa leksemów, które nie nazywają określonej wady (choć na ogół implikują 
takie cechy osób, jak niewdzięczność i nieżyczliwość), ale są używane dla zaznaczenia 
ogólnie negatywnego stosunku do kogoś127. Te określenia posiadają szczególnie silne 
negatywne zabarwienie emocjonalne. Należą do nich miana męskie: buc, dupek, kuta-
fůn, kutås, kutfa, kobiece: båra, bårskWo, @inda, @ińva, franca, frańa, xadra, zynra, 
xWolyra, @izda, @izda groxWovå, śyzva, śyz1ixa, śyz1iskWo oraz wspólne obu płciom: 
świńa128, trůmba, gńida. Spośród przytoczonych ekspresywizmów największy ładunek 
emocji niesie słowo buc, które w polszczyźnie ogólnej sygnuje zarozumiałego, ponu-
rego bądź nietowarzyskiego człowieka. Na terenie gminy Zakliczyn nad Dunajcem 
(podobnie jak na innych obszarach południowej Polski) określenie buc jest najbardziej 
wulgarne. A. Czesak, opisując ten leksem, zaznacza: „...w Polsce południowej buc (...) 
należy do słów najbardziej uwłaczających, a jego użycie jest wyrazem agresji” [Czesak 
2005, 284]. 

 
125 Por. frazeologizm: lanie wody. 
126 Słowo laptać, poza określeniem plotkowania, funkcjonuje na oznaczenie czynności związanej z bie-

gunką, zwłaszcza u zwierząt. A. Czesak, dociekając etymologii słowa lejbuś, stosowanego na Orawie na 
oznaczenie plotkarza – kłamcy, zwraca uwagę na motywowanie określeń kłamliwych ludzi przez czasow-
niki związane z wylewaniem czegoś: „...[piekielnicki lejbuś – uzup. A.P.] ma za podstawę dawną i rozpo-
wszechnioną w wielu kulturach metaforę <mowa = płyn> → <mówić = wylewać> → <mówić źle, brzydko 
= wydalać nieczystości>” [Czesak 2004, 114]. 

127 M. Grochowski, pisząc o przekleństwach i wulgaryzmach, które – jak sam zaznacza – często pełnią 
rolę pospolitych wyzwisk, wskazuje, że „...mogą [one – uzup. A.P.] być zarówno ciągami pustymi seman-
tycznie, ujawniającymi wyłącznie emocje mówiącego, jak i ciągami znaczącymi, które służą charakterysty-
ce jakiegoś obiektu bądź stanu rzeczy” [Grochowski 1995, 17]. 

128 A. Dąbrowska, charakteryzując wyzwisko świnia (jedno z najczęstszych w potocznej polszczyźnie), 
zwraca uwagę, iż „...skierowanie go wprost do adresata jest w wielu wypadkach zbyt niegrzeczne”, toteż 
„..jeśli bardzo chcemy tak kogoś określić – używa się różnych przekształceń, synonimów i synonimów 
łagodzących”. Badaczka wymienia odpowiednio: zniekształcenia fonetyczne: wiśnia, słowotwórcze: świn-
ka, świntuch, synonimy o węższym lub szerszym znaczeniu: warchlak, żywiec, nierogacizna. W funkcji 
eufemizmu pojawia się również onomatopeja naśladująca zwierzę: chrum – chrum i derywat: chrumka 
[Dąbrowska 1992, 137]. 
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3.  Język  

Język w sposób fundamentalny kształtuje więzi społeczne. Dla większości miesz-
kańców miejscowości wchodzących w obręb opisywanej gminy (nawet dla młodego 
pokolenia) do dziś za niewybaczalny nietakt uchodzi przejście na wsi koło starszego 
człowieka (nawet nieznanego bliżej) bez krótkiego pozdrowienia. Najczęściej wręcz 
wypada zatrzymać się i porozmawiać z osobą znaną choćby z widzenia129. Mieszkańcy 
unikający kontaktów językowych nazywani są określeniami: mruk i muHza. Niewy-
raźnie mówiących (także sepleniących czy jąkających się) sygnują miana męskie: be-
blåk, dukåc, zůηkåc, mamråk, kobiece: syplyga i odnoszące się do obu płci: zůηkaWa. 
Bardziej niż małomówność napiętnowane jest gadulstwo, którego dotyczą ekspresywi-
zmy motywowane czasownikami: paplać, terkotać i gadać: kobiece – tyrkWotka,  
trazkWotka, męskie – gådåc, paplåc oraz wspólne dla obu płci – papla, paplåWa, pa-
pluWa. Tego, kto odzywa się nie w porę, określa wyrażenie syntaktyczne wilyp s ků-
no@i, odwołujące się do frazeologizmu: wyrwać się/wystrzelić jak filip z konopi. Wska-
zane, aby język zarówno kobiet, jak i mężczyzn nie był zbyt wulgarny (por. k: 
pšeklyntńica, m: ńevypažåWek, pšeklyntńik). Zbyt głośne mówienie oraz krzykliwość 
ewokują leksemy męskie: zaź1zyc, kWosmåc i rozdartek. Jako apelatywy określające 
ludzi rozkrzyczanych służą też synonimy ust: mWorda oraz będące przykładem metate-
zy zgłoskowej apelatywy: zapa i paza. Stanowią one przykład nazwania człowieka 
przez użycie metonimii pars pro toto (łączy się z tą grupą także ekspresywizm pyskåc, 
powstały od określenia ust wskutek derywacji afiksalnej).  

Szczególnie mocno negowana jest skłonność do kłótni. Osoby kłótliwe określa się 
aż 15 słowami, z czego osiem to nazwy określające kobiety: geWodetka, AzåWtacka, 
myzåk, pšekupka, razfura, scekacka, ščymp, sykutńica, pięć – mężczyzn: geWodeta, 
AzåWtåc, pšezbyvåc, scekåc, sfarńik i dwie wspólne są obu płciom: zårdåW i zårgåW. 
Cztery spośród wymienionych słów sugerują podobieństwo między ludzką kłótnią 
a ujadaniem psów (AzåWtåc/AzåWtacka130, scekåc/scekacka), jeden łączy krzykliwość 
z przedzierającym się kawałkiem materiału (ščymp), a jeden z myciem ludzkich bru-
dów (myzåk). Ekspresywizmy geWodeta oraz geWodetka doprecyzowują rodzaj konflik-
tu i sygnują osoby kłócące się o ziemię. Dziś nazwy te używane są z politowaniem na 
określenie kogoś, kto spiera się o niedorzecznie małe powierzchnie gruntu. 

Kłótliwość, co widać na podstawie mocnej reprezentacji leksemów tę cechę okre-
ślających, stanowi poważne zagrożenie wiejskiego ładu. Mimo to jednak istnieje prze-
świadczenie, że osoby postronne nie powinny się mieszać w czyjeś konflikty. Syme-
tryczne pod względem płci określenia używane w odniesieniu do tych, którzy próbują 
być rozjemcami w sporach (zadvWokat, zadvWokatka, prokuratůr, prokuratůrka, kura-
 

129 Por. artykuł H. Kurek pt. Grzeczność w polszczyźnie wiejskiego obszaru kulturowego (na przykła-
dzie powitań) [2007]. 

130 Na omawianym obszarze czasownik AzåWtać oznacza uciążliwe dla ludzkich uszu ujadanie psa. Sło-
wo to na różnych obszarach Słowiańszczyzny posiada jednak inne znaczenie. F. Kopečnỷ, opierając się na 
pracach językoznawców, przywołuje należące do tej rodziny słowotwórczej wyrazy: pol. kiełtać ‘chodząc 
przechylać się, kołysać z boku na bok’, ros. kołdyka ‘kulawy człowiek’, czes. glckat/gleckat ‘skakać na 
jednej nodze’, bułg. kъlcam/kъlcna ‘(też) dziobać’. Wskazuje też, iż niektórzy lingwiści (np. Berneker) 
łączą to słowo z *koltiti = kłócić [Kopečnỷ 1961, 63–64]. 
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tůr, kuratůrka), przywołują leksykę obcą wiejskiemu systemowi językowemu, należą-
cą do słownictwa sądowego, przez co w ironiczny sposób zwracają desygnatom uwagę, 
iż nie do nich należy przesądzanie o czyjejś racji131. 

4.  Towarzyskość 

Wyznaczany przez ciężką pracę fizyczną rytm życia średniego i najstarszego poko-
lenia mieszkańców wsi sprawił, że ludzie szczególnie doceniają możliwość spotkań 
towarzyskich, stanowiących główną rozrywkę. Z dużą aprobatą spotykają się osoby, 
które bawią innych swą obecnością. Człowieka skłonnego do żartów określa się mia-
nami: bźik, dupWolyza, dupelyzca, wilozofek, xecovńik, zazcåš, 1icåš. Wszystkie z wy-
mienionych to nazwy mężczyzn, co oznacza, iż zabawianie gości stanowi męską do-
menę. Ogólnie optymistyczny stosunek do otoczenia (śikWorecka, śHzezovńik/ 
śHzezovńica) oraz umiejętności taneczne (baletńik/baletńica) stanowią niezbywalny 
atut jednostki. Cechą powszechnie pożądaną jest więc pozytywne nastawienie do ży-
cia. Krytykowana jest jednak nadmierna skłonność do zabawy, ewokująca niedojrza-
łość (xulåka). Ludzie, którzy zawsze znajdują powody do narzekania i marudzą, okre-
ślani są pejoratywnie zabarwionymi ekspresywizmami męskimi: zåzcek, zåzdåk, 
kobiecymi: ģzymza, lå‚zyda, prukfa, pukfa, purxåva, purxåfka i wspólnymi: gůnrva, 
maruda, sklamura, styηkåc, zgžynda, zžynda, zHzyrzåWek. Dezaprobatę wykazuje się 
wobec ludzi, którzy nie potrafią zainteresować interlokutora (nuvåra, nuvåš). Wśród 
mian liczebnie wyróżniają się określenia kobiet.  

Społeczność wiejska precyzyjnie oddziela „pozytywną” wesołość i skłonność do 
żartów od konfabulowania oraz opowiadania głupot (baWamut, Aituź bazduś, stulåc, 
zvWodńik). Z przymrużeniem oka przyjmowane są osoby złośliwe i skłonne do autoiro-
nii. Apelatywów sygnujących prześmiewczych mężczyzn (despetńik, despetovńik, 
dokazåWek, dokazovåc, dozartek, zancymůn, pWopadyzåk, smWok, strupek, Wudrovńik, 
zdyp, vyžynda, k@zåš, gu@zezåk) jest ponad dwukrotnie więcej niż nazw określających 
analogiczną cechę u pań (cop, klapsydra, torba, Wosa, Wudrovńica, zoWza); wspólne dla 
złośliwych kobiet i mężczyzn są określenia: xWolyra, maWpa, @zerůn i syrsyz. Wymie-
nione określenia męskie są w większości motywowane czasownikami oznaczającymi 
‘robić na złość, dokazywać’: despecić/despetować (despetńik, despetovńik), dokazy-
wać (dokazåWek, dokazovåc), dożerać (dozartek), kpić (k@zåš), udrować się/iść na udry 
(Wudrovńik), wyrządzać132 (vyžynda), zdebować (zdyp). Wśród kobiecych rzadko po-
jawiają się określenia motywowane czasownikami (por. Wudrovńica – od Wudrovńik), 
częściej zaś leksemy będące wynikiem derywacji semantycznych, utworzone w prze-

 
131 Z kwestią języka związane są także – omówione w poprzednim podrozdziale – nazwy określające 

plotkarzy (m: baza, båzcåš, laptåc, sråWa, znå1zåc, k: båzcåra, laptacka, znå1zåcka, wsp: lyza i lyzodupa). 
132 Czasownik wyrządzać na badanym obszarze oznacza ‘robić coś złego/złośliwego’. Stąd tradycja ro-

bienia sobie nawzajem (często złośliwych) żartów w nocy z Wielkiej Niedzieli na Poniedziałek Wielkanoc-
ny na znacznym obszarze gminy Zakliczyn nad Dunajcem nosi nazwę wyrzędów. 
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ważającej większości od nazw przedmiotów (torba, klapsydra, cop133). W tej grupie 
nazw pojawiają się także określenia odzwierzęce: jedno kobiece (Wosa) i dwa wspólne 
obu płciom (maWpa, syrsyz). Dwa z nich są nazwami kąsających owadów, co stanowi 
aluzję do ironicznej postawy przedmiotów nominacji.  

Na gwałtowność oraz nieprzewidywalność działania złośliwego człowieka wskazu-
je przywołanie błyskawicy jako podstawy nominacji (@zerůn). Zwraca także uwagę 
przywołanie w ekspresywizmie osobowym nazwy choroby (xWolyra), a taki zabieg 
zawsze pełni deprecjonującą funkcję. 

5.  Kobiece i męskie przymioty cenione w kontaktach społecznych 

Tytuł niniejszego podrozdziału został sformułowany nieco przewrotnie i mógłby 
sugerować, że przedmiotem jego analizy będą apelatywy wprost waloryzujące ludzi. 
Jednak i w tym miejscu, zgodnie z regułą, ekspresywizmy tworzą pozytywną normę 
w przeważającym stopniu przez zanegowanie zachowań niepożądanych. J. Kąś stwier-
dza tę samą prawidłowość w obejmującym ponad 21 tysięcy haseł Słowniku gwary 
orawskiej, wyjaśniając zjawisko następująco:  

...leksemów wyrażających nacechowanie pozytywne jest zaledwie kilka, co należy odczytywać 
jako odzwierciedlenie systemu wartości, w którym cechy pozytywne traktowane są jako coś natu-
ralnego, obowiązkowego, a więc nie zasługującego na wyrażenie leksykalne [Kąś 2003, XXIII]. 

Apelatywami wskazującymi aprobowaną postawę wprost są ekspresywizmy: dusa 
i zańoW, używane w odniesieniu do osób szczególnie oddanych i ofiarnych (pierwsze 
z określeń bywa rozszerzane do: dusa cWo1zek). Zaradność życiową akcentuje miano 
zakty1istka, jednak funkcjonuje ono jako ironiczne nazwanie wszędobylskiej kobiety. 

W zachowaniu mężczyzn, zwłaszcza młodych, razi nieodpowiedzialność oraz brak 
dbałości o dobro i wygodę innych. Mężczyźni, którzy zakłócają spokój, słuchając zbyt 
głośnej muzyki, określani są leksemami: koWxWoźńik oraz ‚ig‚ito1zec i dyskWote-
kWo1zec. O ile pierwszy z leksemów jest motywowany słowem kołchoz, którego desy-
gnat był doskonale znany wiejskim użytkownikom języka i kojarzony z gwarem oraz 
ciągłym ruchem, o tyle ekspresywizmy ‚ig‚ito1zec oraz dyskWotekWo1zec przywołują 
rzeczywistość obcą kulturze wiejskiej średniego i najstarszego pokolenia, i stanowiąc 
świadectwo łamania/poszerzania zasobów gwarowego kodu językowego przez przeję-
cie elementu rzeczywistości miejskiej (dyskoteki, muzyki bigbitowej)134. Podobne 
zjawisko (zaadaptowanie leksemu obcego gwarowemu kodowi) zachodzi w wypadku 
formy razdo1zec, używanej na oznaczenie mężczyzny szczególnie szybko jeżdżącego 
 

133 J. Kobylińska, analizując język utworów W. Orkana w dziale Przezwiska i wyzwiska, przywołuje 
wyraz trzop <čšop> jako derywat semantyczny określenia używanego na stary, zniszczony garnek. Zwraca 
też uwagę, iż „...przeniesienie nazwy trzop, a więc i wartości semantycznej tego wyrazu, na człowieka jest 
niewątpliwie źródłem zabarwienia ujemnego i wynikającej stąd funkcji obraźliwej...” [Kobylińska 1997, 
174]. Badaczka zwraca uwagę, że słowo to w gwarze krakowskiej i podhalańskiej funkcjonuje jako prze-
zwisko: ty stary trzopie [Kobylińska 1997, 175]. 

134 O funkcjonowaniu leksemu dyskoteka w języku mieszkańców wsi pisała H. Pelcowa [por. Pelcowa 
2001b, 187; Pelcowa 1998a, 115]. Por. też Piechnik 2008. 
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samochodem lub motocyklem i stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa miesz-
kańców. Elementy przejmowane z kultury miejskiej są więc w środowisku wiejskim 
przyjmowane nieprzychylnie. 

W męskim zachowaniu ważne jest pokojowe i życzliwe nastawienie do innych, to-
też leksyka ludowa zawiera elementy potępiające agresywność i cwaniactwo. Zaczep-
ność oraz inicjowanie bójek potępiają określenia: ‚itńik, zaščůmp, zindůr, kWogut 
i jedyny w tej kategorii ekspresywizm kobiecy: zinůžyca (‘indorzyca’). Wśród tych 
apelatywów wszystkie niepochodzące bezpośrednio od czasowników oznaczających 
bicie (‚itńik) łączą agresję ze światem zwierząt, przywołując jako alegorie awanturnic-
twa oraz napastliwości takie zwierzęta, jak: jastrząb, indyk/indyczka i kogut135. Męska 
porywczość sygnowana jest też określeniem raptus. Łączy się również z piekielnością 
(satan) i biblijnymi symbolami zła (barabås)136. 

Na antypodach leksyki określającej agresywność znajdują się miana dotyczące osób 
nadmiernie uprzejmych wobec innych i przez to naruszających własną godność. „Pod-
lizywanie się” napiętnuje osiem ekspresywizmów: kobiecy – pšylypka, męskie – 
pWodlyzovåc, śklåš, vWaźidupa, wspólne obu płciom: mynda, @izåfka, nuda, pWodlyzå-
Wek.  

Powszechną przywarą mężczyzn na badanym obszarze jest nadmierna skłonność do 
alkoholu. Wyjątkowo duża różnorodność leksemów męskich określających tę sferę se-
mantyczną bez jakiegokolwiek ekspresywizmu po stronie leksyki kobiecej informuje, jak 
bardzo powszechnym i nagannym zjawiskiem jest alkoholizm u mężczyzn. Krytykowany 
jest brak umiaru w piciu (bazåkåc137, bezdåk138, xebes, mynyl, nafćåš, naWuk, Woxlaptus, 
WobylyndåWek, Woxlyz, Woxlyztus, @izåcyna, @izus, pWomyzåš, rospažåWek), jednak absty-
nencja traktowana jest nieufnie. Mimo że nie potwierdza tego żaden ekspresywizm, mło-
dzi niepijący kawalerowie uchodzą za chorych lub podstępnych139. 

Wartość prawdomówności i szczerości akcentują (przez negację) określenia syme-
tryczne dla obu płci, jak: cygůn, cygůηka, saxraz, saxrazka, WobWu·ńik, WobWu·ńica 
oraz nazwania męskie: krynt, lys, suza i kobiece: Waxudra. Wagę uczciwości podkreśla 

 
135 Kogut, jako że kumuluje w sobie kilka cech utrwalonych w ekspresywizmach – poza zaczepnością 

np. rozwiązłość seksualną (por. @zezåk, zåzcybžyηk) – stanowi raczej symbol niż alegorię. 
136 Apelatyw barabås uznany tu został za zapelatywizowany antroponim Barabasz. Słowo to (najczę-

ściej w postaci baraba) oznacza w niektórych gwarach południowej Polski także robotnika sezonowego 
oraz przybłędę. A. Czesak proponuje uznać te znaczenia za dowód homonimiczności leksemu. Jako okre-
ślenie złego człowieka, rozbójnika, stanowi on zdeonimizowany apelatyw, zaś wspomniane powyżej zna-
czenia mogą pochodzić od niem. bahnarbeiter lub bahnraben (czasem też barabę uznaje się za austria-
cyzm) [por. Czesak 2004, 101–104]. 

137 K. Wyka zanotował słowo bajok w innym znaczeniu. Pisze: „...znam go (...) z podmiejskiej gwary 
krakowskiej i własnego używania: bajok w sensie ‘mały chłopak, niedorostek, z odcieniem lekceważącym’. 
W sprzeczkach łobuzów, czy nawet pijaków krakowskich słyszy się: <idźże, zabieraj się, ty bajoku>” 
[Wyka 1960, 11]. Badacz pochodzenie leksemu wywodzi z włoskiego bajocco ‘drobna moneta, grosz’ 
[Wyka 1960, 11]. Z taką etymologią nie zgadza się F. Surówka, wskazując jako motywację słowo bajać 
‘opowiadać niestworzone rzeczy, pleść’ [Surówka 1961, 226]. 

138 W treści słowa byjdok A. Czesak dostrzega świadectwo postrzegania przez użytkowników gwary 
niemożności porozumienia się z danym człowiekiem za przejaw jego niedorozwoju umysłowego i głupoty 
[Czesak 2004, 135]. 

139 Na określenie kawalerów – abstynentów funkcjonuje żartobliwa, sfrazeologizowana konstrukcja: ča 
to gůńiv Wot xåWpy, bWo to pevńe xWore, a także pełne nieufności wyrażenie: abWo xWory, abWo zdrazca. 
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także ekspresywizm sabrovńik140, sygnujący kogoś, kto kradnie drzewo z lasu pań-
stwowego. To pole semantyczne także zwraca uwagę przede wszystkim na mężczyznę. 

Zazdrosne osoby sygnowane są na terenie gminy Zakliczyn nad Dunajcem dziesię-
cioma określeniami, w tym dziewięcioma męskimi: gårvyl, sobek, syc, sknyra, lycy-
krupa, @itux, zudås141, gWozscåš, cyntuś i jednym kobiecym: gWozscåra. Przewaga 
nazwań mężczyzn występuje także w słownictwie podkreślającym strachliwość i tchó-
rzostwo (męskie: vystrågańec, cykWor, dupa, bWozidupa; kobiece: Wośika142), co sta-
nowi odzwierciedlenie stereotypu mężczyzny jako jednostki z natury odważnej.  

Niektóre cechy są cenione bez względu na płeć. Do nich należy rozsądek i zdolność 
do refleksji. Ograniczone umysłowo osoby są bezwzględnie wyszydzane przy użyciu 
różnego rodzaju ekspresywizmów. Jak pisze J. Puzynina,  

...głupota jest cechą, na którą człowiek naszego kręgu kulturowego reaguje silną, afektywną ne-
gacją, co znajduje swój wyraz w języku [Puzynina 1992, 152]. 

Nad żeńskimi określeniami sazbuska, varyzåtka i gỵś (łączącymi kobiecą głupotę 
z niedoświadczeniem), przeważają miana męskie: barůn, baWvůn, guptåk, Wufnål, 
cymbåW, sazbus, varyzåt, choć liczne są także określenia piętnujące tępotę umysłową 
obu płci: kaWamuk, kaWmuk143, gWůmp, pacůn, ńeWuk. Wyrazy określające głupotę 
desygnatów często implikują także upartość, kojarzoną głównie z osłem i capem: 
WośoW/Woślyca, cap. 

6.  Podsumowanie 

Członkowie wiejskiej wspólnoty językowo-kulturowej, co akcentowano już wcze-
śniej, chętnie ingerują w życie mieszkańców, podkreślając te negatywne ich cechy, 
które burzą harmonię społeczną i utrudniają kontakty interpersonalne. Wytykane są te 
cechy, które uchodzą za stereotypowe (w znaczeniu negatywnym) dla kobiet i męż-
czyzn. Zaskakująco, w męskim zachowaniu ganione jest plotkarstwo oraz włóczenie 
się po domach i wścibstwo. Plotkowanie, na co wskazują wyniki wielu badań języko-
znawczych144, stanowi właściwość „typowej” kobiety, toteż jeśli ta cecha w sposób 

 
140 Na temat dziejów semantyzacji słowa szaber por. Milik 1947, 21–23. 
141 Miano zudås jest zapelatywizowanym antroponimem i – jak wskazuje R. Kucharzyk – posiada w gwa-

rach różnorodne treści semantyczne, ale zawsze deprecjonuje nazywanego. Implikuje nikczemność, zdradli-
wość (także zdradę małżeńską), natrętność, chytrość, przebiegłość, podstępność, dokuczliwość i ironię, podże-
ganie, a nawet: zwinność, zabawność czy posiadanie rudych włosów [Kucharzyk 2005, 126–127]. 

142 M. Marczewska, analizując językowy obraz osiki w kulturze ludowej, zwraca uwagę, że nazwa tego 
drzewa posiada różnorodną treść konotacyjną, jednak osika zawsze zaliczana jest do drzew złych (np. przypo-
rządkowanych szatanowi) lub odmiennych, innych (jedyne drzewo, które się trzęsie) [Marczewska 1995, 113]. 

143 Etymologicznie leksem kaWmuk (i jego wariant fonetyczny: kaWamuk) oznacza członka mongolskie-
go plemienia (por. Słownik ekspresywizmów...). M. Peisert przywołuje określenia: Kałmuki, Kałmuk, Kał-
muczka jako nazwania mieszkańca Związku Radzieckiego [Peisert 1992, 214]. Na przełomie XIX i XX w. 
w okolicach Zakliczyna istniało (przywoływane w magicznych, ludowych opowieściach) określenie Kamu-
ki, będące sygnantem jednookiego, rogatego ludu, który zjada dzieci [Świętek 1998, 67]. 

144 M.in. R. Łobodzińska [1994]; M. Nowosad-Bakalarczyk [2002]; J. Szpyra-Kozłowska i M. Karwa-
towska [2005]. 
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jaskrawy ujawnia się u mężczyzn, odbiera im ona dyferencyjność obyczajową, obdarza 
kobiecą przywarą. Zadziwiające również, że wspólnota wiejska, która rości sobie pra-
wo do ingerencji w życie prywatne współmieszkańców, tak mocno potępia ciekaw-
skość oraz przekazywanie informacji znanych z niepewnego źródła. Wiejską wspólno-
tę budują takie wartości, jak: prawda, pomocność, ofiarność, bycie godnym zaufania i 
lojalność. Od kobiet wymaga się przede wszystkim, by miały pogodne usposobienie. 
Mężczyzna jest znacznie wyraźniej widoczny w ekspresywizmach odnoszących się do 
miejsca jednostki w społeczności, ze względu na, przypisaną mu przez tradycję, rolę 
osoby aktywnej społecznie w opozycji do prymarnej funkcji familijnej (domowo-
-rodzinnej) u kobiety.  

Przewaga ekspresywizmów dotyczących szeroko rozumianej aktywności po stronie 
męskiej nie dziwi. Zaskakuje natomiast skala tej dysproporcji (patrz: Zestawienie 2). 
Spośród 290 ekspresywizmów nazywających ludzi z uwagi na cechy budujące wiejską 
społeczność aż 160 (55,1%) stanowią określenia męskie, przy 75 (25,8%) kobiecych 
i 55 (18,9%) wspólnych dla obu płci.  

Przewaga nacechowanych emocjonalnie apelatywów męskich wskazujących na toż-
samość jednostki wynika z przypisanej określeniom męskim roli nazywania kategorii 
ogólnych. Zatem rdzennik czy korzeń, używane na oznaczenie zadomowionego na 
danym terenie mieszkańca, w zdaniach ogólnych mogą pełnić funkcję nazywania 
wszystkich desygnatów spełniających definicyjny warunek145.  

Względną równowagę odnaleźć można w sferze stosunku obu płci do innych ludzi 
(k: 29 [35,3%], m: 35 [42,6%], wsp.: 18 [21,9%]). W nazwaniach męskich szczególny 
nacisk kładzie się na umiejętność kulturalnego zachowania w towarzystwie, a także na 
piętnowanie plotkarstwa i wścibstwa. Kultura osobista ułatwia pozytywny odbiór jed-
nostki przez wspólnotę językowo-kulturową na węższym lub szerszym forum publicz-
nym, zaś wyzbywanie się nadmiernej ciekawskości pozwala mężczyźnie odżegnywać 
się od cech typowo kobiecych. Wśród określeń żeńskich zamieszczonych w omawia-
nym tu polu znaczeniowym, dominują określenia uznawane za ogólnie obraźliwe, nie-
związane z żadną konkretną cechą.  

Niewielką asymetrię liczbową wykazują też ekspresywizmy skupione wokół języka 
nazywanych (k: 15 [32%], m: 20 [42,5%], wsp.: 12 [25,5%]). Różnice pojawiają się 
w waloryzowaniu poszczególnych aspektów języka. W postrzeganiu kobiet najgorzej 
widziana jest kłótliwość, zaś u mężczyzn: krzykliwość oraz wadliwość mowy.  

Sfera towarzyskości ujawnia wyraźne dysproporcje liczbowe w leksemach określają-
cych poszczególne płci. Znaczna przewaga mian męskich (m: 31 [53,5%], k: 16 [27,6%], 
wsp.: 11 [18,9%]) świadczy o dominacji mężczyzn w swobodnych kontaktach interper-
sonalnych. To panowie są szczególnie dowcipni (6 określeń męskich i żadnego żeńskie-
go), co odbierane jest z aprobatą, ale mają też większą skłonność do złośliwości. W ko-
biecym zachowaniu akcentuje się pesymizm i skłonność do narzekania.  

Spośród przymiotów cenionych w kontaktach społecznych, wydzielonych 
w ostatnim z pól znaczeniowych tej kategorii, żadna podkategoria żeńska nie prze-
wyższa liczebnie nazwań męskich (k: 13 [15,8%], m: 58 [70,7%], wsp.: 11 [13,5%]). 
Wśród cech wskazywanych przez określenia męskie szczególnie wyróżnia się po-

 
145 Por. rozdz. Kobieta i mężczyzna w polszczyźnie. 
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trzeba bycia opanowanym (przez potępienie agresji), konieczność umiaru w piciu 
alkoholu (przez krytykę pijaństwa) oraz rozsądek (w opozycji do głupoty). Piętno-
wana jest także zazdrość.  

Kobieta – w świetle liczby ekspresywizmów osobowych opisujących sferę życia spo-
łecznego – stoi w cieniu mężczyzny. Trudno więc traktować ją jako równorzędnego 
z mężczyzną członka wspólnoty wiejskiej. Używając terminu przejętego od M. Karwa-
towskiej i J. Szpyry-Kozłowskiej [2005], można powiedzieć, że na badanym terenie 
w wielu aspektach życia społecznego uwidacznia się „językowa niewidzialność kobiet”.  
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Zestawienie 2. Liczbowy rozkład ekspresywizmów osobowych dotyczących kobiety i mężczyzny 
jako członków społeczności wiejskiej 

Pole semantyczne: 
SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKA 

PODGRUPA 
(temat wydzielony w ramach pola 
semantycznego) 

K. M. K. i M. Ł. 

Tożsamość  2 16 3 21 

Stosunek do innych ludzi  29 35 18 82 

 Alienacja, mizantropia 2 2 4 8 

 Autoafirmacja 2 5 4 11 

 
Nieumiejętność zachowania się 
w towarzystwie 

1 7 1 9 

 Nieżyczliwość 0 0 3 3 

 Chodzenie w gości 2 3 0 5 

 Włóczęgostwo 3 6 1 10 

 Plotkarstwo i wścibstwo 5 7 2 14 

 Ogólnie obraźliwe ekspresywizmy 14 5 3 22 

Język  15 20 12 47 

 Małomówność i wady wymowy 1 4 3 8 

 Gadulstwo 2 2 3 7 

 Niestosowność i wulgarność 1 2 1 4 

 Krzykliwość 0 4 3 7 

 Kłótliwość 8 5 2 15 

 Rozsądzanie sporów 3 3 0 6 

Towarzyskość  16 31 11 58 

 Skłonność do żartów 0 7 0 7 

 Optymizm i chęć do zabawy 3 3 0 6 

 Pesymizm i skłonność do narzekania 7 3 7 17 

 Konfabulacja 0 4 0 4 

 Złośliwość i dokuczliwość 6 14 4 24 

Przymioty cenione 
w kontaktach 

 13 58 11 82 

 Dbanie o dobro innych, oddanie 1 4 2 7 

 Opanowanie (contra agresja) 1 8 0 9 

 Godność własna (contra lizusostwo) 1 3 4 8 

 
Umiar w piciu alkoholu (contra 
alkoholizm) 

0 14 0 14 

 Brak zazdrości 1 9 0 10 

 Odwaga 1 4 0 5 

 Prawdomówność i szczerość 4 7 0 11 

 Rozsądek i refleksyjność 4 9 5 18 

Łącznie  75 160 55 290 

 
 



XI. KOBIETA I MĘŻCZYZNA W ŚRODOWISKU 
DOMOWO-RODZINNYM 

Dwie podstawowe sfery życia ludzkiego, jakie łatwo wyodrębnić na podstawie ze-
branego materiału, to: pole działalności społecznej (omówione w rozdziale poprzed-
nim) oraz środowisko domowo-rodzinne. 

Nazwy określające człowieka jako członka wspólnoty rodzinnej (podobnie jak ape-
latywy dotyczące innych sfer życia) nie odzwierciedlają stanu faktycznego, ale stano-
wią projekcję oczekiwań wobec wzorcowego członka rodziny. W tej kategorii wydzie-
lone zostały cztery pola semantyczne, odpowiadające rolom kobiety i mężczyzny w 
otoczeniu familijnym (panna – kawaler, żona – mąż, matka – ojciec) oraz gospodar-
stwie domowym (kobieta pracująca – mężczyzna pracujący)146.  

Przeprowadzona w poprzednim rozdziale analiza leksemów dotyczących kobiety 
i mężczyzny jako członków wspólnoty wiejskiej wykazała, iż na wsi mężczyzna sta-
nowi jednostkę nadrzędną, obserwowaną wnikliwiej niż kobieta. Zgadza się to z od-
wiecznym podziałem ról życiowych, który w polskiej kulturze, zwłaszcza rustykalnej, 
umiejscawia mężczyznę w centrum życia publicznego, ograniczając do niego dostęp 
kobiecie, przeznaczonej do odgrywania innej roli. K. Handke dostrzega w tym stanie 
rzeczy skutek stereotypowego szeregowania płci:  

...podział funkcji i ról społecznych kobiet i mężczyzn sprawia, że domeną działalności kobiet, 
mimo wszelkich zmian, jest głównie lub w znacznej mierze dom, rodzina... [Handke 1994, 27]. 

Analiza pól semantycznych wydzielonych w ramach nadrzędnej kategorii „dom 
i rodzina” ma na celu zbadanie, w jakim stopniu stereotypowy jest w tym wypadku 
obraz kobiety i mężczyzny w wiejskim środowisku domowo-rodzinnym. 

1.  Panna – kawaler 

Panieństwo i kawalerstwo, stanowiąc przedślubny okres życia jednostki, łączą się 
z czasem dorastania oraz inicjacji. Niewskazane jest (subiektywnie rozumiane) zbyt 
długie trwanie w stanie panieństwa czy kawalerstwa. Staropanieństwo posiada jednak 

 
146 Niektóre z wyznaczonych tu pól semantycznych, jak również materiał leksykalny w tym miejscu 

analizowany, zostały zawarte w artykule Wizerunek kobiety w środowisku domowo-rodzinnym odzwiercie-
dlony we współczesnych apelatywach i nieoficjalnych antroponimach mieszkańców wsi małopolskich 
[Piechnik, Ziajka 2008a]. 
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o wiele gorsze konotacje niż starokawalerstwo. Na badanym obszarze funkcjonuje, 
podlegające licznym modyfikacjom, powiedzenie stosowane dla wyrażenia ulgi, kiedy 
długo niewychodząca za mąż panna zostaje mężatką: Wožyńiv zům, to zak fure gnozu Wot 
xåWpy vy1zyś147. Stare panny sygnują ekspresywizmy: vyva148 oraz pochodzące od nie-
go: vyvWoza i vy1ica. W wizerunku kobiety panieństwo łączy się z dziewictwem149, 
natomiast w językowym obrazie mężczyzny kawalerstwo nie implikuje abstynencji 
seksualnej. Apelatywy sygnujące kawalerów, takie jak: bycek, buxaz, wskazują na 
dużą siłę, potencję kumulowaną i rosnącą z racji braku kobiety. W przeciwieństwie do 
kawalerów, panny, które długo nie wstępują w związek małżeński – w świetle leksyki 
ekspresywnej – nie tylko nie gromadzą energii witalnej, ale są jej pozbawiane, schną 
jak rośliny. Metafora starej panny jako elementu natury pogrążonego w agonii przywo-
ływana jest przez takie ekspresywizmy, jak: Wupka, skWorupka.  

Niedojrzałość rozumiana jako czas przedmałżeńskiego szaleństwa, zarezerwowana 
jest jedynie dla mężczyzn. Męską jurność i szczególną aktywność erotyczną implikują 
miana stosowane prymarnie w odniesieniu do kogutów. Podkreślają one afiszowanie 
się atrybutami męskości (zåzcybžyηk) oraz możliwość obcowania z wieloma kobietami 
(@zezåk). Wobec mężczyzny wiejska społeczność językowo-kulturowa wykazuje się 
większą pobłażliwością niż w stosunku do kobiety. Panny wiodące swobodny tryb 
życia to w najbardziej eufemistycznym określeniu kWoxańice150.  

Ożywienie w sferze seksualnej łączy się w charakterystyce kawalera z brakiem do-
świadczenia i śmiesznością. Te cechy akcentują miana: mlycek, Wośyk, ńeWo@zyžåWek151. 
Symptom niedorosłości stanowi u mężczyzny także zbytnie podporządkowanie się 
zdaniu rodziców i nieumiejętność podejmowania samodzielnych decyzji (mamuśa, 
tatuś, maHinsynek). 

2.  Żona – mąż 

Małżeństwo uważa się za przełomowy etap w życiu człowieka. W środowisku wiej-
skim zwłaszcza kobieta postrzegana jest jako zdolna do spełnienia życiowego dopiero po 
ślubie, przy boku męża. Zamążpójście stanowi więc wyraźną cezurę kobiecego życia 
 

147 Łączenie wydawania starszej panny za mąż z wywożeniem gnoju odnotowuje także M. Trawińska-
-Kwaśniewska [1957, 169]. 

148 Interesująca jest droga semantyzacji leksemu dziewa. A. Brückner podaje, że słowo to oznaczało 
pierwotnie karmiącą matkę [Brückner 1974, 111], w opisywanej gwarze z kolei sygnuje bezdzietną pannę. 
E. Pawłowski, odwołując się do źródeł językoznawczych, również wskazuje na związek słowa dziewa 
z karmieniem (słowo to, podobnie jak dzisiejsze doić, opiera się na indoeuropejskim rdzeniu *dhē- ‘ssać, 
karmić piersią’) i znaczenie leksemu tłumaczy jako ‘ssąca’ lub ‘mogąca karmić’ [Pawłowski 1965, 93]. 
Zatem wyraz dziewa może być rozumiany jako określenie kobiety już zdolnej do macierzyństwa. 

149 Dziewictwo – obok macierzyństwa – stanowi także ważny i często podkreślany w hagiografii ele-
ment świętości kobiet. I. Kuźma zauważa, że i w sferze sacrum, i profanum kobieta postrzegana jest stereo-
typowo. Badaczka, prowadząc rekapitulacyjne badania nad kobietą w religii, przytacza materiały mówiące 
o kobietach, które celowo ulegały samooszpeceniu, by nie stanowić pokusy dla mężczyzn i tym samym 
uchronić cnotę, lub ponosiły męczeństwo w obronie czystości [Kuźma 2006]. 

150 Ekspresywizmy dotyczące sfery erotycznej zostaną szerzej opisane w rozdz. Uczuciowość i seksualność. 
151 Nieco więcej informacji na ten temat zawiera rozdz. Wiek i wygląd... 
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i dowartościowuje żeńską egzystencję. Jak zwróciła uwagę E. Rogowska, opierając się 
na obserwacjach przeprowadzonych w jednej z mazowieckich wsi: 

...jedynym wyraźnym punktem na skali wieku jest fakt zawarcia małżeństwa przez osoby w wie-
ku wyznaczonym tradycją, stanowiącym granicę pomiędzy niedorosłością a dorosłością, co mani-
festuje się językowo w stosowaniu wobec osób płci żeńskiej już nie nazwy dziewczyna, lecz ko-
bieta/baba, a wobec osób płci męskiej nie nazwy chłopiec, lecz chłop/mężczyzna (...). 
W wypadku osób, które w typowym czasie nie wchodzą w związki małżeńskie, językowa granica 
między niedorosłością i dorosłością jest nieostra [Rogowska 2003, 44]. 

Apelatywy: baba, kWoˆita oraz xWop, xWopuś zastępują na badanym obszarze – po-
strzegane jako oficjalne – określenia zůna i mZs. Synonimiczne wobec podanych nazw 
są przymiotnikowe określenia mWoza/můz na oznaczenie współmałżonka. Przynależ-
ność do zaślubionej osoby, jak można wnioskować, sprawia, że dziewczyna staje się 
naprawdę kobietą (babům), zaś chłopak: mężczyzną (xWopym). Ta obopólna zależność 
nie znamionuje jednak równości i partnerstwa w małżeństwie. Kobieta traktowana jest 
jako w naturalny sposób podległa mężowi i od niego zależna, o czym świadczy duża 
liczba wironimicznych przezwisk żeńskich funkcjonujących na terenie badanej gminy 
oraz nadal żywa tradycja używania żeńskich formantów ujawniających stan cywilny 
kobiety (dla panien: -anka, -ówna, dla mężatek: -ina/-yna oraz -ka). 

Małżeństwo stanowi zamknięcie etapu bezkarnych szaleństw młodości, przede 
wszystkim zaś szaleństw męskich. Ustatkowanie poślubne to obowiązek narzucany 
przez kulturowe normy wiejskie, oparte na zasadach religii katolickiej. Brak konse-
kwencji tych oczekiwań podkreśla Ryszard Tomicki, zauważając, że łamanie nakazu 
wstrzemięźliwości seksualnej jest traktowane pobłażliwie w odniesieniu do nieżona-
tych mężczyzn (o ile związki erotyczne utrzymywane są w tajemnicy), zaś po ślubie 
naruszenie tej normy spotyka się z ostrą krytyką [Tomicki 1977, 55]. Od małżonków 
oczekuje się zgodnego pożycia (choć i tu „egzekutorzy” normy zadowalają się pozo-
rami). Powszechnie dominuje patriarchalny model rodziny, toteż przykłady przejmo-
wania rządów w rodzinie przez kobietę spotykają się z ironią i dezaprobatą, stanowiącą 
przede wszystkim krytykę męskiej niezdecydowanej postawy, łamiącej stereotyp męż-
czyzny jako silnej głowy rodziny. Kobieta sprawująca władzę nad domem nosi miano 
xetery, xyrzd baby lub xerůd baby. Przywołanie jako płaszczyzny nominacji herszta 
czy Heroda podkreśla autorytaryzm i szczególną brutalność rządów. W męskim wyda-
niu twardy sposób sprawowania władzy w rodzinie nie dziwi, uznany jest za naturalny, 
toteż nie znajduje odzwierciedlenia w leksyce. Rządy mężczyzny nie powinny się jed-
nak opierać na przemocy: miano ˆizåk sygnuje mężów wykazujących się agresją wo-
bec żon152.  

 

 
152 Co zaskakujące, nie są nazywani ojcowie bijący dzieci, ponieważ zadawanie bólu fizycznego do dziś 

nierzadko stanowi podstawową metodę wychowawczą. 
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3.  Matka – ojciec 

Bycie żoną w języku najstarszego i średniego pokolenia mieszkańców badanego 
obszaru jest postrzegane jako wstęp do macierzyństwa, które nadaje pełnię kobiecej 
egzystencji153. Przypadki, w których macierzyństwu nie towarzyszy małżeństwo, są 
potępiane w szczególnie obelżywych ekspresywizmach: bůncyca i pšespańica154. 
Pierwszy z ekspresywizmów nacechowuje negatywnie nie tylko kobietę posiadającą 
nieślubne dziecko, lecz także jej pociechę (bůηka)155. W zebranym materiale nie ma 
leksemów charakteryzujących mężczyzn, którzy są ojcami, a nie mają żon. Przykłady 
pozamałżeńskiego ojcostwa nie są zatem odbierane jako bulwersujące. Kobieta samot-
nie wychowująca dziecko jest więc potępiana przez starsze pokolenie wiejskiej spo-
łeczności jako ta, która nie dochowała czystości. Mężczyzna natomiast, który podejmu-
je się samotnego wychowania dziecka (a taka sytuacja zdarza się sporadycznie), 
oceniany jest szczególnie pozytywnie i traktowany z wielką estymą.  

Panna z dzieckiem nie spotyka się z aprobatą, ale nie mniej pogardliwie traktowana 
jest bezdzietna mężatka156. Na jej określenie stosuje się ekspresywizmy: ńyplyz oraz 
zaWo1ica i samura. Pierwszy z apelatywów odnosi kobiecą bezdzietność do nieurodza-
ju w świecie roślin157, z kolei podstawą nominacji dwóch pozostałych jest brak płodno-
ści w środowisku zwierzęcym. W tej sferze tematycznej również można zaobserwować 
asymetrię leksykalną w określaniu kobiet i mężczyzn. Brak bowiem sygnantów mę-
skiej bezdzietności, co sugeruje, że (przeciwnie niż w wypadku kobiet) posiadanie 
potomstwa nie jest dla mężczyzny conditio sine qua non.  

 
153 A. Brückner wskazuje na etymologiczny związek wyrazu żona z rodzeniem (rdzeń gen- związany 

jest z płodzeniem) [Brückner 1974, 666].  
154 M. Szymczak w artykule Polskie gwarowe nazwy panny mającej nieślubne dziecko zwraca uwagę, 

że w polszczyźnie literackiej nie funkcjonuje żadna odrębna nazwa określająca pannę z dzieckiem, w gwa-
rach zaś wylicza ich aż 30 (nie notuje wśród nich jednak bůncycy; zob. rozdz. Apelatywne określenia...). Tę 
nieproporcjonalność tłumaczy następująco: „...fakt ten wiąże się niewątpliwie z większym w środowisku 
wiejskim napiętnowaniem moralnym kobiet mających nieślubne dzieci. Dochowanie przez pannę niewin-
ności do momentu zamążpójścia było podstawowym obowiązkiem moralnym u wszystkich ludów słowiań-
skich” [Szymczak 1968, 367].  

155 M. Trawińska-Kwaśniewska zwraca uwagę na nierówność traktowania kobiet i mężczyzn będących 
nieślubnymi dziećmi w dawnej wsi: „lepsza była sytuacja chłopca nieślubnego niż nieślubnej dziewczynki. 
Chłopiec, gdy dorósł, szedł najczęściej na służbę i z czasem wyrastał na pełnoprawnego członka wiejskiej 
społeczności. Dziewczynka natomiast przy lada sytuacji narażała się na wypominanie jej pochodzenia, 
a nawet dokuczano jej stale powiedzeniami w rodzaju: »niedaleko pada jabłko od jabłoni«, »ojców miałaś 
pełną stodołę« itd.” [Trawińska-Kwaśniewska 1957, 141]. 

156 Ł. Charewiczowa, opisując status kobiety w dawnej Polsce, wskazuje, że „...bezpłodność kobiety 
długo uchodziła za karę Bożą, ściągniętą na nią przez popełnienie jakiegoś wielkiego grzechu” [Charewi-
czowa 2002, 24]. Sferę kobiecej seksualności sprowadza się nierzadko do roli narzędzia małżeńskiej płod-
ności. D. Wężowicz-Ziółkowska, badając temat miłości w pieśniach ludowych, zauważyła, że ślub stanowi 
w kulturze wiejskiej „element aparatu kontroli społecznej”, strzegący normy uznającej erotykę za grzech, 
a dopuszczającej ją jedynie ze względu na prokreację, która jest po ślubie społecznie oczekiwana [Wężo-
wicz-Ziółkowska 1991, 42]. 

157 Niepleń na badanym obszarze był uznawany za roślinę magiczną, ważną dla panien. J. Świętek od-
notowuje następującą wróżbę: „W którą stronę »niepleń«, wyrwany z ziemi przez dziewczynę ma zwróco-
ny korzeń, z tej strony owo dziewczę dostanie męża” [Świętek 1998, 74]. 
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Za bardziej nienaturalną uchodzi u mężczyzny wielodzietność, kojarzona po-
wszechnie z nadaktywnością seksualną (zebaka, većorůp) lub traktowana ironicznie 
jako przejaw wady anatomicznej (1zyžbdk)158. Pogardliwy wydźwięk posiada też eks-
presywizm maćora, określający kobiecą wielodzietność. Ojcostwo, w świetle leksyki 
nacechowanej emocjonalnie, nie wydaje się zaszczytną rolą, w przeciwieństwie do 
macierzyństwa, które stanowi podstawowe zadanie kobiety. Językowo-kulturowy ob-
raz matki jest, oczywiście, o wiele bogatszy niż eksplikacja słownikowa leksemu. 
J. Bartmiński zaznacza, iż jedynie przynależność do płci żeńskiej jest niezaprzeczal-
nym i niezastępowalnym elementem, „cechą jądrową” definicji „prawdziwej” matki. 
Jak wskazuje badacz, mianem matki określa się nie tylko kobietę, która urodziła dziec-
ko (jako ilustrację przytacza przysłowie: Nie ta matka, co urodziła, ale ta, co wycho-
wała). „Typowa matka” posiada szczególnie pozytywne konotacje i łączy się mniej 
z rodzeniem dzieci, a bardziej z opieką, miłością, zapewnianiem bezpieczeństwa, wy-
chowaniem [Bartmiński 1998, 68–74]. Zachowania niezgodne z modelem stereotypo-
wej matki są krytykowane przez użytkowników gwary. Potępia się zaniedbywanie 
opieki nad dziećmi (samura, macoxa), ale także brak krytycyzmu i przesadną matczy-
ną troskliwość, które upodabniają kobietę do kokoszki agresywnie broniącej swych 
piskląt (kWokWoxa). W okazywaniu macierzyńskich uczuć wskazany jest więc umiar 
i rozsądek. Znamienne, iż relacje między ojcem i dziećmi w ogóle nie zaznaczyły się 
w zgromadzonym słownictwie. Co prawda, na badanym obszarze pojawiają się rodzi-
ny, w których mężczyźni nie pracują zawodowo, a zajmują się wychowaniem dzieci, 
jednak na ich oznaczenie nie wytworzył się jeszcze odrębny leksem159. Mówi się 
o nich dupa ńe xWop (podobnie jak np. o mężczyźnie leniwym, podległym kobiecie czy 
niemającym własnego zdania, a więc pozbawionym cech uznawanych za stereotypowo 
męskie). To oznacza, iż wzorcowy przedstawiciel płci męskiej, zgodnie z oczekiwa-
niami społecznymi, nie powinien realizować wspomnianego modelu życia. 

4.  Kobieta pracująca – mężczyzna pracujący 

W sferze życia rodzinnego zauważa się wyraźną dominację kobiety. To, że kobieta 
pracująca została oddzielona od pól semantycznych związanych ze środowiskiem do-
mowo-rodzinnym, nie oznacza, oczywiście, iż opieka nad domem i rodziną nie łączy 
się z pracą. Określenia opisujące kobiecy stosunek do pracy oraz sposób działania 
przeważnie dotyczą także (a często przede wszystkim) pracy w domu. Ponieważ jed-
nak słownictwo związane z pracą jest rozbudowane w stopniu nieporównywalnym 
z żadnym innym kręgiem znaczeniowym, omawiane pole semantyczne zostało wydzie-
lone spośród innych, które często się z nim łączą. 

 
158 Apelatyw 1zyžbdk odwołuje się do wierzby, u której zauważana jest nienaturalna łatwość zakorze-

niania się, nawet w warunkach niesprzyjających dla innych drzew.  
159 Rozmówcy, pytani o nazwę służącą jako określenie takiej jednostki, podawali najczęściej imię i na-

zwisko znanego im mężczyzny, który prowadzi dom.  
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Szczególnie duża frekwencja leksemów dotyczących pracy wskazuje, że ten aspekt 
życia stanowi niezaprzeczalnie najistotniejszą sferę egzystencji członka wiejskiej 
wspólnoty językowo-kulturowej. Praca sprawia, że jednostka staje się społecznie poży-
teczna, a przecież „...najważniejszym kryterium oceny osób w określonym wieku jest 
ich użyteczność lub nieużyteczność dla wiejskiej społeczności” [Rogowska 2003, 58]. 
Na wsi zaznacza się szczególnie wyraźnie podział czynności związany z płcią miesz-
kańców. Na to zagadnienie zwraca uwagę H. Pelcowa, pisząc:  

...roboty chłopskie wiążą się głównie z pracą poza domem i z materialnym utrzymywaniem ro-
dziny, roboty zaś babskie to wychowywanie dzieci, dbałość o dom i zwierzęta domowe [Pelcowa 
2001, 258]. 

Za niewybaczalną przywarę uznaje się lekkomyślny stosunek mężczyzn do życia, 
skupienie na prostych przyjemnościach (głównie alkoholu) zamiast na pracy (ˆimbåc, 
ˆimbåk, lůmp). Takie zachowanie stoi w sprzeczności ze wspomnianym wyżej zada-
niem zapewnienia rodzinie godnych podstaw materialnych. Ubóstwo jest dyshonorem, 
ponieważ świadczy o braku zaradności. Zatem: goWodu@zec, lyˆzyga, vadůfka czy vada 
to osoby biedne z powodu swej niegospodarności. Dochodzenie własnymi siłami do 
godnej pozycji materialnej jest ambicją mieszkańców wsi. Z dezaprobatą traktowani są 
gryfńdže, którzy osiągają życiowe cele wskutek szczęścia, bez wkładu sił, a także oso-
by niesłowne, niebędące w stanie wykonać obiecanej pracy na czas (ćulås). 

Wśród licznych ekspresywizmów charakteryzujących stosunek do pracy na plan 
pierwszy wysuwają się określenia osób leniwych, pracujących opieszale i niechętnie. 
Gnuśne i powolne kobiety sygnuje 15 mian: ćamara, ćapa, ćapća, ćapskWo, ćylyxa, 
ćymra, ćućma, ćumra, gracmuga, kaćaWa, krova, maryna, śtupacka, tekla, Wulyη-
gåWka. Dwa z nich to zapelatywizowane antroponimy (maryna, tekla), utworzone 
zapewne przez utożsamienie z imieniem właściwości uznanych za prototypowe dla 
konkretnych mieszkanek noszących imiona Maria/Maryna oraz Tekla. Nazwa tak 
mocno zrosła się z konkretną cechą, że rozszerzyła swoje znaczenie z indywidualnego 
na powszechne. Określenia sygnujące leniwych mężczyzn są znacznie liczniejsze 
(33 leksemy): bźvåx, bźvůηkåc, ćapćuś, ćoWek, ćumråk, darebåk, darymńåk, duda, 
våt, tymWota, glyglaś, gnuśńåk, gńećux, grazdås, gramWota, guzdråc, Aipes, koWek, 
lylum pWolylum, lyser, muW, maślåk, ńedoWyηga, ńedorazda160, ńerůp, ńezguWa, 
WoˆibWok, @zecux, průźńåk, safanduWa, ślyncek, turůz, zˆizåk. Tak rozbudowane 
słownictwo mogłoby się wydawać sprzeczne z zasadą ekonomii językowej, jednak nie 
wszystkie leksemy są synonimiczne. Często doprecyzowuje się rodzaj lenistwa (np. 
mężczyzna nie pracuje, bo woli wypoczywać; pracuje, ale jest ospały/powolny; bierze 
się do pracy niechętnie i wykonuje ją bezmyślnie). Wspólnych dla określenia obu płci 

 
160 Badania A. Czesaka wykazały, jak słowa niedołęga i niedorajda, same będąc tak podobnymi, że 

ciężko wychwycić między nimi różnice, posiadają w źródłach dialektologicznych niezwykłe bogactwo 
synonimów. Na pierwszy z wymienionych ekspresywizmów badacz wymienia ponad 50 synonimicznych 
określeń, wśród nich np. bździej, ciamajda, ciapa, ciarapara, cióra, ciućma, dareba, deduła, gamajda, 
kaciana, kuczma, papyźniok, uferma, wereda, zaś na drugi: belbiec, ciućmok, dziamdzia, krapętniok, niezgó-
ła, śłaptòk, sroła, sr:ła, ziajok [zob. Czesak 2004, 136–137]. 
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jest 17 ekspresywizmów: ćyle, ćućmåk, ćura, ćutråk, ćutro, dudråk, flygma, ģzymuWa, 
gnyp, grazda, grazdåWa, gramoWa, guzdråWa, mazkut161, ńedozda, ślamazara, ślymåk.  

Pośród słownictwa dotyczącego powolności zwraca uwagę stosunkowo duża (więk-
sza niż w innych polach semantycznych) liczba określeń odzwierzęcych: ćylyxa, 
krova, ćyle, ćoWek, muW, ślymåk. Aż cztery z nich przywołują, szczególnie dobrze 
znaną opisywanej społeczności krowę (lub jej potomstwo), co dowodzi, iż postrzegana 
jest ona jako prototyp powolnego i ociężałego zwierzęcia162. Większość spośród przy-
toczonych leksemów to określenia wykonawców czynności powstałe od czasowników 
oznaczających powolne działanie, nienadążanie z pracą, senność (np. drzemać, kipieć, 
guzdrać się, ślęczeć, śtupać).  

Wśród określeń osób ociężałych, niezdatnych do pracy pojawiają się nazwy z czło-
nem -niedo: ńedosolåWek, ńedoWyηga, ńedorazda, ńedozda. A. Czesak, pisząc o imie-
słowach zaczynających się od wspomnianej cząstki (niedodudłany, niedosolony), for-
mułuje tezę, że  

...tłumaczyć je można utrwalonym w języku przekonaniem, że przyczyną upośledzenia jest „nie-
dorobienie”, czyli jakaś wada aktu seksualnego, podczas którego został poczęty człowiek [Czesak 
2004, 138]. 

Powolność to cecha naganna, ale nieakceptowane jest również zbyt szybkie, cha-
otyczne działanie. Tę przypadłość krytykuje 10 mian męskich: zancykrys, xarpagůn, 
narvańec, pyrtåk, pyrtåc, půmyrdåWek, půmyrdańec, pWo1ixer, roščepåWek, śypåc, 
trzy kobiece: kaśka, myća, pyrtacka oraz trzy określenia wspólne obu płciom: myrdåk, 
padalyc, roščepańec. Niektóre spośród tych nazw są motywowane określeniami rap-
townego, nerwowego działania, por.: narvańec (od: narvać), myrdåk, půmyrdańec, 
půmyrdåWek (od: (pWo)myrdać ‘(po)merdać’), pyrtacka, pyrtåc, pyrtåk (od: pyrtać 
‘działać chaotycznie’), roščepańec, roščepåWek (od: roščepać ‘roztrzepać’), śypåc (od: 
śypać ‘szarpać’). Jedno z określeń łączy bezład ludzkiego działania z zachowaniem 
padalca (padalyc), jedno z gwałtownym zjawiskiem atmosferycznym (pWo1ixer). Ko-
biece określenia kaśka oraz myća funkcjonują na zasadzie nazw przeniesionych163. 
Nerwowość w działaniu sygnuje mniejsza liczba ekspresywizmów osobowych niż 
opieszałość, ale nie są one słabiej nacechowane negatywnie. Jeden z apelatywów łączy 
nawet niedelikatność i zbytni pośpiech z domeną piekielną (zancykrys). 

 
161 Z. Leszczyński, szukając etymologii słowa mańkut, wskazuje, że może ono być motywowane pol-

skim wyrazem majka ‘lewa ręka’ i utworzone przy użyciu syfiksu -ut, który A. Siudyt w opisie nazwisk 
klasyfikuje jako charakteryzujący wygląd właściciela. Dziś afiks ten posiada zatartą wartość semantyczną. 
Leszczyński snuje swoje rozważania etymologiczne wbrew powszechnie wówczas przyjętej opinii (zawar-
tej także w Słowniku warszawskim z 1902 r.), że mańkut ma włoskie pochodzenie i pochodzi od manca 
‘lewa ręka’, a do włoskiego przeniknął z łac. mancus ‘kaleka’ [Leszczyński 1968, 197–201]. 

162 Przywoływanie nazw zwierząt w celu zdeprecjonowania człowieka to częsta praktyka językowa. 
Zwraca na to uwagę R. Tokarski, analizując apelatywy potoczne: „...z reguły (...) nazwy zwierząt mają 
konotacje wyraźnie negatywne: od szeroko rozumianych właściwości ocenianych jako moralnie złe, a więc 
okrucieństwa, podstępności, służalczości, dzikości (np. bestia, bydlę, szakal, hiena, lampart, lis, kocica, 
kret, pies, piesek, małpa, borsuk, legawiec), poprzez konotacje małej sprawności intelektualnej (cap, koza, 
kozioł, jeleń, rogacz, cielę, ciołek, osioł, muł, mamut, żubr), aż po negatywną ocenę sprawności fizycznej 
czy wyglądu (byk, bawół, niedźwiedź, słoń, kobyła, klępa, szczurek, koczkodan)” [Tokarski 1990, 80]. 

163 Por. omawiane wcześniej ekspresywizmy: tekla i maryna. Funkcję apelatywnych ekspresywizmów 
pełnią nierzadko zdeonimizowane imiona (także w postaci deminutywnej czy augmentatywnej) popularne, 
typowe dla określonego terenu (tu np. Maria i Katarzyna). 
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Ponieważ praca stanowi kluczowy element życia członka społeczności wiejskiej, 
a sposób jej wykonywania jest probierzem wartości jednostki, tę sferę życia postrzega 
się wieloaspektowo. Poza negacją, skrajnych cech, jakimi są flegmatyczność oraz nie-
uporządkowanie w działaniu, zauważa się też niezdatność jednostki do pracy, uwi-
docznioną w ekspresywizmach: levåk i levus. Przywołują one stereotyp postrzegania 
lewej strony jako gorszej, bardziej wadliwej niż prawa [por. Krawczyk-Tyrpa 2001, 
243–244, por. Pajdzińska 1990, 62]. Mężczyźni sygnowani nazwami motywowanymi 
lewicą (dokładniej: przymiotnikiem lewy) zdają się zatem pozbawieni mocnych stron. 
Panowie, którzy nie nadają się do pracy, określani są nazwami: dupa, kalyka, noga, 
tyktuś. Te ekspresywizmy także zwracają uwagę na niepełnowartościowość nazywa-
nych nimi mężczyzn. Brak umiejętności efektywnego działania zrównuje jednostkę 
z osobą niepełnosprawną (kalyka). Metonimiczne określenia: dupa i noga, które spro-
wadzają mężczyznę do części ciała postrzeganych w języku (szczególnie we frazeolo-
gii) jako synonimy bierności i tchórzostwa (por. np. Wokla@iv dupe ‘siedzieć bezczyn-
nie’, čZź dupům ‘bać się’, noga do cegWośi ‘nienadający się do czegoś’), deprecjonują 
nazywaną osobę. Badana społeczność wiejska zauważa i potępia również mężczyzn 
aktywnych jedynie na poziomie planowania pracy, w sferze teorii. Takich, którzy nie 
przechodzą od słów do czynów, określają apelatywy: wifåk, mWocnå ˆzyda, pzezåk, 
@zerdoWa, niosące duży ładunek ironii. Ci przedstawiciele męskiej płci, którzy zabiera-
ją się do pracy przerastającej ich umiejętności i zamiast przynosić swym działaniem 
pozytywne rezultaty, niweczą to, co wypracowali inni, zyskują takie miana, jak: xå-
Wturńik, kutfa, ńedbalux, papråk, partåc, @itfåk, @itråk, pWopaprańec, psuza, zbyvåc. 
Jedyne kobiece określenie w tej kategorii to galaśårka. Czasami nieefektywność dzia-
łania nie jest jedynie wynikiem braku „talentu” do pracy, ale skutkiem ogólnego ży-
ciowego roztargnienia i pecha (fuzara). Najgorsza forma niezdatności do pracy to taka, 
w której niezaradność łączy się z bezmyślnością oraz nierespektowaniem uwag 
i wskazówek bardziej doświadczonych osób (tůmůn, ńymråk, ńymra, zakWośńåWek, 
kWocagůn).  

Członkowie opisywanej wspólnoty językowo-kulturowej potępiają także nieeste-
tyczną pracę (dotyczy ona przede wszystkim czynności domowych związanych z przy-
gotowaniem posiłków). Wśród tych mian nieznacznie przeważają określenia kobiece: 
babråWa (i wariant fonetyczny: papråWa), gnozåra, gnozůfka. Mężczyzn niedbających 
o higienę pracy określają leksemy: babråk (i wariant fonetyczny: papråk) oraz gnozåš, 
zaś gnůz to sygnant obu płci. Połowa wymienionych leksemów w naturalistyczny spo-
sób zrównuje nieporządek czyniony podczas pracy z gnojem.  

W wiejski etos pracy średniego i najstarszego pokolenia nieodłącznie wpisana jest 
ziemia. Jak zauważa H. Pelcowa  

...[praca – uzup. A.P.] uważana za najwyższą powinność człowieka, najczęściej łączona jest 
z przeszłością i waloryzowana dodatnio jako uczciwa, solidna, ciężka, ale przy tym fizyczna, ze-
spolona ze śpiewem i modlitwą oraz nieodłącznie kojarząca się z ziemią, która w tradycji wiej-
skiej była (i jest nadal) najwyższą wartością [Pelcowa 2006, 195]164. 

 
164 J. Bartmiński, analizując wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby Słownika aksjologicznego, 

zauważa, że w postrzeganiu chłopa w latach dziewięćdziesiątych XX w. (przez młodą polską inteligencję) 
trzy dominujące cechy stanowiły: przywiązanie do ziemi, miłość do ziemi oraz praca na roli. Powtórzenie 
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Ważność ziemi poświadczają ekspresywizmy geWodeta/geWodetka165, określające 
osoby gotowe reagować agresją w razie bezprawnej utraty choćby najmniejszego 
skrawka gruntu. O tym, że najbardziej wartościowy jest wysiłek fizyczny (ceniony  
– zwłaszcza przez najstarsze pokolenie – znacznie wyżej niż praca umysłowa), świad-
czą formy wskazujące silną jednostkę jako pożądany ideał. Stąd dużym uznaniem cie-
szą się mężczyźni, którzy wykazują się siłą i ochotą do działania: byk, kWůz bądź, mi-
mo wątłej postury, posiadają szczególną chęć do pracy i – co niezwykle istotne – 
działają energicznie (zuWa, fsa). Osoby, które szybko się męczą (źazåAi), stają się bezu-
żyteczne. 

Z pracą łączone jest jedzenie w myśl przysłowia ¤aºi kto do zeryńå, taº· i do robWo-
ty, toteż marudzenie, wybrzydzanie podczas posiłku zwiastuje opieszałość w pracy 
(fusyt, grymaślåk, grymaśńik, mamlåk, glamåk, glamuWa, vamva, vamvåk). Szczegól-
nie duży apetyt nie zapowiada jednak – wbrew temu, czego można by oczekiwać  
– ponadprzeciętnej chęci do pracy. U mężczyzn wyjątkowo lubiących jeść (zamWožåW-
ek, zyråk, kWorcovńik, ńenazartek) akcentuje się fakt, iż osoby nazywane nie myślą 
o pracy, ale o jedzeniu. W nazwach kobiecych łapczywość nie znajduje tak różnorod-
nej ilustracji leksykalnej166. O tym, jak istotny jest dla wiejskiej wspólnoty językowo-
-kulturowej sposób jedzenia i stosunek do spożywania posiłków świadczy szczególnie 
drobiazgowe rozgraniczanie różnorodnych nieprawidłowości. Jedzeniu, podobnie jak 
pracy, powinny towarzyszyć harmonia i porządek. Ten, kto wyjada co najlepsze kąski, 
określany jest jako Wozmuvåš/Wozmuvåra. Interesującą cechę charakteryzują też eks-
presywizmy: gWozscåš/gWozscåra, sygnujące osoby, które nabierają ochoty na jedzenie 
danej potrawy dopiero pod wpływem zazdrości – kiedy zauważają, że innej osobie ona 
smakuje. O tym, że „zaglądanie do talerza” jest właściwością kultury wiejskiej, świad-
czy fakt, iż język ogólny nie wydziela tak szczegółowych cech w kategorii „jedzenie” 
i wiele spośród wspomnianych leksemów należy do słownictwa dyferencyjnego, nie 
tylko nie posiadając synonimów w polszczyźnie ogólnej, ale i wskazując na nieistnie-
jące w niej pola semantyczne. 

Osobliwy rodzaj „pracy”, bliski czarom, stanowią działania magiczne. Nie ma na 
badanym obszarze osób żyjących z magii i wyłącznie nią się trudniących. Jest to raczej 
rodzaj profesji „dorywczej”, zajęcia wykonywanego w miarę potrzeby. W mentalności 
społeczeństwa wiejskiego wciąż tkwi wiara w elementy niepoznawalne rozumowo 
i niezakotwiczone religijnie (np. w uroki, w licho wodzące po lesie). Stąd, obok prze-
nikającej do środowiska chłopskiego nowoczesnej technologii i rosnącej mechanizacji 
rolnictwa, istnieje zapotrzebowanie na zabobonne praktyki. Magicznymi czynnościami 
trudnią się głównie kobiety, nazywane odmiennie w różnych częściach gminy: guślår-
kaHi (tu wyjątkowo odpowiednik męski: guślåš), xabetaHi, šeptůηkaHi. Znają one 
tajemnice odczyniania uroków (czyli odwracania choroby bądź nieszczęścia czy bólu 
 

badań dekadę później (2000 r.) pokazało kierunek ewolucji językowego obrazu. Ziemia schodzi w nim na 
plan dalszy (wspomniane wcześniej cechy zajmują kolejno: praca na roli – 3. miejsce, przywiązanie do 
ziemi – 12. miejsce, miłość do ziemi – 17. miejsce) [Bartmiński 2006a, 217–220]. 

165 Nazwy te przytaczane już były w rozdziale Kobieta i mężczyzna jako członkowie społeczności wiejskiej. 
166 Na określenie kobiety nieumiarkowanej w jedzeniu funkcjonuje jeden ekspresywizm: śikWorka, bę-

dący interesującym przykładem zastosowania ironii podczas aktu nominacji. Sygnowane są nim kobiety 
obdarzone dużym apetytem oraz obfitymi kształtami i deklarujące przy tym, iż jedzą wyjątkowo mało. 
W świetle powszechnej opinii sikorka zjada dziennie tyle, ile waży. 



 

 

130 

wywołanego zawiścią osoby, która må śly@ze, co oznacza, że potrafi rzucać oczami zły 
czar). Powyższymi mianami określa się też kobiety okazjonalnie praktykujące magię, 
a ekspresywizmy te miewają ironiczny charakter. Podobnie kpiący wydźwięk mogą 
posiadać nazwy: fylcer/fylcerka, půdoxtůr/půdoxtůrka, które informują o niecodzien-
nych zdolnościach medycznych mieszkańców, ale mogą też sygnować osoby nieudol-
nie naśladujące lekarzy. Zatem współczesna wieś, mimo że często przejmuje miejskie 
nawyki i nowy, wygodniejszy sposób bycia, pamięta o praktykach magicznych oraz 
kultywuje tradycję, która z kolei broni się przed tym, co nowe. 

Rytm dnia mieszkańców wsi – nadal mocno związany z kalendarzem prac polo-
wych i gospodarskich oraz skorelowany z naturą (np. pobudka w lecie niedługo po 
wschodzie słońca) – sprawia, że negatywnie postrzegane jest długie spanie, krytyko-
wane w ekspresywizmach: ńedosolåWek, zgńuWek, tlåWek/tlåWka. Zbyt długi sen impli-
kuje więc psucie się, dogorywanie. Niewczesne wstawanie jest równoznaczne z leni-
stwem i kojarzone z miejskim trybem życia. Określenia dotyczące pracy ustalają 
wyraźną opozycję wieś – miasto, w której mieszkańcy wsi przedstawiani są jako 
z natury pracowici, zaś mieszczanie jako jednostki leniwe. Ten, kto nie pracuje fizycz-
nie, uważany jest za lenia i człowieka, który nie pracuje w ogóle. Tego typu lenistwo 
sygnowane jest określeniami: gulůn, Hzastůfka, Hzasto1zec167. Pierwszy z wymienio-
nych ekspresywizmów (gulůn) to zapelatywizowane przezwisko nadawane przez 
członków opisywanej gminy mieszkańcom Zakliczyna168. Wygodnictwo i opieszałość 
łączone są nie tylko z municypalnym środowiskiem, ale i z amerykańskim stylem by-
cia, co zaświadcza semantyka apelatywów: xamerykůn i tůn. Powstanie ekspresywi-
zmów utrwalających stereotypowy obraz Amerykanina jako osoby ubierającej się eks-
centrycznie (tůn), szczególnie dbającej o własną wygodę i ceniącej wypoczynek 
stanowi rezultat ekonomiczno-socjalnych przeobrażeń wsi. Wizerunkowi opieszałego 
Amerykanina przeciwstawia się stereotyp przedsiębiorczego Niemca169, utrwalony 
w słowie baWor170, nazywającym bogatego gospodarza. 

Otwarcie granic po roku 1989 zaowocowało wzmożoną emigracją zarobkową 
głównie do Stanów Zjednoczonych171 (jej ślady pozostają w przytoczonym słownic-
twie). Mimo że obecnie celem wyjazdów zarobkowych mieszkańców opisywanego 

 
167 H. Pelcowa zwraca uwagę na zmianę wartościowania pracy miejskiej i wiejskiej przez starszych 

mieszkańców wsi: „...praca i mówienie o niej jest równoznaczne z opozycją przeszłość – współczesność 
i zacofanie – nowoczesność (...) w tym kontekście ciężka praca na roli w przeszłości jest wartościowana 
negatywnie (...), a także przeciwstawiana pracy lekkiej – w mieście” [Pelcowa 2006, 195–196]. 

168 Określenie Gulon posiada niejasną etymologię. M. Karaś wskazuje na możliwość jego pochodzenia 
od wyrazu gula, określającego narośl lub indyka, a sufiks -on uznaje za nośnik negatywnych emocji [Karaś 
1968, 315]. J. Bystroń w pierwszej polskiej pracy dotyczącej stereotypów obcego przywołuje przezwisko 
gulduny/guldony na określenie mieszczan koprzywnickich, „wymawiających o »w zabawny sposób«” 
[Bystroń 1995, 73].  

169 J. Bartmiński w zbiorze Język – wartości – polityka wskazuje stereotypowe cechy Niemca w języ-
kowym obrazie społeczeństwa polskiego. Mimo że zbiór predykatów nie jest stały (w ciągu dekady odno-
towane zostały niewielkie zmiany), do centralnych cech Niemca należą pracowitość i dokładność [Bartmiń-
ski 2006b, 386–389]. 

170 Zgodnie z opinią H. Kurek, forma baWor pojawiła się na wsi w czasie II wojny za przyczyną osób 
przymusowo wywożonych do Niemiec „na roboty”. 

171 Emigracja zarobkowa do Ameryki była na tym terenie częstym zjawiskiem także pod koniec XIX 
i na początku XX w. [por. Kolberg 1967, 25–32]. 
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obszaru są najczęściej inne kraje niż przed dwudziestu laty (głównie Wielka Brytania, 
Włochy, Hiszpania i Belgia), język najstarszego i średniego pokolenia nie wykształcił 
do tej pory określeń współczesnych emigrantów. Sygnuje się ich ogólnymi mianami, 
mówiącymi, że dana osoba pracuje za granicą (zagrańicńik). Określenia ich nazywają-
ce informują przede wszystkim o tym, że pracujący zarabia obcą walutę, a więc lepse 
@ińůnre: valuto1zec, dy1izo1zec/dy1izůfka. Wszystkie te nazwy implikują także zamoż-
ność, gdyż praca na Zachodzie postrzegana jest jako wyjątkowo intratna.  

Niewątpliwe signum temporis, poza emigracją zarobkową stanowi nowa rola, w ja-
kiej przychodzi się znaleźć kobiecie wiejskiej. Coraz częściej bowiem, poza spełnia-
niem uświęconych tradycją obowiązków żony i matki, panie pracują zawodowo. Ko-
biety, którym udaje się godzić wszystkie te zadania i odnosić zawodowy sukces 
(nierzadko prowadząc własne firmy), nazywane są ˆizmesmeηkaHi (mężczyzna sukce-
su to, analogicznie: ˆizmesmen). Z kolei te przedstawicielki płci pięknej, które wyjąt-
kowo mocno angażują się w pracę zawodową (często kosztem rodziny), określane są 
jako zakWordůfAi. Ten leksem, podobnie jak męskie miano: zakWordo1zec, robWol, 
wskazuje, iż nawet w ważkiej kwestii pracy społeczność wiejska dąży do zachowania 
zdrowego rozsądku, oddzielając pejoratywnie oceniany pracoholizm od wartościowa-
nej pozytywnie pracowitości.  

5.  Podsumowanie 

W określeniach charakteryzujących jednostki ze względu na ich miejsce w społecz-
ności wiejskiej na pierwszy plan wysuwał się mężczyzna: jego zachowanie oraz pozy-
cja towarzyska i społeczna były bardziej drobiazgowo komentowane w ekspresywi-
zmach. Leksemy opisujące sferę życia rodzinnego zaświadczają odwrotną sytuację. 
Mimo znacznej przewagi określeń męskich w całym zebranym materiale (patrz: Ze-
stawienie 3), w kwestii życia rodzinnego mężczyzna znajduje się w cieniu kobiety 
(k: 20 [55,5%], m: 16 [44,4%], z czego 10 [62,5%] to określenia nieodpowiedzialnego 
kawalera). Dom nie stanowi dla niego płaszczyzny realizacji życiowej. Niewielka licz-
ba ekspresywizmów osadzających mężczyznę w środowisku familijnym świadczy 
o niezgodności modelu mężczyzny oddającego się ojcostwu i prowadzeniu domu ze 
stereotypowym wyobrażeniem mieszkańca wsi, zgodnie z tezą D. Filar, że „...wyrazy 
istnieją w związku z pewnymi motywami zakotwiczonymi w ludzkim doświadczeniu 
i kulturze...” [Filar 2000, 169].  

Wiejscy użytkownicy języka gorzej postrzegają staropanieństwo niż starokawaler-
stwo i dla oceny niezamężnych kobiet stosują bardziej restrykcyjne zasady moralne. 
W obrazie mężatki pożądanym modelem jest żona znajdująca się w cieniu męża, pod-
porządkowana mężczyźnie. Taka sytuacja nie deprecjonuje kobiety, ale odzwierciedla 
stan uznawany za naturalny. Kiedy natomiast mężczyzna zostaje zdominowany przez 
żonę, nigdy nie uchodzi to za stan naturalny i stanowi pretekst do ironicznych uwag 
oraz kpin. W sferze rodzicielstwa język zaświadcza niemalże wyłącznie ekspresywi-
zmy żeńskie, co wskazuje na prymat matki nad ojcem w kwestii wychowania dzieci. 
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Taki wzorzec rodziny jest zgodny ze stereotypem postrzegania kobiety jako przezna-
czonej do roli matki i żony oraz mężczyzny realizującego się w środowisku społecz-
nym i zapewniającego rodzinie materialny byt. To matka karmi dzieci, opiekuje się 
nimi, wpaja im zasady moralne i uczy pacierza, podczas gdy ojciec zarabia na utrzy-
manie rodziny. Opisywana społeczność nadal nieufnie podchodzi do kobiet pracują-
cych zawodowo, a całkowitym niezrozumieniem darzy panie, które poświęcają życie 
rodzinne dla celów zawodowych. Nawet jeżeli mieszkaniec wsi nie jest nigdzie zatrud-
niony, rytm jego życia i tak wyznacza praca (w domu, gospodarstwie, na roli). E. Ro-
gowska, analizując język wsi, wskazywała na uwidocznione w nim  

...eksponowanie przydatności ludzi w danym przedziale wiekowym do określonych typów pracy 
w gospodarstwie rolnym (w wypadku chłopców i dziewcząt) i domowym (w wypadku dziew-
cząt), przy czym ujawnia się preferowanie zajęć związanych bezpośrednio z pracą na roli [Rogo-
wska 2003, 58].  

Praca stanowi centralne miejsce w życiu mieszkańców wsi, toteż ten aspekt jest 
najczęściej zaświadczany w materiale słownikowym. Wśród leksemów sygnujących 
jednostkę jako wykonawcę czynności dominują nazwania męskie (m: 99 [57,2%], 
k: 46 [26,5%], wsp.: 28 [16,1%]). Najbardziej napiętnowana jest opieszałość w wyko-
nywaniu pracy, ale potępiane jest też chaotyczne lub nieestetyczne działanie i inne 
zachowania świadczące o nieudolności jednostki. Dwukrotnie większa liczba ekspre-
sywizmów męskich wskazuje, że pracowitość to cecha szczególnie pożądana u panów 
z uwagi na przypisaną im rolę żywicieli rodzin. Rażące naruszenie wizerunku mężczy-
zny stanowi niezdatność do pracy, niekompetencja i nieumiejętność wykonywania 
pracy, a także lenistwo i długi sen, uniemożliwiający efektywne wykorzystanie dnia. 
U kobiet wskazuje się na konieczność zachowania wokół siebie czystości podczas 
realizowania codziennych obowiązków oraz krytykuje się (znacznie wyraźniej niż 
u mężczyzn) nieuporządkowanie w działaniu, co również można przypisać dialektyce 
roli dominującej w postrzeganiu płci.  
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Zestawienie 3. Liczbowy rozkład ekspresywizmów osobowych dotyczących kobiety i mężczyzny 
jako członków rodziny i osoby pracujące 

Pole semantyczne: 
ŚRODOWISKO DOMOWO-
-RODZINNE (DOM I PRACA) 

PODGRUPA 
(temat wydzielony w ramach pola 
semantycznego) 

K. M. K. i M. Ł. 

Panna – kawaler  6 10 0 16 

Żona – mąż  5 3 0 8 

 Określenia ogólne 2 2 0 4 

 Autorytarne sprawowanie władzy 
w rodzinie 

3 1 0 4 

Matka – ojciec  9 3 0 12 

 Posiadanie dziecka przed ślubem 2 0 0 2 

 Bezdzietność po ślubie 3 0 0 3 

 Wielodzietność 1 3 0 4 

 Nieodpowiednie wychowywanie 
dzieci 

3 0 0 3 

Kobieta pracująca – mężczyzna 
pracujący 

 
46 99 28 173 

 Brak zaradności, brak chęci do 
zaangażowania się w pracę 

1 8 0 9 

 Lenistwo 15 33 17 65 

 Chaotyczność w działaniu 10 3 3 16 

 Niezdolność do pracy 0 6 0 6 

 Teoretyzowanie i mędrkowanie 0 4 0 4 

 Niedbałe wykonywanie pracy 1 11 0 12 

 Niereagowanie na wskazówki  
i uwagi 

1 2 2 5 

 Niehigieniczne wykonywanie 
pracy 

4 1 0 5 

 Praca na roli i mocna budowa 
ciała umożliwiająca wysiłek 
fizyczny 

1 4 2 7 

 Sposób jedzenia 3 10 4 17 

 Nietypowe umiejętności, zajęcie 
magiczne 

5 3 0 8 

 Długi sen, ospałość, wygodnic-
two 

2 7 0 9 

 Praca za granicą 1 4 0 5 

 Praca zawodowa, pracoholizm 2 3 0 4 

Łącznie  66 115 28 209 

 
 



XII. UCZUCIOWOŚĆ I SEKSUALNOŚĆ 

Leksyka wiejska charakteryzująca człowieka nie akceptuje emocjonalnej neutralno-
ści. Jednostka ludzka stanowi centrum zainteresowania społecznego, toteż słownictwo 
jej dotyczące niemal zawsze wartościuje obserwowane aspekty życia. Bardzo drobia-
zgowo opisuje się zachowania bądź cechy wyglądu i właściwości osoby istotne 
w kontaktach interpersonalnych. Mniejszą uwagę społeczność wiejska skupia na intro-
spekcji. Sfera emocjonalności opisana w niniejszym rozdziale ogranicza się do relacji 
jednostki z Bogiem oraz analizy emocji nakierowanych na płeć przeciwną. Religijność 
jako punkt wyjścia niniejszych rozważań wskazuje na fundamentalną rolę religii kato-
lickiej dla członka wiejskiej wspólnoty językowo-kulturowej, a także podkreśla jej 
znaczenie w uczuciowych i erotycznych relacjach pomiędzy kobietą a mężczyzną. 

1.  Religijność 

Religia stanowi fundament życia społeczności wiejskiej, spełniając funkcję normo-
twórczą oraz zaspokajając potrzeby duchowe ludności. Na terenie jednowyznaniowej 
gminy Zakliczyn nad Dunajcem rządzą reguły religii katolickiej i one wyznaczają ka-
non zachowań dopuszczalnych oraz nagannych. „Wierzyć” na wsi oznacza: „prakty-
kować”. Za praktykującą (ergo: wierzącą) zostaje uznana osoba uczęszczająca na nie-
dzielne msze święte. Niespełniających tego warunku określa się mianami: 
kWoćåra/kWoćåš172, xeretyk. Tak też nazywani są wyznawcy religii innych niż katolic-
ka. Utożsamienie własnej religii z jedyną prawdziwą tworzy jaskrawy podział na swo-
ich i obcych religijnie. „Swój” to dla mieszkańców badanych wsi katolik, obcy są na-
tomiast niekatolicy.  

Odmienność wyznaniowa ewokuje różnorodność obrzędową i obyczajową. Użyt-
kownicy analizowanego języka zauważają to, co nietypowe dla przedstawicieli ich 
wyznania i oceniają przejawy inności jako zachowania niedorzeczne, śmieszne. Różni-
ce zaznaczają się szczególnie przy konfrontowaniu katolików z żydami173. Ekspresy-
wizmy: mWośyk i icek (wspominane już w rozdziale Wiek i wygląd...) zwracają uwagę 
na odmienność wyglądu stereotypowego wyznawcy judaizmu od typowego katolika 

 
172 Te określenia sygnują także świadków Jehowy, zwanych wyznawcami kWoći 1zary. 
173 Stosuje się w tym miejscu zapis „żyd” małą literą, ponieważ bierze się pod uwagę wyznawcę religii, 

nie zaś przedstawiciela narodu [por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny 2000, 1388]. 
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(osobliwość stanowią: długa broda i baki). Żydom przypisuje się też brak szacunku dla 
jedzenia, które w polskiej kulturze katolickiej podlega sakralizacji [por. Długosz 2001, 
11–17]. Na mężczyznę niezdejmującego nakrycia głowy podczas spożywania posiłku 
mówi się na badanym terenie: zyt174. Zdarza się, że odmienność wyznaniowa w świa-
domości mieszkańców opisywanego terenu implikuje ociężałość umysłową i niezna-
jomość realiów codziennego życia. Apelatyw tureg ńekšcůny sygnuje mężczyznę nie-
zorientowanego w zasadach rządzących wiejskim światem i niewykonującego praktyk 
religijnych (veś ty śe xWovåW, turku ńekšcůny, ze ty Wo taBze žecy śe pytås [O]). 
W świetle semantyki tego ekspresywizmu chrzest jest równoznaczny z zakorzenieniem 
kulturowym. 

Mocna pozycja religii w aksjologii wiejskiej nie oznacza jednak tolerancji zacho-
wań dewocyjnych. Bigoteria niedopuszczalna jest zarówno w zachowaniu kobiety, jak 
i mężczyzny, a zarazem krytykowana w ekspresywizmach: dyvWot/dyvWotka, 
kWośćylńik/kWośćylńica, pWobWoźńica/pWobWoźńik. Po raz kolejny ujawnia się więc 
ludowe hołdowanie zasadom zdrowego rozsądku i próba odnalezienia umiaru w każ-
dym przejawie życia. Toteż, mimo że wieś konsekwentnie dochowuje wierności trady-
cji chrześcijańskiej, a formy wyznawania wiary często ograniczają się do warstwy 
obrzędowej, nie istnieje przyzwolenie na zbytnie manifestowanie własnej pobożności. 
Obłudną osobę sygnuje również kobiecy ekspresywizm zańylyca, który w ironiczny 
sposób zwraca uwagę na dwulicową postawę nazywanej (zańoWek s cårnům dupkům). 

2.  Seksualność męska i kobieca  

Przywiązanie do norm religii chrześcijańskiej przekłada się na stosunek opisywanej 
wspólnoty językowo-kulturowej do kwestii związanych z erotyką, a więc do współży-
cia przedmałżeńskiego i małżeńskiego, wierności i zdrady oraz bezdzietności i prokre-
acji. Jak wynika z badań przeprowadzonych ponad 10 lat temu przez Danutę Duch-
-Krzystoszek, osoby starsze, mieszkańcy wsi oraz ludzie religijni znacznie częściej 
łączą współżycie seksualne z małżeństwem. Grupa ta wykazuje się także większą ak-
ceptacją wobec kawalerów niezachowujących wstrzemięźliwości seksualnej niż wobec 
podobnie zachowujących się panien i jako cel obcowania erotycznego wskazuje pro-

 
174 Deprecjonujący charakter określeń Żydów oraz mieszkańców Wschodu (na temat ekspresywizmów 

powstałych od nazw mieszkańców Wschodu por. rozdz. Kobieta i mężczyzna jako członkowie społeczności 
wiejskiej) W. Pawluczuk łączy z zakorzenionym w świadomości Polaków przeświadczeniem o szczególnej roli 
Polski jako obrończyni religii chrześcijańskiej, której zagrażają zewnętrzni wrogowie: „...metafizycznym złem 
są »odwieczni wrogowie chrześcijaństwa«: Żydzi, masoni, komuniści, Rosjanie (...) Zagrożenie dla (...) kultury 
płynie ze Wschodu, który jest dziki, antychrześcijański, odrażający estetycznie i moralnie. Symbolem Wscho-
du jest dziki, okrutny Mongoł czy Tatar” [Pawluczuk 1992, 248]. J. Bartmiński, śledząc ewolucję językowego 
obrazu Żyda, zauważa, że coraz silniej akcentowany jest w nim aspekt religijny, rzadziej natomiast kulturowy 
i społeczny. Badacz odnotował także w latach 1990–2000 nieznaczny wzrost negatywnej oceny poszczegól-
nych aspektów profilu „prawdziwego” Żyda [Bartmiński 2006, 398]. 
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kreację [Duch-Krzystoszek 1995, 180–185]175. Najstarsze pokolenie mieszkańców wsi, 
posiadające silne poczucie tożsamości religijnej, ma do wymienionych tematów odmien-
ny stosunek niż reszta społeczeństwa. Jedna kwestia nie budzi jednak rozdźwięku spo-
łecznego ani wątpliwości. Ankietowani przez badaczkę, niezależnie od wieku, miejsca 
zamieszkania oraz stosunku do religii zgodnie wskazywali dobranie seksualne jako jeden 
z najistotniejszych filarów udanego małżeństwa [Duch-Krzystoszek 1995, 181].  

Na ocenę zachowań związanych ze sferą seksualną mają wpływ różnorakie czynni-
ki, takie jak np.: stan cywilny, wiek oraz płeć nazywanej osoby. Inaczej więc warto-
ściowana jest pobudliwość seksualna młodego kawalera niż mężczyzny z długoletnim 
stażem małżeńskim; zupełnie odmiennie zaś: kobieca aktywność erotyczna. 

D. Duch-Krzystoszek, pisząc o przejawach męskiej niestałości seksualnej (zdra-
dach), zauważa, że społeczeństwo traktuje je bardziej tolerancyjnie, niż analogiczne 
zachowania kobiece, z uwagi na męską skłonność do poligamii oraz mniejsze zagroże-
nie, jakie stwarzają swym zachowaniem dla kondycji rodziny [Duch-Krzystoszek 
1995, 177]. Zgadza się to z funkcjonującym powszechnie na badanym obszarze powie-
dzeniem, że xWop to zafse xWo‚ i muśi śe vysuHzyć. Wspomniane „wyszumienie” spo-
łeczność wiejska postrzega jako warunek późniejszej stateczności, zaś jego brakiem 
tłumaczone bywają mężowskie zdrady. Podobna prawidłowość nie występuje w wy-
padku kobiet, u których przed ślubem wskazana jest wstrzemięźliwość seksualna, po-
siadająca wręcz sakralny wymiar176 i stanowiąca ozdobę kobiety. Słownik eufemizmów 
polskich... podaje cztery określenia dziewictwa: coś innego (Żeby tylko czego innego 
nie straciła), panieński kwiatek, wianek oraz grzech (w formie: zgrzeszyć = ‘stracić 
dziewictwo przed ślubem; mieć przed ślubem dziecko’), nie notuje natomiast określeń 
dotyczących męskiej czystości przedmałżeńskiej [Dąbrowska 1998, 79]. Dziewictwo, 
będące ozdobą panieństwa, zestawiane bywa z kwiatem jako najlepszą częścią rośliny. 
A. Krawczyk-Tyrpa, opierając się na polskich i obcych przykładach, podkreśla, że 
takie porównanie nie jest właściwością jedynie polskiego języka i wyłącznie współcze-
sności. Panieńska inicjacja erotyczna nazywana bywa:  

...zgubą, utratą, oddaniem, upadnięciem lub odpadnięciem kwiatu. (...) Wydarzenie to widziane 
z perspektywy mężczyzny zwie się defloracją (dosłownie: odkwieceniem) (...), zerwaniem kwiatu 
[Krawczyk-Tyrpa 2000, 11]177.  

Cnotliwość nie stanowi atutu kawalera. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska jako 
przyczynę tej asymetrii wskazuje ciążę niegdyś uznawaną za naturalny skutek współ-
życia. Wobec tego dziewczyna nosiła „piętno” obcowania seksualnego, postrzeganego 
poza małżeństwem jako niemoralne: „...oczywistość złamania normy w przypadku 
dziewcząt, to przyczyna ostrzejszego traktowania panien niż kawalerów, po których 

 
175 Badaczka zauważa, że stanowisko wobec seksu przedmałżeńskiego się liberalizuje. Mimo iż analizy 

zostały przez nią przeprowadzone w ubiegłej dekadzie, obserwacje dotyczące opinii ludzi starszych, miesz-
kających na wsi i wierzących nie straciły na aktualności. 

176 M. Borkowska zwraca uwagę, iż nawet święci Kościoła katolickiego są wyraźnie dzieleni ze wzglę-
du na płeć. W profilu kobiety wyróżnia się aspekt cnoty, nieobecny w wizerunkach świętych mężczyzn, 
a identyfikacja następuje najczęściej przez określenie relacji do mężczyzny [por. Borkowska 1993, 32], zob. 
rozdz. Kobieta i mężczyzna w polszczyźnie... 

177 J. Sierociuk, badając folklor, zauważył, że w pieśniach ludowych utrata dziewictwa (nawet przez 
pannę) traktowana jest jak zaślubiny [Sierociuk 2003]. 
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przecież »nic nie znać« [Wężowicz-Ziółkowska 1991, 41]. Złożone przyczyny szcze-
gólnego waloryzowania panieńskiej cnoty wyjaśnia W. Kopaliński:  

...wraz z rozwojem rolnictwa, życia osiadłego i własności prywatnej, w wielu kulturach mężczyź-
ni zaczęli oceniać dziewictwo panny młodej (i wierność mężatki), mające gwarantować im, że ich 
majątek odziedziczony zostanie przez ich prawowitych potomków. Z czasem pojęcie dziewictwa 
nabrało wielu cech pozytywnych, łącząc się z pojęciami niewinności, czystości, cnoty, powścią-
gliwości, ascezy, celibatu i – płodności [Kopaliński 1995, 623]. 

Czas przedmałżeńskiego szaleństwa młodości zarezerwowany jest zatem dla męż-
czyzn. W ich wypadku bardziej zaskakuje abstynencja seksualna niż rozwiązłość. Ka-
walerstwo postrzega się jako okres inicjacji i nabierania erotycznych doświadczeń, na 
co wskazuje ekspresywizm @zezåk, sygnujący nieżonatego mężczyznę, który, z uwagi 
na swój stan, może skupiać wokół siebie wiele kobiet. Ekspresywizmy męskie krytyku-
jące nadmierną pobudliwość seksualną wskazują, iż wstrzemięźliwość nierzadko sta-
nowi dla mężczyzny problem. Zbytnia dążność do erotycznego zaspokojenia zbliża 
działanie człowieka do instynktownego zachowania zwierząt. Miana Azernås i knur 
deprecjonują niewyżytego seksualnie mężczyznę przez zestawienie go z wieprzem, 
uznawanym za najbardziej prymitywne zwierzę. 

Jak wykazują powyższe rozważania, sfera seksualności jest znacząco odmiennie 
postrzegana i oceniana w językowym obrazie poszczególnych płci. W wypadku kobiet 
sfera erotyczna jawi się jako grzeszna. Ekspresywizmy określające kobietę ze względu 
na jej stosunek do seksu są niezróżnicowane tematycznie. Nazywają one wyjątkowo 
negatywnie, pogardliwie zarówno kobiety często zmieniające partnerów, jak i panny 
niezachowujące czystości przedmałżeńskiej bądź też dziewczyny nieskromnie się ubie-
rające. Brak zróżnicowania oznacza, iż w językowym obrazie kobiety już odsłanianie 
ciała implikuje swobodę seksualną równą prostytucji. Wyzwiska: gůńixa, xWo@zåra, 
kurva, labaruxa, låta1ica, lawirynda, śćigacka, Wogžyca, pWolovńica, suka, smata, 
śćyrvWo, źvyra, vyvWoka są odbierane jako największe inwektywy wysuwane pod adre-
sem pań. Nierzadko uprzedmiotowiają one kobietę (smata, śćyrvWo) lub zrównują ze 
zwierzęciem (Wogžyca, suka). Pozamałżeńskie stosunki seksualne deprecjonują przed-
stawicielki żeńskiej płci również przez porównanie pociągu erotycznego z instynktow-
nym popędem do kopulacji u zwierząt (określanej czasownikami: gůńić śe/latovać 
śe/śćigać śe/pWolovać śe): gůńixa, låta1ica178, pWolovńica, śćigacka. Apelatyw 
xWo@zåra krytykuje nadmierne zainteresowanie płcią przeciwną, zaś szczególnie obe-
lżywe określenia: kurva, lawirynda, vyvWoka i źvyra zrównują kobiety wyzywająco 
ubrane bądź mające niemałżeńskie kontakty erotyczne z paniami utrzymującymi się 
z nierządu.  

Dla nazwania aktywnych seksualnie mężczyzn nie stosuje się analogicznych okre-
śleń, równie mocno zabarwionych emocjonalnie. Niektóre ekspresywizmy wydają się 

 
178 Wyraz ldta1ica może też konotować złe, ciemne moce. W pracy Ziemia Biecka, pod red. S. Udzieli, 

w dziale Czarownice, strzygi, dusze potępione pojawia się informacja, że „...gdy kobieta lub dziewka urodzi 
dziecko nieprawego łoża i to nieochrzczone z wody, dla ukrycia hańbiącego ją czynu, zakopie na cmenta-
rzu, ale w miejscu nie poświęconym, wtedy po upływie siedmiu lat utworzy się z niego latawiec” [Chmie-
lowski 1994, 414]. Latawiec w dojrzałej postaci – zgodnie z wierzeniami ludowymi – przyjmuje postać 
gigantycznego ptaka, który w locie sypie iskrami, a po siedmiu latach przemienia się w diabła [Chmie- 
lowski 1994, 414]. 
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męskimi odpowiednikami przytoczonych mian żeńskich ba‚zåš (xWopzåra), śćigåc 
(śćigacka), Woģzyr (Wogžyca), pWolovńik (pWolovńica), jednak ładunek emocji przez nie 
niesiony jest nieporównywalnie mniejszy. Określenia sygnujące panie wyrażają nega-
cję oraz potępienie, zaś nazwania mężczyzn są mniej krytyczne179. W ekspresywi-
zmach żeńskich z dużą pruderią potępia się i zrównuje z niemoralnością nawet ekspo-
nowanie atrybutów płci, podczas gdy apelatywy męskie funkcjonują na oznaczenie 
jednostek szczególnie aktywnych seksualnie. Ekspresywizmy kur1zåš i Wokur1zåWek, 
posiadające silnie pejoratywne zabarwienie, oceniają nie tylko mężczyznę zmieniają-
cego partnerki seksualne, ale także – a może przede wszystkim – kobiety prowadzące 
swobodny styl życia (kurvy). Deprecjonowanie niestatecznego mężczyzny następuje 
zatem w tym wypadku poprzez zdegradowanie jego partnerek seksualnych do pozycji 
prostytutek. Można zatem powątpiewać, czy apelatywy te rzeczywiście negatywnie 
wartościują męską pobudliwość erotyczną, czy raczej stanowią wynik postrzegania 
kobiety jako prowokującej do kontaktów płciowych.  

Zbyt śmiałe, kokieteryjne zachowanie pań znajduje krytyczny oddźwięk w apela-
tywach zalycazka i bezecńica, co sugeruje, iż przejmowanie inicjatywy przez kobiety 
postrzegane jest przez opisywaną społeczność jako niezgodne z normą bezeceństwo. 
Przedstawicielki płci żeńskiej powinny unikać nie tylko inicjowania bliższej znajomo-
ści, lecz także wyrażania pozytywnego nastawienia wobec mężczyzn. Niewskazane 
jest entuzjastyczne okazywanie przez kobiety zainteresowania płcią przeciwną. Panie, 
które wykazują szczególne ożywienie w obecności mężczyzn, określa ironiczne miano 
radoxa. 

Temperament oraz potencja seksualna są szczególnie podkreślane w językowym 
obrazie mężczyzny, przemilczane natomiast w wizerunku kobiety. Istotne znaczenie 
w stereotypowym postrzeganiu mężczyzny ma jego siła fizyczna świadcząca o zdolno-
ści do pracy, ale równie ważną cechę kategorialną stanowi siła witalna. Męskość nie 
jest cechą przypisaną każdemu mężczyźnie z racji jego płci, ale właściwością stopnio-
walną i ulotną. Powiedzenie o kimś zesce xWop oznacza, że dany mężczyzna zachowuje 
sprawność seksualną. O mężczyznach niezdolnych do współżycia erotycznego mówi 
się na badanym terenie: zuz ńe xWop. Mężczyzna posiada więc konieczne atrybuty płci, 
dopóki zachowuje sprawność seksualną. A. Dąbrowska przytacza istniejący w polsz-
czyźnie potocznej związek wyrazowy: być mężczyzną jako eufemistyczne określenie 
oznaczające ‘być gotowym do stosunku płciowego, być aktywnym seksualnie’ [Dą-
browska 1998, 85]. Wspomniane zdeterminowanie mężczyzny przez naturę do roli 
osoby szczególnie aktywnej seksualnie wyszydza miano zåzcybžyηk, wskazujące, iż 
przedstawiciele męskiej płci często nie potrafią sobie znaleźć stałej partnerki (zåzcyb-
žyηg ńi mWoze pšy ze·ny ba‚ze uśevev bWo gWo pšyroryńe śwzyńvi, zåzkaHi pWo fśi rvůńi 
[O]). Wyraźnie negatywne zabarwienie posiada apelatyw rospusńik, wyrażający kry-

 
179 B. Serafin w artykule pt. Obraz „kobieciarza” w języku polskim odnosi się do kwestii sposobu oce-

niania aktywności erotycznej kobiet i mężczyzn w ekspresywnej leksyce i zwraca uwagę, że „Na mężczy-
znę zwanego najogólniej »kobieciarzem« – spogląda się raczej z życzliwością, pobłażliwością, czy nawet 
z podziwem. Inaczej rzecz ma się z leksyką odnoszącą się do kobiet i dotyczącą tego samego kręgu znacze-
niowego »wykazywanie nadmiernego zainteresowania płcią przeciwną«. Leksyka ta nacechowana jest 
negatywnie, co oczywiście uwarunkowane jest kulturowo i wynika z tradycji oraz norm postępowania, 
które nie pozwalają kobiecie wykazywać nadmiernego zainteresowania mężczyznami” [Serafin 1998]. 
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tykę męskiej swawoli erotycznej przez wskazanie łamania wstrzemięźliwości zgodnej 
z biblijnym duchem. 

Nierozerwalny związek męskości z aktywnością seksualną czyni tę ostatnią ko-
niecznym składnikiem wizerunku prototypowego mężczyzny180. Wiejska wspólnota 
językowa nie dookreśla, czy xWop obdarzony potencją seksualną jest przy tym również 
atrakcyjny dla przeciwnej płci. Można więc wnioskować, że ten aspekt uznaje się za 
nieistotny w wizerunku mężczyzny. Wygląd powinien wskazywać wyraźnie płeć oso-
by, o czym świadczą funkcjonujące na określenie obu płci (analizowane w rozdziale 
Wiek i wygląd...): babWoxWop oraz vnynter, które krytycznie odnoszą się do osób 
o niezdecydowanych cechach płciowych. W językowym obrazie kobiety z kolei poja-
wiają się ekspresywizmy podkreślające atrakcyjność nazywanych: dupa, @ińva, rasů-
fka. Apelatywy te uznawane są za wulgarne, przy czym najmniej negatywnych emocji 
niesie miano rasůfka, zaś najwięcej ekspresywizm dupa, w metonimiczny sposób 
sprowadzający kobietę do części ciała aktywnej podczas współżycia. W podobny spo-
sób funkcjonuje polisemantyczne miano zaga, które poza określaniem kobiety nazywa 
żeńskie narządy płciowe181. Wskazuje to „męskocentryczny” punkt widzenia jako de-
cydujący o nominacji. Wspomniane wulgarne określenie atrakcyjnej fizycznie kobiety 
stanowiło motywację powstania męskiego określenia dupcyL)zyl (posiada ono wymo-
wę podobną do analizowanych powyżej ekspresywizmów kur1zåš i Wokur1zåWek). 
Kobieta w akcie seksualnym postrzegana jest jako dawczyni, ofiarująca się mężczyźnie 
(por. wulgarne określenie swobodnie prowadzącej się pani: ćixWodazka). 

Językowy obraz męskiej seksualności jest znacznie bardziej rozbudowany i uroz-
maicony niż analogiczny wizerunek kobiecy. Najodpowiedniejszym okresem do rozwi-
jania zainteresowań erotycznych wydaje się – w świetle leksyki – wiek średni. Mło-
dość cechuje się nieporadnością i brakiem doświadczenia (ńeWo@zyžåWek, mlycek), 
natomiast starość implikuje niedołęstwo oraz impotencję i uchodzi za czas, w którym 
na miłość erotyczną jest już za późno (zbereźńik, @zerńik, pryk).  

Małżeństwo, jak to już zostało podkreślone w rozdziale poprzednim, jest uważane 
za docelowy stan każdego członka społeczności wiejskiej. W opinii najstarszego 
i większości średniego pokolenia, tylko ono stanowi przepustkę do współżycia płcio-
wego. Negatywnie postrzegane są pary mieszkające z sobą bez ślubu. Kobietę określa 
się mianem kWoxańicy, zaś na mężczyznę mówi się fagas182. Wstąpienie w związek 
małżeński sprawia, że swobodne zachowania erotyczne stają się nie do zaakceptowa-
nia. Sfera erotyki należy do wiejskiego tabu. Wstydliwy temat oswajany jest w folklo-
rze (zwłaszcza w pieśni) poprzez stosowanie eufemizmów bądź też skrywanie treści 

 
180 O łączeniu dużego potencjału seksualnego z męską płcią świadczą także, analizowane w rozdziale 

poprzednim, określenia kawalerów (Worcyk, buxaz, bycek) wskazujące na kumulowanie przez nieżonatych 
mężczyzn energii seksualnej. 

181 J. Kowalikowa postrzega opisywane zjawisko nieco inaczej. Zastanawiając się nad procesem wulga-
ryzacji współczesnej polszczyzny i wspominając o „nieprzystojnych” określeniach człowieka, zauważa: 
„Wulgaryzmy nie identyfikują osób np. z narzędziami czy częściami ciała, lecz przekazują elementy nega-
tywnego, choć niekiedy także pozytywnego wartościowania. Podobnie jest z fizjologiczno-erotycznymi 
czasownikami, mającymi niejako »zbrzydzić«, zdeprecjonować działania” [Kowalikowa 2000, 127], zob. 
też: Przybylska [1987].  

182 Męskie miano fagas posiada znacznie bardziej negatywną wymowę niż apelatyw kWoxańica, ponieważ 
sygnuje mężczyzn żyjących z kobietami w nieformalnych związkach i przez te kobiety utrzymywanych. 
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pod postacią metafor czy symbolicznych opowieści183. Nawet współżycie po ślubie 
akceptuje się jako narzędzie służące powiększaniu rodziny, nie zaś jako przyjemność 
samą w sobie. Tłumaczy to D. Wężowicz-Ziółkowska, zauważając, iż  

...wesele przekształca [kobietę i mężczyznę] w małżeństwo – ogniwo grupy, element aparatu kon-
troli społecznej, sprawującej swoje funkcje w oparciu o normę. Według niej, stosunki seksualne 
winny być traktowane jako grzeszne. Ich jedynym usprawiedliwieniem jest konieczność prokre-
acji, społecznie pożądana, a nawet wymuszana [Wężowicz-Ziółkowska 1991, 42].  

Erotyka podlega zatem waloryzowaniu podobnemu do oceny innych aspektów ży-
cia. Seks uznaje się za potrzebny, o ile posiada walory użyteczności (np. pozwala męż-
czyźnie się ustatkować, służy przekazaniu życia). Prokreacyjną funkcję współżycia 
podkreśla się przede wszystkim w ekspresywizmach żeńskich. Członkowie opisywanej 
wspólnoty językowo-kulturowej postrzegają bezdzietną zamężną kobietę jako osobę, 
która niepotrzebnie wstąpiła w związek małżeński (zaWo1ica, ńyplyz, samura). Ilustrują 
to słowa jednego z przedstawicieli najstarszego pokolenia olszowian, wypowiedziane 
na temat bezdzietnej, zamężnej mieszkanki Olszowej: cu· s tegWo, ze må xWopa, zak to 
zaWo1ica i ńe beve Hze· vecek. Fakt, że w językowym obrazie mężczyzny mocniej kry-
tykowana jest wielodzietność niż nieposiadanie potomstwa184 (zebaka, 1zyžbåk, većor-
ůp), łączy się z odmiennym postrzeganiem kobiecej i męskiej seksualności. Mężczyzna 
posiada niepisane przyzwolenie na swobodny styl bycia, ale leksyka ludowa, stanowią-
ca narzędzie kontroli społecznej, przestrzega przed skutkami zbyt rozwiązłego prowa-
dzenia się. 

3.  Kobieta i mężczyzna we wzajemnych relacjach emocjonalnych 

Ekspresywizmy ludowe pokazujące kobietę i mężczyznę we wzajemnych relacjach 
ograniczają się niemal wyłącznie do opisu sfery erotycznej kontaktów. Niezwykle rzadko 
podkreślana jest zażyłość emocjonalna185. Traktuje się ją – jak wynika ze zgromadzone-
go słownictwa – marginalnie, znacznie mniej drobiazgowo niż współżycie seksualne. 
Nieproporcjonalność liczbowa określeń dotyczących wspomnianych aspektów relacji 
między kobietą i mężczyzną nie wynika z uznania prymatu seksualności nad emocjonal-
nością, ale stanowi rezultat podkreślanej już kilkakrotnie prawidłowości. Leksyka wiej-
skiego obszaru językowo-kulturowego akcentuje przede wszystkim zachowania niepożą-
dane, aby – przez negację – zaznaczyć, co jest normą, a co poza nią wykracza. J. Kąś 
tłumaczy tę asymetrię następująco: 

...obecność w systemie leksykalnym wielu jednostek odnoszących się np. do negatywnie ocenia-
nych zachowań w sferze seksualnej należy odczytywać nie jako odzwierciedlenie powszechności 

 
183 Zob. Wężowicz-Zgółkowa 1991. 
184 Zostało to opisane w rozdziale Kobieta i mężczyzna w środowisku domowo-rodzinnym. 
185 B. Baranowski zauważa, że w wyborze męża czy żony mieszkańcy dawnej wsi kierowali się przede 

wszystkim kryterium pracowitości, zaradności i siły fizycznej oraz opinią otoczenia o danej osobie. Wiąza-
ło się to z faktem, iż ich życie wypełniała ciężka praca, a myślenie zdominowane było przez restrykcyjnie 
przestrzegane zasady religijne, co uniemożliwiało rozwój subtelnych form miłości [Baranowski 1969].  
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tego typu zachowań, lecz głównie jako zabezpieczenie [podkr. J.K.] przed upowszechnieniem 
się tychże negatywnie ocenianych zachowań; zabezpieczenie – przez szczegółowe wypunkto-
wanie możliwości łamania przyjętej normy społecznej [Kąś 1994, 121]. 

W sferze uczuciowej również uwydatnia się zachowania niezgodne z normą. Eks-
presywizmy kWoxaś oraz lovelas sygnują mężczyzn, którzy mają skłonność do szyb-
kiego angażowania się w znajomości z kobietami, łatwo się zakochują i są niestali 
w uczuciach. Pierwsze z wymienionych określeń jest mniej ironicznie zabarwione niż 
miano lovelas, które dodatkowo – jako świadectwo obcych wpływów językowych 
(angielszczyzny) – podkreśla niezadomowienie opisywanego modelu zachowania 
w wiejskim kręgu kulturowym. 

Mimo że słownictwo dotyczące uczuciowości jest stosunkowo ubogie, da się za-
uważyć, iż mężczyzna pojawia się w nim jako inicjator znajomości i osoba dominująca 
w relacjach damsko-męskich. To on kokietuje potencjalną partnerkę, wykorzystując jej 
naiwność (baWamut). Okazywanie sobie uczuć (zwłaszcza publiczne) to zachowanie 
niewskazane i uznawane przez starszych mieszkańców wsi za gorszące. Krytykuje się 
zarówno czułe kWoćice186, jak i mężczyzn szukających kontaktu zmysłowego z uko-
chaną w obecności osób trzecich (Aiźu Hiźu). Uczuciowość to sfera uznawana za wy-
jątkowo osobistą i niewskazane jest afiszowanie się nią na forum społecznym. 

4.  Podsumowanie 

Pole semantyczne opisywane w niniejszym rozdziale – jako jedyne spośród wydzie-
lonych kręgów tematycznych – nie zaświadcza jaskrawych dysproporcji liczbowych 
w określeniach mężczyzn i kobiet (k: 30 [45,5%], m: 34 [51,5%], wsp.: 2 [3%]; zob. 
Zestawienie 4). Równowaga ta może jednak być złudna, ponieważ symetryczność nie 
oznacza w tym wypadku analogicznego wartościowania zachowań seksualnych obu płci. 

Ekspresywizmy opisujące religijność stanowią niewielki procent zebranego mate-
riału leksykalnego. Większość (61,5%) to apelatywy męskie. Ta (nieznaczna, biorąc 
pod uwagę małą próbę leksykalną) przewaga łączy się z regułą traktowania form mę-
skich jako określeń ogólnych, gatunkowych. Wśród sygnantów niekatolików dominują 
nazwania żydów – mężczyzn. Brak analogicznych mian kobiecych jest związany 
z faktem, że w potocznej świadomości nie istnieje obraz wyznawczyni judaizmu jako 
osoby wyglądającej bądź zachowującej się jaskrawo odmiennie od chrześcijanek. Dzi-
wić może niemal równa dla obu płci liczba ekspresywizmów krytykujących dewocję 
(k: 4 [57%], m: 3 [43%]).  

 
186 J. Anusiewicz w artykule Językowo-kulturowy obraz kota w polszczyźnie dostrzegł, że niektóre ce-

chy konotacyjne kota, np. miękkość i puszystość, stają się motywacją do tworzenia nowych znaczeń nazwy. 
„Możliwe więc jest – jak pisze badacz – że w oparciu o te cechy konotacyjne, emocjonalne urobiono wiele 
następnych derywatów onomazjologicznych i neosemantyzmów od tego wyrazu, np. takich jak o osobie 
bliskiej, lubianej – kotku, koteczku itp. Jednakowoż nie możemy wykluczyć tego, że w XVI w. z wyrazem 
kot, kotka kojarzono cechy popędu płciowego, seksualizmu, erotyzmu itp. – na co wskazuje znaczenie 
wyrazu kotka” [Anusiewicz 1990, 117]. Por. rozdz. Wiek i wygląd...  
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Równowaga liczbowa – z nieznacznym wskazaniem na określenia żeńskie – wi-
doczna jest też w apelatywach charakteryzujących ludzką seksualność (k: 24 [50%], 
m: 22 [45%], wsp.: 2 [4%]). Kobiece ekspresywizmy dotyczące podkreślania atrybu-
tów płci i atrakcyjności seksualnej oraz kokieterii nie posiadają symetrycznych nazwań 
męskich, zaś u mężczyzn zauważa się – nieistniejące w leksyce sygnującej panie  
– zagadnienie związku aktywności seksualnej z wiekiem. Swoboda erotyczna w żeń-
skim wydaniu jest kategorycznie potępiana, zaś wśród określeń męskich dotyczących 
tej sfery pojawiają się nawet miana wyrażające pobłażliwą aprobatę (np. @zezåk). 
Zgromadzone słownictwo w jednakowym stopniu u obu płci wskazuje na małżeństwo 
jako „teren” przeznaczony do aktywności seksualnej, jednak u mężczyzn potępiana jest 
nadaktywność erotyczna (por. określenia dotyczące wielodzietności), zaś u kobiet: brak 
aktywności i nieefektywność współżycia (por. sygnanty bezdzietności).  

Analizowana leksyka znacznie rzadziej opisuje relacje uczuciowe niż stosunki ero-
tyczne (k: 1 [20%], m: 4 [80%]). Mieszkańcom gminy Zakliczyn nad Dunajcem 
o wiele łatwiej przychodzi ocenianie ludzkich zachowań niż wartościowanie sfery 
emocjonalnej. Można więc wysnuć wniosek, iż pożądanym modelem będzie raczej 
postawa intro- niż ekstrawertyczna. Jednostki nadmiernie eksponujące własne uczucia 
religijne bądź podkreślające związek emocjonalny z przeciwną płcią niechlubnie się 
wyróżniają. Wyłamują się z narzucanego przez opisywaną wspólnotę językową nakazu 
umiaru i poszukiwania złotego środka. Ekspresja uczuć indywidualizuje jednostkę, 
a każda forma wyróżniania się postrzegana jest negatywnie.  
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Zestawienie 4. Liczbowy rozkład ekspresywizmów osobowych dotyczących kobiecej i męskiej uczu-
ciowości oraz seksualności 

Pole semantyczne:  
UCZUCIOWOŚĆ 
I SEKSUALNOŚĆ 

PODGRUPA 
(temat wydzielony w ramach 
pola semantycznego) 

K. M. K. i M. Ł. 

Religijność  5 8 0 13 

 Niekatolicy  1 5 0 6 

 Dewocja 4 3 0 7 

Seksualność  25 22 2 49 

 

 

Złe prowadzenie się, niemoral-
ność i niewierność oraz szcze-
gólna aktywność seksualna 

15 12 0 27 

 
Kokieteria 

 
3 0 0 3 

 
Eksponowanie atrybutów płci, 
atrakcyjność 

3 0 2 5 

 
Niestosowność aktywności 
seksualnej do wieku (zbyt 
młodego lub nadmiernie starego)

0 6 0 6 

 
Erotyka jako element niepożą-
dany poza małżeństwem i narzę-
dzie prokreacji 

4 4 0 8 

Kobieta i mężczyzna 
we wzajemnych relacjach 
emocjonalnych 

 1 4 0 5 

 Kochliwość i czułość 1 4 0 5 

Łącznie 
 

 
31 34 2 67 

 
 



XIII. WNIOSKI 

Analiza nacechowanych emocjonalnie apelatywów osobowych gminy Zakliczyn 
nad Dunajcem skłania do następujących wniosków ogólnych: 

1. Ekspresywizmy osobowe informują o wartościach szczególnie istotnych dla 
wspólnoty językowo-kulturowej poprzez negatywną ocenę cech, postaw bądź zacho-
wań przeciwnych pożądanym. 

2. Społeczność wiejska dzieli elementy rzeczywistości na opozycyjne pary i określa 
swą tożsamość przez skonfrontowanie jej z „innością”. Najczęściej pojawiające się 
opozycje to – uniwersalne: „swój – obcy”, „mieszkaniec wsi – mieszkaniec miasta”, 
„człowiek – zwierzę” oraz specyficzne: „Polak – nie-Polak”, „katolik – niekatolik”. Na 
te antonimiczne pary nakłada się z kolei wartościowanie: „dobry – zły”, „człowiek 
prawdziwie wartościowy – człowiek mniejszej wartości”. Świadczy to o subiektywi-
zmie i antropocentryzmie typowym dla postrzegania świata przez człowieka. 

3. Nie mniej jaskrawa jest opozycja „kobieta – mężczyzna”. Kontrastowe postrze-
ganie płci uzewnętrznia się w ekspresywizmach osobowych, których liczba i zawartość 
emocjonalna jest różna w zależności od płci i opisywanej sfery życia. Obraz mężczy-
zny i kobiety, jaki wyłania się z analizy zgromadzonego materiału leksykalnego, jest 
bardzo szablonowy, stereotypowy, tradycyjny. Za sferę w naturalny sposób przynależ-
ną działalności kobiety uznaje się dom i rodzinę, za pole realizacji życiowej dla męż-
czyzny – aktywność społeczną. 

4. Fizjonomia kobieca i męska jest w ekspresywizmach zaświadczana najczęściej. 
Słownictwo to posiada przede wszystkim funkcję informacyjną i pozwala na odróżnie-
nie poszczególnych desygnatów. Mnogość określeń łączy się z dominacją postrzegania 
wzrokowego w doświadczeniu ludzkim. Ładunek emocjonalny niesiony przez te okre-
ślenia jest jednak najmniejszy ze wszystkich wydzielonych pól znaczeniowych, co 
oznacza, że badana społeczność nie postrzega opisywanej sfery jako najistotniejszej. 

5. Największy ładunek ekspresywny spośród nazwań kobiet niosą określenia doty-
czące moralności. Przed kobietą stawia się znacznie większe wymogi etyczne niż przed 
mężczyzną (męska swoboda erotyczna traktowana jest bardziej pobłażliwie). Wiąże się 
to z przypisywaną kobiecie – matce rolą przykładnej wychowawczyni dzieci (stosunek 
emocjonalny mężczyzny – ojca do dzieci nie jest zaznaczany). 

6. W nazwaniach mężczyzn nacisk kładzie się na ich zdolność do pracy, co łączy 
się przede wszystkim z przypisywaną im rolą żywicieli rodziny. 

7. Leksyka ekspresywna okolic Zakliczyna nad Dunajcem zawiera wiele wyrazów 
dyferencyjnych i rzadkich oraz zakorzenionych mocno w realiach wsi (np. AzåWtåc, 
Wozmuvåra, glyglaś) i świadczy o obecnym jeszcze na badanym terenie ludowym my-
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śleniu magicznym (šeptuηka, 1zevma). Opisywany obszar nie jest jednak terenem izo-
lowanym i w związku z tym obserwować tu można wszystkie współczesne kierunki 
ewolucji języka oraz tendencje językowe. Obok wyrazów dyferencyjnych pojawiają się 
zatem ekspresywizmy odzwierciedlające obecne mody językowe (‚izmesmen, ‚izmes-
meηka, lovelas) i nowe zachowania społeczne (Aićuś, valuto1zec). 

8. Nietradycyjne, niezakorzenione w kulturze ludowej zachowania i role społeczne 
(np. robienie przez kobiety kariery zawodowej, zbytnia dbałość o urodę u mężczyzn) 
z racji swej obcości oceniane są negatywnie.  

9. Ocena postaw ludzkich i kanon powszechnie akceptowanych oraz negowanych 
zachowań nie ulega gwałtownym zmianom. Stosunek najstarszego i średniego pokole-
nia do zachowań ocenianych tradycyjnie jako niepożądane (np. konkubinat, zdomino-
wanie mężczyzny przez kobietę, posiadanie dziecka przez pannę, staropanieństwo, 
alkoholizm) nie ulega znaczącej liberalizacji. Użytkownicy języka piętnują te cechy, 
które, ich zdaniem, nie powinny być rozpowszechniane (ganione jest np. plotkarstwo 
mężczyzn czy niemoralne prowadzenie się kobiet). 

 10. Cechami powszechnie oczekiwanymi zarówno u kobiet, jak i mężczyzn są: 
umiar oraz przeciętność. W świetle ludowych wyobrażeń, kobieta i mężczyzna pełnią 
określoną rolę w społeczności wiejskiej, której ramę wyznacza tradycja. Przestrzeganie 
tej tradycji podlega nieustannej kontroli społecznej. Ponieważ indywidualizm nie mie-
ści się w wyznaczonych tradycją ramach, ocenia się go pejoratywnie. 

11. Metoda językowego obrazu świata w połączeniu z analizą pól semantycznych 
pozwala stworzyć spójny i możliwie całościowy wizerunek kobiety oraz mężczyzny 
przez połączenie badania etymologii i konotacji z opisem ludowej kultury. 

12. Zaprezentowany wizerunek kobiety i mężczyzny to językowy obraz średniego 
i najstarszego pokolenia mieszkańców gminy Zakliczyn nad Dunajcem. Poszerzenie 
zakresu badania o pokolenie najmłodsze mogłoby stanowić podstawę do wykazania 
zmienności stereotypu płci w świadomości ludności wiejskiej. Ciekawym uzupełnie-
niem rozważań mogłoby być uwzględnienie jako modyfikatora (poza nieoficjalną) 
oficjalnej sytuacji komunikacyjnej. Można przypuszczać, iż językowy obraz poszcze-
gólnych płci wyłoniony ze słownictwa zebranego w takich okolicznościach byłby 
odmienny.  
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XV. ANEKS 





1. SŁOWNIK APELATYWÓW OSOBOWYCH  
NACECHOWANYCH EKSPRESYWNIE 

I.  WSTĘP187 

1.  Charakter słownika i jego podstawa źródłowa 

Niniejszy słownik stanowi zbiór 756 gwarowych ekspresywizmów osobowych 
gminy Zakliczyn nad Dunajcem. Posiada on cechy opracowania gwarowego, ponieważ 
zawiera ekspresywizmy występujące w polszczyźnie mówionej mieszkańców przeba-
danych wsi, jednak nie jest słownikiem gwarowym sensu stricto188. Materiał leksykal-
ny wyekscerpowano z wypowiedzi średniego i najstarszego pokolenia mieszkańców 
gminy zanotowanych w nieoficjalnym typie kontaktu. Większość słownictwa (łącznie 
z kontekstami użycia) rejestrowana była w postaci odręcznych notatek, część zaś po-
chodzi z nagrań magnetofonowych dokonanych z ukrycia. Słownictwo w niewielkim 
zakresie zbierane było także za pomocą ankiety (44 ankiety: patrz Aneks. Kwestiona-
riusz). W zbieraniu słownictwa pomocny okazał się również fakt, iż autorka jest 
mieszkanką badanego terenu i czynnym użytkownikiem tej gwary.  

2.  Cel powstania słownika  

Słownik zawiera różnorodny materiał leksykalny zarejestrowany w polszczyźnie 
mówionej wsi gminy Zakliczyn, nieograniczający się do słownictwa dyferencyjnego 
 

187 Za podstawę do opracowania niniejszego wstępu posłużył schemat obecny w dwóch słownikach: 
Kąś 2003; Dunaj 1996. 

188 Opracowanie nie spełnia bowiem wymogów stawianych słownikom gwarowym, gdyż gromadzi za-
równo wyrazy dyferencyjne, jak i wspólne z językiem ogólnopolskim, nawet jeśli dane leksemy nie posia-
dają specyficznych cech fonetycznych czy semantycznych. Słownik terminologii językoznawczej definiuje 
słownik gwarowy jako opracowanie, w którym dobór materiału leksykalnego następuje z uwzględnieniem 
jednego z trzech poniższych czynników i zawiera: „1) wyrazy, które nie istnieją w języku ogólnonarodo-
wym (...) 2. wyrazy istniejące w języku ogólnonarodowym, ale w odmiennym znaczeniu (...), 3. wyrazy 
istniejące w języku ogólnonarodowym, ale w innej postaci fonologicznej, przy czym abstrahujemy tu od 
różnic wywołanych odmiennością systemu fonologicznego danej gwary w stosunku do języka ogólnonaro-
dowego...” [Gołąb, Heinz, Polański 1970, 225]. 
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(chociaż ono jest tu szczególnie akcentowane). Taki zabieg metodologiczny miał na 
celu ukazanie, w możliwie szerokim ujęciu, słownictwa osobowego badanego obszaru, 
które nie jest izolowanym zbiorem leksykalnym, ale podlega wpływom czynników 
spoza kręgu kultury wiejskiej. Obok odchodzącego w przeszłość słownictwa dyferen-
cyjnego, Słownik rejestruje zatem także ekspresywizmy należące do ogólnego języka 
literackiego i potocznego używane w badanej gminie. Wydaje się bowiem, że jedynie 
analiza całego zasobu leksykalnego pokaże rzeczywisty obraz sposobu postrzegania 
i wartościowania człowieka przez członków społeczności wiejskiej. Niniejszy Słownik 
ma za zadanie zarejestrowanie bogactwa apelatywów nacechowanych ekspresywnie, 
używanych przez mieszkańców badanej gminy. Sporządzone opracowanie leksykogra-
ficzne nie stanowi zatem autonomicznego słownika. Jest jedynie bazą materiałową do 
analizy leksykalnej przeprowadzanej w niniejszej pracy. Takie przeznaczenie Słownika 
sprawia, że pod niektórymi względami definicje w nim zawarte są uboższe od analo-
gicznych w innych opracowaniach tego typu (np. nie zawierają informacji gramatycz-
nej dotyczącej leksemów).  

3.  Zasady wyodrębniania pozycji hasłowych 

Hasła w słowniku stanowią w przeważającej mierze jednowyrazowe apelatywne 
określenia ludzi (np. akordowiec, chwalidziura, gadacz). Są wśród nich jednak także 
dwu- lub kilkuwyrazowe określenia oraz terminy wielowyrazowe (frazeologizmy) 
używane na badanym obszarze w odniesieniu do człowieka (np. lelum polelum, kiziu 
miziu, picuś glancuś kociduptuś). Zasadniczym celem słownika było zebranie rze-
czownikowych określeń apelatywnych, toteż nieapelatywy (określenia adnominalne) 
pojawiają się w poniższym zbiorze leksykalnym wyłącznie wtedy, kiedy stanowią 
element nieodłącznie towarzyszący rzeczownikowi (np. podolski złodziej).  

4.  Porządek hasłowy 

Hasła słownikowe uszeregowane zostały zgodnie z porządkiem alfabetycznym lite-
rackich wersji apelatywów. Zasada ta dotyczy także haseł wielowyrazowych, przy czym 
w ich wypadku regułą uszeregowania jest sposób funkcjonowania danego określenia 
w języku jego użytkowników (decyduje tu pozycja członu określającego rzeczownik). 
Zatem np. określenie mocna bieda włączone zostało do szeregu alfabetycznego z czoło-
wą pozycją przydawki, zaś np. w haśle turek niechrzczony o miejscu w porządku alfa-
betycznym decyduje rzeczownik. Odnośnie do wyrazów obcojęzycznych stosuje się 
zasadę podawania jako hasła wyrazu w spolszczonej postaci (np. dżon, szopen). 
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5.  Budowa artykułu hasłowego 

Elementy artykułu hasłowego Opis 

Wszarz hasło sprowadzone do postaci literackiej (ortograficznej)  

gw. fśåš 
zaznaczany kursywą i pogrubioną czcionką zapis hasła 
w postaci gwarowej 

Pogardl. obraźl. kwalifikator 

1. 
numer pierwszego znaczenia (jeśli wyraz posiada 
więcej niż jedno znaczenie)  

‘niekulturalny mężczyzna’ definicja pierwszego znaczenia 

Fśå· śe ńe pWotrawi pšy luvag zaxWovać taģ zag må być cytat do pierwszego znaczenia zapisany fonetycznie 

[P] 
w nawiasie kwadratowym skrót nazwy miejscowości, 
z której pochodzi cytat gwarowy 

2. numer drugiego znaczenia 

‘mężczyzna zaniedbany, brudny, zawszawiony’ definicja drugiego znaczenia 

Waźi pWo fśi taBi fśdž i robactfWo ro·śyvå cytat do drugiego znaczenia zapisany fonetycznie 

por. gw. wsiårz = ‘pogardliwe przezwisko nędzarza, 
brudasa, biedaka’ 

hasło lub odsyłacz do hasła zamieszczonego 
w źródłach leksykograficznych 

(Karł. SGP VI, 174) 
wskazanie źródła leksykograficznego w nawiasie 
okrągłym 

zob. wieśniak, gw. 1zyśńåk odsyłacz do synonimicznego hasła w słowniku 

6.  Sposób definiowania 

Definicje zamieszczone w zbiorze leksykalnym budowane są na kilka sposobów. 
Hasło, poza definicją leksemu, zawiera także często obszerną ilustrację użycia wyrazu 
bądź jego definicję tworzoną przez użytkowników opisywanej gwary. Są to wypowie-
dzi autentyczne. Nie tylko obrazują one treść definicji ekspresywizmu, ale często także 
ją uzupełniają. Stanowią zatem niezwykle ważny element każdego artykułu hasłowego. 
Lokalizacja leksemu oraz cytatu gwarowego zaznaczana jest każdorazowo skrótem 
w nawiasie kwadratowym (np. [Wr], [RK]).  

W Słowniku zastosowany został uproszczony fonetyczny zapis gwarowy. Głoski 
wargowe miękkie i tylnojęzykowe miękkie zapisywane są asynchronicznie i nie zazna-
cza się zmiękczeń przed spółgłoskami miękkimi (np. 1zatråk, Hzasto1zec, suxWotńica). 
Jako że w źródłach językoznawczych pojawia się duża dowolność w zapisie nazw 
własnych, stosuje się tu w ich wypadku wielką literę (np. Bůk, BWolek). 

Jeżeli określony leksem jest synonimem innego, podobnym do niego pod względem 
fonetycznym, stosuje się odsyłacz „zob.”, który informuje, że hasło, do którego odsyłacz 
kieruje, jest z odsyłanym tożsame znaczeniowo, ale częstsze na badanym terenie, np.  
bećfoń, gw. bećfůz – [Fl] zob. bieśfoń, gw. ˆześfůz; 
dziamdzia, gw. vamva – [F] zob. dziamdziak, gw. vamvåk; 
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Wymieniony wyżej odsyłacz stosuje się też wtedy, gdy leksem stanowi określenie 
kobiety powstałe od nazwy mężczyzny, przy czym w takich wypadkach zaznacza się, 
iż jest to forma żeńska wyrazu męskiego (for. ż. od ...). Zdarzają się niezwykle rzadkie 
przypadki powstawania form męskich od żeńskich, co również jest podkreślane (for. 
m. od...), np.  
adwokatka, gw. zadvWokatka – [P] for. ż. od adwokat; zob. adwokat, gw. zadvWokat; 
baletnica, gw. baletńica – [Fl] for. ż. od baletnik; zob. baletnik, gw. baletńik; 
ciapciuś, gw. ćapćuś – [B] pobłażl.; for. m. od ciapcia; zob. ciapcia, gw. ćapća; zob. 

ciapa, gw. ćapa. 
We wszystkich hasłach odsyłających do innego leksemu zaznaczana jest miejsco-

wość, w której zanotowany został dany wyraz. 
Ponieważ przedmiotem słownika są ekspresywizmy, każdy z apelatywów posiada, 

choćby znikomy, ładunek emocjonalny. Niektóre leksemy są jednak szczególnie moc-
no nacechowane. W ich wypadku stosuje się kwalifikatory dodatkowo wskazujące na 
niesione przez wyraz emocje, np.  
buc, gw. buc – szczeg. obelż. ‘mężczyzna wyjątkowo nieżyczliwy, zarozumiały, samo-

lubny, niesympatyczny’: zus xyba ńi ma gWorsy Wobylģi, zak pWo1zeveć kWomu, ty 
bucu [P]; por. gw. buc = ‘z silnym, negatywnym nacechowaniem emocjonalnym 
o mężczyźnie’ (Kąś SGO, 45); 

gliglaś, gw. glyglaś – z dezapr. 1. ‘mężczyzna zbytnio zajmujący się swoją urodą, nie-
przydatny do pracy’: glyglaś to ino śe pWo gymˆze glyglå, a robWoty śe bWozi, bWoby 
se rynce spapråW [O]; por. giglać rzadziej gliglać – powsz. ‘łaskotać’ (SGMP, 208); 
2. ‘mężczyzna, który pracuje zbyt opieszale’: glyglaź luˆi robWote roskramažyć koWo 
śeˆze i glyglać śe z ńům půmaWu [O]; gliglaś, rzecz. od gw. gliglać = ‘(na badanym 
obszarze) wykonywać coś bardzo powoli, z namaszczeniem’; por. gw. kiklać = ‘wi-
kłać, plątać’ (Kuch. DSWEG, 87); por. gDigać = ‘łechtać’ (KSDPAN).  
Emocje niesione przez ekspresywizmy są w przeważającej większości negatywne. 

Jedynie znikomy procent zebranego słownictwa zaświadcza aprobatę wobec desygna-
tu, np. 
frania, gw. frańa – z apr. ‘kobieta złośliwa, ale lubiana’: ez frańu, ńe 1zev ·am, ześ ty 

takå dozartå [Br]; frania, zdrobn. od franca; zob. franca. 
Szczególnie dokładnych eksplikacji doczekało się w niniejszym opracowaniu słow-

nictwo dyferencyjne, nienotowane w języku ogólnopolskim (nierzadko również 
w gwarowych opracowaniach leksykalnych) bądź różne od leksyki ogólnej pod wzglę-
dem semantyki, np. 
gośćcarz, gw. gWozscåš – ‘mężczyzna, który odmawia zjedzenia czegoś, ale kiedy inna 

osoba zaczyna jeść, nabiera smaku; mężczyzna zazdrosny, zwłaszcza o jedzenie’: 
gWozscåž ńe beve zåd zag mu dås, ale zaģ ino u1ivi, ze ktoź zy, ždl mu i xWovby śe 
HzåW pševźųś, to zzy, zeby i·ny 1zyncy ńi HzåW [Fl]; gośćcarz, rzecz. od gościec; por. 
gw. fraz. trafić komuś na gościec = ‘dogodzić’ (Karł. SGP II, 109); 

ślęczek, gw. ślyncek – ‘mężczyzna, który nie odchodzi od stołu, mimo że widać po 
nim zmęczenie, przez co staje się kłopotliwy dla gospodarza’: zak casym na iHzyńi-
nak śe śevaWo duzy, to ć6skWo buWo Woc stoWu Wodyś, bWo pševaźńe śe trawzuW zaBi-
śik ślyncek, co tak śevåW i ańi ńe zåt, ańi zuz ńe @zuW, ale vyprośiv gWo ńe pasovaWo, 
bWo za· gWoś, to gWoś [O]; ślęczek, rzecz. od ślęczeć (por. Dor. SJP VIII, 1266– 
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–1267); por. gw. ślęczek = ‘pogardl. przezwisko osoby nieproszonej na wesele, lecz 
podglądającej przez okno lub stojącej przy drzwiach’ (Karł. SGP V, 246).  
Na końcu artykułów hasłowych zamieszczone zostały odsyłacze do ogólnych (od-

syłacze: por.; por. lit.) i gwarowych (odsyłacz: por. gw.) źródeł leksykograficznych 
oraz prac językoznawczych rejestrujących dane leksemy bądź wskazujących na ich 
źródłosłów (wyraz motywujący; wtedy: rzecz. od...). Stanowią one dopełnienie defini-
cji słów i niejednokrotnie pozwalają wyzyskać różnice semantyczne między językiem 
ogólnym i gwarą189, np. 
ancykrys, gw. zancykrys – ‘mężczyzna niedelikatny, nerwowy’: zancykrys to zag pzåb-

ůW skåce zag mu śe co ńe 1ivi [B]; por. lit. antychryst = przen. ‘o człowieku złym, 
nieuczciwym’ (Dor. SJP I, 155);  

kipes, gw. Bipes – ‘mężczyzna wyjątkowo wolno pracujący’: Bipes to taBi, co ś@i nad 
robWotům [Br]; por. gw. ki@zeć = ‘siedzieć nad jakąś robotą drzemiąc’ (Kos. SOC, 43); 

guzdrała, gw. guzdråWa – ‘osoba powolna, niezdarna’: guzdråWa zez ńepWoś@zysny [L]; 
guzdrała, rzecz. od guzdrać się (por. Dub. USJP I, 1102); zob. guzdracz, gw. guzdråc; 

pokutnik, gw. pWokutńik – ‘mężczyzna, który po wejściu do czyjegoś domu nie siada, 
ale stoi blisko drzwi’: za· kto tak śe t1i čšymå f čyzi xåW@ze i ńe śadå zagby pWokute 
HzåW to to zez u nås pWokutńik [O]; por. lit. pokutnik = ‘człowiek odprawiający po-
kutę’ (Dor. SJP VI, 861).  

7.  Skróty stosowane w słowniku 

7.1. Kwalifikatory i skróty obecne w objaśnieniach haseł słownikowych 

Są to kwalifikatory i skróty własne oraz pojawiające się w cytowanych źródłach. 
a.  –  albo  
augm.  –  augmentatyw 
b.  –  bardzo 
czes.  –  z czeskiego  
daw.  –  dawniej  
dial.  –  dialektalnie, w dialekcie 
dial. lud.  –  w dialekcie ludowym 
for. m.  – forma męska 
for. ż.  –  forma żeńska 
fraz.  –  frazeologizm 
gw.  –  gwarowo 
iron.  –  ironicznie 
jid.  –  jidysz 
kontam.  –  kontaminacja  
lekcew.  –  lekceważąco  
lit.  –  literackie 

 
189 Zachowano ortografię i interpunkcję cytowanych prac. 
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łow.  –  w gwarze łowieckiej 
med.  –  medyczne  
niem.  –  z niemieckiego 
ob.  –  obocznie 
obelż.  –  obelżywie 
obraźl.  –  obraźliwie  
pieszcz. –  pieszczotliwie 
pobłażl.  –  pobłażliwie  
poch.  –  pochodny 
poet.  –  poetycko  
pogard.  –  pogardliwie  
pogardl.  –  pogardliwie  
por.  –  porównaj 
posp.  –  pospolicie  
pot.  –  potocznie  
pow.  –  powszechnie 
powsz. –  powszechnie 
praw.  –  prawnicze  
przen.  –  przenośnie  
przestarz. –  przestarzale 
przestęp.  –  przestępczy 
przysł.  –  przysłowie  
ros. – z rosyjskiego 
rzad.  –  rzadko 
rzecz.  –  rzeczownik  
szczeg.  –  szczególnie  
wiech.  –  wiechowo, w gwarze miejskiej 
wulg.  –  wulgarnie 
z aprob.  –  z aprobatą 
z dezapr.  –  z dezaprobatą 
z niem.  –  z niemieckiego  
z podz.  –  z podziwem  
z polit.  –  z politowaniem 
zdrobn.  –  zdrobniale  
zgrub.  –  zgrubienie 
zob.  –  zobacz 
żart.  –  żartobliwie 

7.2. Skróty nazw miejscowości, z których pochodzi materiał leksykalny 

[B]  –  Bieśnik  
[Br]  –  Borowa 
[Ch]  –  Charzewice 
[Dz]  –  Dzierżaniny  
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[F]  –  Faliszewice 
[Fl]  –  Filipowice  
[Fś]  –  Faściszowa  
[G]  –  Gwoździec  
[J]  –  Jamna 
[K]  –  Kończyska 
[L]  –  Lusławice 
[M]  –  Melsztyn  
[O]  –  Olszowa  
[P]  –  Paleśnica  
[R]  –  Roztoka  
[RK]  –  Ruda Kameralna 
[S]  –  Słona 
[St]  –  Stróże 
[W]  –  Wesołów 
[Wr]  –  Wróblowice 
[WS]  –  Wola Stróska 
[Z]  –  Zakliczyn nad Dunajcem 
[Zd]  –  Zdonia 
[ZL]  –  Zawada Lanckorońska 

7.3. Skróty źródeł leksykograficznych i opracowań językoznawczych  
uzupełniających artykuły hasłowe 

An. Sk. SPP – Anusiewicz J., Skawiński J., 1996, Słownik polszczyzny po-
tocznej, Warszawa–Wrocław. 

Bań. ISJP – Inny słownik języka polskiego, 2000, pod red. M. Bańki, t. 1–
–2, Warszawa. 

Bańk. ESJP – Bańkowski A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskie-
go, t. 1–3, Warszawa. 

Brück. SEJP – Brückner A., 1974, Słownik etymologiczny języka polskiego, 
Warszawa. 

Brzez. PŻ – Brzezina M., 1986, Polszczyzna Żydów, Warszawa–Kraków. 
Czes. EO – Czesak A., 2004, Ekspresywizmy osobowe w gwarach Mało-

polski górzystej (od Żywiecczyzny po Pieniny) na tle kultury 
ludowej, Kraków [rozprawa doktorska w wersji elektronicznej]. 

Dł. SEJP – Długosz-Kurczabowa K., 2005, Słownik etymologiczny języka 
polskiego, Warszawa. 

Dor. SJP – Słownik języka polskiego, 1958–1968, pod red. W. Doroszew-
skiego, t. 1–11, Warszawa.  

Dub. Kos. SGR  – Słownik gwary rolniczej, 1990, pod red. S. Dubisza i M. Ko-
sieradzkiego, Warszawa. 
 

Dub. USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, pod red. S. Du-
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bisza, t. 1–4, Warszawa. 
Dun. SWJP – Słownik współczesnego języka polskiego, 1996–1998, pod red. 

B. Dunaja, t. 1–2, Kraków. 
God. MSBJP   
 

– Godyń J., 1995, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik 
biblizmów języka polskiego, Kraków. 

Groch. SPPiW   
 

– Grochowski M., 1995, Słownik polskich przekleństw i wulga-
ryzmów, Warszawa. 

Hod. SGGSP – Hodorowicz S.A., 2004, Słownik gwary górali Skalnego Pod-
hala, Nowy Targ. 

Kar. SGP  
 

– Słownik gwar polskich, 1982, pod red. M. Karasia, t. 1–6, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź. 

Karł. SGP  – Słownik gwar polskich, 1900–1911, pod red. J. Karłowicza, 
t. 1–7, Kraków. 

Kąś SGO  – Kąś J., 2003, Słownik gwary orawskiej, Kraków. 
Kob. SSGZ  
 

– Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzań-
skiej), Kraków. 

Kopal. EDP – Kopaliński W., 1995, Encyklopedia drugiej płci, Warszawa. 
Kop. SE – Kopaliński W., 1996, Słownik eponimów, czyli wyrazów odi-

miennych, Warszawa. 
Kos. SOC – Kosiński W., 1914, Słownk okolicy Czchowa, Kraków. 
KSDPAN – Kartoteka Słownika Dialektologicznego Polskiej Akademii 

Nauk190. 
Kuc. PSTWM – Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopol-

skich, Wrocław. 
Kuch. DSWEG – Kucharzyk R., 2003, Dyferencyjny słownik wybranych lekse-

mów gwarowych [w:] tejże, System fonetyczny i leksykalny wsi 
Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków. 

Lew. SSP – Lewinson J., 1999, Słownik seksualizmów polskich, Warszawa. 
Now. SGGŻ – Nowak J.K., 2000, Słownik gwary górali żywieckich – obja-

śnienia, przykłady, słownik alfabetyczny i tematyczny, War-
szawa. 

Pet.-Skow. 
NEPPWN 

– Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1995, pod red. 
B. Petrozolin-Skowrońskiej, t. 1, Warszawa. 

Reich. Urb. SGP – Słownik gwar polskich, 1992–1998, pod red. J. Reichana, 
S. Urbańczyka i J. Okoniowej (od 2001), t. 1–5, Kraków. 

SGMP – Słownik gwary miejskiej Poznania, 1997, pod red. M. Gruch-
manowej i B. Walczaka, Warszawa–Poznań. 

Sob. SWO – Słownik wyrazów obcych, 2000, pod red. E. Sobol, Warszawa. 
SW – (tzw. Słownik warszawski) Kryński A.A., Karłowicz J., 

Niedźwiedzki W., 1900–1927, Słownik języka polskiego,  
t. I–VIII, Warszawa. 

Szym. SGD – Szymczak M., 1982, Słownik gwary Domaniewka w powiecie 

 
190 Skorzystanie ze zbiorów leksykalnych Kartoteki Słownika Dialektologicznego PAN było możliwe 

dzięki życzliwości profesor Joanny Okoniowej, za co wyrażam szczególne podziękowanie. 
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łęczyckim, Wrocław–Warszawa–Kraków. 
Szym. SJP – Słownik języka polskiego, 1978–1981, pod red. M. Szymcza-

ka, t. I–III, Warszawa. 
Zar. SN – Zaręba A., 1952/53, Słownictwo Niepołomic, Prace i Materia-

ły Etnograficzne, t. X, z. 1, s. 126–270. 
Zdan. SJP – Słownik języka polskiego, 1861, pod red. A. Zdanowicza, 

Wilno. 
Zgół. PSWP  
 

– Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 1994–2005, 
pod red. H. Zgółkowej, t. 1–50, Poznań. 

 
 

 



II. ALFABETYCZNY SPIS APELATYWÓW  
OSOBOWYCH NACECHOWANYCH  

EKSPRESYWNIE 

A 
adwokat, gw. zadvWokat – iron. ‘mężczyzna, który nieproszony staje w czyjejś obro-

nie’: zadvWokać śe zafse muśi do kdždy spšycBi ftrůńćić, xWov ždtkWo gWo kto Wo to 
prośi [P]; por. lit. adwokat = przen. ‘o człowieku występującym w obronie kogoś 
lub czegoś’ (Dor. SJP I, 31); por. gw. adwokat ‘wygadany, umiejący się wyłgać’ 
(Karł. SGP I, 4); 

 
adwokatka, gw. zadvWokatka – [P] iron. for. ż. od adwokat; zob. adwokat, 

gw. zadvWokat; 
 
akordowiec, gw. zakWordo1zec – ‘mężczyzna, który bardzo dużo pracuje; godzi pracę 

w gospodarstwie i pracę zawodową, ale nie ma czasu na odpoczynek’: to zes 
pråvvi1ze gžeblyvy xWop, bWo sům śe doroˆzuW bez ńicyzi půmWocy, ale zakWordo1zec 
to Wůń zez ńe s ty źyHi, zy·nům robWote skWůzcy, do druģ· ive, i f xåW@ze pWozråˆzå 
i dozyzrå do druģi [O]; akordowiec, rzecz. od akord = ‘system pracy i płacy, w któ-
rym wysokość uposażenia zależy od ilości wykonywanej pracy...’ (Karł. SGP I, 73);  

 
akordówka, gw. zakWordůfka – [O] for. ż. od akordowiec; zob. akordowiec, gw. za-

kWordo1zec; 
 
aktywistka, gw. zakty1istka – iron. ‘kobieta aktywna życiowo’: zakty1istBi zes fšyńve 

poWno, na fšyskWo znazduze cas [O]; aktywistka, for. ż. od lit. aktywista = ‘członek 
organizacji politycznej albo społecznej należący do jej aktywu...’ (Dor. SJP I, 66); 

 
amerykanin, gw. xamerykůn – ‘mężczyzna, który ma rodzinę w Stanach Zjednoczo-

nych i jest przez nią wspomagany finansowo lub sam jeździ pracować do Ameryki 
i ten fakt napawa go dumą’: xamerykůn to taBi, co zu· zakWoštovåW žyćå za důlary 
i śe må za vdžnegWo [P]; por. gw. amerykůn = 1. ‘człowiek bogaty, który zrobił ma-
jątek dzięki pracy w Ameryce’; 2. ‘z lekceważeniem o człowieku starającym się 
uchodzić za bogatego’ (Kąś SGO, 7); 
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ancymon, gw. zancymůn – ‘mężczyzna energiczny, ruchliwy, sprytny, dowcipny’: 
śådbyź na du@ze zancymůńe i pšeståW dokazovać [O]; por. lit. ancymonek = żart. ‘fi-
lut, spryciarz, ziółko, numer’ (Dor. SJP I, 126); por. lit. ancymon = ‘człowiek za-
chowujący się niewłaściwie, popełniający drobne wykroczenia, wybryki’ (An. Sk. 
SPP, 17); 

 
anielica, gw. ziańylyca – iron. ‘kobieta, która deklaruje, że jest cnotliwa, a w rzeczywi-

stości daleko jej do ideału’: zańylyca to taBi zańoWek s cårnům dupkům [O]; anieli-
ca, for. ż. od anioł; zob. anioł, gw. zańoW; 

 
anioł, gw. iańoW – ‘osoba życzliwa dla innych, mająca ugodowy charakter’: taBi zańoW 

to zagby z ńeba dany [O]; por. lit. anioł = ‘istota nadprzyrodzona, pośrednicząca 
między Bogiem a ludźmi, uosabiająca doskonałość i dobroć’ (Dub. USJP I, 85); 

 
ancykrys, gw. zancykrys – ‘mężczyzna niedelikatny, nerwowy’: zancykrys to zag kzå-

bůW skåce zag mu śe co ńe 1ivi [B]; por. lit. antychryst = przen. ‘o człowieku złym, 
nieuczciwym’ (Dor. SJP I, 155);  

 
B  
baba, gw. baba – 1. ‘kobieta’; 2. ‘żona’; 3. ‘kobieta o obfitych kształtach’; 

4. ‘zniewieściały, tchórzliwy, przesadnie uczuciowy mężczyzna’: baˆze čša  
f xoW@ze pråvvivegWo xWopa, a ńe taBzegWo, co śe nazyvå, ze xWop, a pråvvi1ze to 
baba [W]; por. gw. baba (Karł. SGP I, 27–28);  

 
babiarz, gw. baˆzdš – ‘mężczyzna, który lubi towarzystwo kobiet’: baˆzdž 1zy zak  

s kWoˆitaHi rozmå1zav i Wůne mu same v rynce ido [RK]; por. lit. babiarz = ‘męż-
czyzna, który lubi nadskakiwać kobietom, flirciarz, kobieciarz, bałamut’ (Dor. 
SJP I, 281); 

 
babina, gw. baˆina – z apr. ‘poczciwa, stara kobieta’: kto za· kto, ale ta baˆina to ńe 
WotpWo1zy pšed BWoģzym za Hitr6zyńe casu [O]; por. lit. babina = pot. ‘o kobiecie 
starszej, zaniedbanej, źle wyglądającej’ (Dub. USJP I, 167); 

 
babochłop, gw. babWoxWop – 1. ‘kobieta, która jest mało kobieca, wyglądem i zacho-

waniem przypomina mężczyznę’; 2. ‘mężczyzna, który posiada niezdecydowane 
cechy płciowe’: babWoxWop to taBze ńe 1zadůmWo co, ńi to xWop, ńi to baba [B]; 
por. lit. babochłop = pot. pogard. ‘o kobiecie wyglądającej, zachowującej się jak 
mężczyzna’ (Dub. USJP I, 168); babochłop, rzecz. od baba (por. Karł. SGP I, 27– 
–28) i chłop (por. Karł. SGP I, 185–188);  

 
babrak, gw. babråk – ‘mężczyzna, który niedbale pracuje’: babråg ńe roˆi robWoty 

taģ zak śe ndležy [R]; babrak rzecz. od babrać = ‘walać się, mazać; nie układać rze-
czy przy robocie’ (Karł. SGP I, 31); por. gw. babrak = ‘ten, który się babrze’ (Karł. 
SGP I, 31); zob. babrała, gw. babråWa; 
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babrała, gw. babråWa – ‘kobieta, która niehigienicznie wykonuje pracę’: zag babråWa 
Woˆzåd gWotuze to roskramažy fšyskWo koWo śeˆze i tag rozesrå, ze straγ u ńi ześ [O]; 
babrała, rzecz. od babrać (por. Karł. SGP I, 31); zob. babrak, gw. babråk; 

 
baciar, gw. baćar – 1. ‘mężczyzna, który pijany włóczy się po wsi z rękami 

w kieszeniach i w niedbałym stroju’: baćar to taBi, co ńe roˆi ńic f xåW@ze, tylkWo 
Waźi pWo fśi [P]; 2. ‘osoba, która nosi przekrzywioną czapkę lub czapkę z daszkiem 
odwróconym do tyłu’: mås cåpke Wopa·ńyntům zag baćar [P]; por. lit. baciar 
<węg.> = ‘śmiałek, urwis, szelma’ (Dub. USJP I, 169), por. gw. baciarz = ‘czło-
wiek zaopuszczony (sic!), brudny; pierwrotny; głupi’ (Karł. SGP I, 33); por. gw. 
bećar = ‘człowiek niezgrabny’ (Kos. SOC, 32); por. gw. baciar = ‘oberwaniec, po-
wsinoga’ (Now. SGGŻ, 226); 

 
baja, gw. båza – ‘mężczyzna, który rozpowszechnia wymyślone informacje’: båza 

xWovi pWo xåWpa» i ńestfWožůne žecy WopWo1zadå [P]; por. gw. baj a. baja = ‘bajarz, 
plotkarz’ (Karł. SGP I, 36);  

 
bajakacz, gw. bazåkåc – ‘mężczyzna, który często jest pijany i pod wpływem alkoholu 

śpiewa’: zamkńiz t1i, bWo śe zesce tyn bazåkåć śćůŋgńe i beve baWamućuW [B]; ba-
jakacz, rzecz. od bajakać; por. bałakać, u południowych Słowian bajati = ‘czaro-
wać’ (Brück. SEJP, 11);  

 
bajczara, gw. båzcåra – ‘kobieta, która roznosi po wsi plotki i sama je tworzy’: båzcå-

ra gådå různość· i ńe vårtå tegWo pWoftdžać, bWo i cWo1zekWo1i můgby kto zažućić, 
že båzcdš [Ch]; bajczara, rzecz. od gw. bajcować = ‘blagować, okłamywać’ (Karł. 
SGP I, 37); zob. bajcarz, gw. båzcåš; 

 
bajczarz, gw. båzcåš – ‘mężczyzna, który roznosi po wsi plotki i sam je tworzy’: 

co båzcdž gådå to čšeba pšez g6ste śito pšecević, bWo Wůn luˆi naznå1zać [Ch]; baj-
carz, rzecz. od bajczyć = ‘tworzyć bajki’ (Karł. SGP I, 37); por. gw. bajcarz (Karł. 
SGP I, 37); zob. bajczara, gw. båzcåra; 

 
bajdak, gw. bezdåk – ‘mężczyzna, który nadużywa alkoholu i pod jego wpływem cho-

dzi po wsi i bełkoce’: bezås, abWo śe zesce bezdå· gådå na taBzegWo, to Waźi Woby-
lyndany pWo fś· i bazåkå [P]; por. gw. bajdak ‘człowiek niezgrabny, nieruchawy’ 
i bejdak = ‘człowiek bez mowy i rozumu’ (Karł. SGP I, 37); por. gw. bezdok 
= ‘przezwisko nadawane człowiekowi niezgrabnemu o nieszczególnym wyglądzie’ 
(Zar. SN, 218); 

 
baletnica, gw. baletńica – [Fl] for. ż. od baletnik; zob. baletnik, gw. baletńik; 
 
baletnik, gw. baletńik – ‘mężczyzna, który dobrze tańczy’: baletńig ńe pWot@zyrå śćan, 

ino Woptazcovuze fšysBze kWoˆity [Fl]; por. lit. baletnik = ‘tancerz, który występuje 
w balecie...’ (Zgół. PSWP III, 198);  
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bałamut, gw. baWamut – 1. ‘mężczyzna, który miesza ludziom w głowach’: baWamut 
pWogådå, pWogådå i namůńći luvům v gWovak, a ždtkWo co můndregWo pWo1zy [W]; 
2. ‘mężczyzna, który kokietuje kobiety’: baWamud naWoˆzecuze vevuse cuda 1zåηBi, 
a půźńi śe zaˆzeže v gdžv · ive, a pa·na zostaze sama [W]; por. gw. bałamut = ‘próż-
niak’ (Karł. SGP I, 41), por. lit. bałamut <arch. niem. dial.> = przestarz. ‘mężczy-
zna bałamucący kobiety; uwodziciel, kobieciarz’ (Dub. USJP I, 186); 

 
bałor, gw. baWor – 1. ‘mężczyzna, który pracuje w Niemczech, zwłaszcza w rolnic-

twie’: vysyle beve u baWora, a Wůn v Ńymcag roˆi, to @ińůnre må; 2. ‘bogaty gospo-
darz’: baWora to Wod razu mWoznd pWoznać pWo Wobyzśću naved 1idav ze @zńynry må 
zag lodu [P]; por. lit. bauer = (niem. Bauer) ‘bogaty chłop, zwłaszcza niemiecki, za-
trudniający robotników’ (Dub. USJP I, 208); por. gw. bałer = gw. lud. ‘bogaty go-
spodarz, rolnik’ (Dub. Kos. SGR, 23);  

 
bałwan, gw. baWvůn – obelż. ‘mężczyzna ociężały umysłowo, tępy, opieszały, niepo-

radny’: zrozuHis f kWůzcu, baWvåńe, cy ńe zrozuHis [Z]; por. lit. bałwan = pot. ob-
raźl. ‘o człowieku nieinteligentnym, tępym, ograniczonym’ (Dub. USJP I, 187);  

 
bambaryła, gw. bambaruWa – ‘wyjątkowo gruba i niska osoba’: led1ze śe zuz rusåz 

bambaruWo [O]; por. gw. bambaryła = ‘przezwisko dziecka’ (Kar. SGP I, 337); 
 
bambor, gw. bambWor – ‘otyły mężczyzna’: ńe śadez na ty xuśtåfce, bWo to ńe na 

taBzegWo ć6sBzegWo bambWora zak ty [F]; por. gw. bambuch = ‘niezgrabny, gruby’ 
(Karł. SGP I, 43); por. gw. bamber = ‘bogaty gospodarz’ (Now. SGGŻ, 226); 

 
bara, gw. båra – obraźl. ‘niewdzięczna, naburmuszona, niedobra panna’: zak śe ta 

båra ńe fstyvi ta· gymby na Wozcův Wotwzyrać [O]; båra, rzecz. od gw. bårać śe; por. 
gw. bårå śe ‘chmurzy się, zanosi się na deszcz’ (Kos. SOC, 31);  

 
barabasz, gw. barabås – ‘mężczyzna zły, rozbójnik’: barabås to napråvde ńedobry 

xWop, ńig mu ńe ufå [Dz]; por. lit. Barabasz = wg Ewangelii ‘więzień oskarżony 
o zabójstwo (...) tłum zażądał jego uwolnienia i wydania na śmierć Jezusa’ (Pet.- 
-Skow. NEPPWN I, 354); 

 
baran, gw. barůn – 1. ‘głupi mężczyzna’: barůn må Wogu@zaWe Wocy i ńigdy ńe 1zy, co 

śe do ńegWo gådå [O]; 2. ‘mężczyzna z kręconymi włosami’: to taBi, co må vWosy 
kryncůne zag barůn [O]; por. lit. baran = obraźl. pogard. ‘człowiek nieinteligentny, 
ograniczony, niesamodzielny; bałwan, głupiec’ (Dub. USJP I, 195);  

 
barsko, gw. bårskWo – [O] zgrub. od båra; zob. bara, gw. båra; 
 
baryła, gw. baruWa – ‘osoba otyła i niska’: baruWa śe gådå za· kto taBi baruWkWovaty, 
WokrůŋgWy zag baruWka [O]; por. lit. baryła <wł.> = 1. pot. ‘duża, okrągła beczka’; 
2. przen. ‘osoba bardzo gruba, otyła’ (Dub. USJP I, 202);  
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bączyca, gw. bůncyca – ‘kobieta, która ma nieślubne dziecko’: Wo· ńe znåW Wozca, 
bůncyca gWo urovuWa [B]; por. gw. bączka <bóncka> = ‘nieślubne dziecko – dziew-
czynka’ (Kob. ZGGZ, 4); 

 
beblak, gw. beblåk – ‘mężczyzna, który mówi niewyraźnie’: myśly· ze zå mům caz 

vysuxWovać tegWo beblåka i zgadovać, co kce pWo1zeveć [O]; beblak, rzecz. od gw. 
beblać = ‘gadać niepotrzebnie, zwłaszcza to, co jest zakazane’ (Karł. SGP I, 60);  

 
beboch, gw. bebWox – ‘otyły mężczyzna’: bebWox to zez ńeruxavy zi må 1zylģi bžux [J]; 

por. bebox = ‘człowiek tłusty (galaretowaty), gruby, brzuchacz’ (Kos. SOC, 32);  
 
beczka, gw. becka – ‘otyła kobieta’: becka zez grubå i WokrůηgWo [Z]; beczka, zdrobn. 

od beka; por. gw. beczka (Kąś SGO, 20); por. lit. beczka (Dub. USJP I, 213); zob. 
beka; 

 
bećfoń, gw. bećfůz – [Fl] zob. bieśfoń, gw. ˆześfůz; 
 
beka, gw. beka – ‘otyła kobieta’: to takå WokrůηgWo kWoˆita, ze ńi mWožnd pWo1zeveć, 

ze xWovi, ino ze śe tocy [J]; por. lit. beka = ‘duża beczka’ (Dor. SJP I, 395);  
 
bela, gw. bela – ‘otyła kobieta’: bela to kavåW baby [M]; por. gw. bela = ‘nazwa kro-

wy’ (Karł. SGP I, 62);  
 
belęduła, gw. bylynduWa – ‘mężczyzna, który włóczy się bez potrzeby’: a ve ty śe 

znovu smykåz bylynduWo [M]; belęduła, rzecz. od belędać się = ‘plątać się, chodzić 
ze spuszczonemi rękami’ (Karł. SGP I, 62); zob. obelędałek, gw. WobylyndåWek; 

 
bezecnica, gw. bezecńica – ‘kobieta, która nieskromnie się ubiera i zachowuje’: beze-

cńica to vydekWoldovanå kWoˆita, xtůrå xWopův baWamući [Wr]; bezecnica for. 
ż. od bezecnik = ‘człowiek bezecny, okryty hańbą; nikczemnik’ (Dub. USJP I, 229); 
por. gw. bezecnica = ‘kobieta nieskromna’ (Karł. SGP I, 69);  

 
bęc maryna, gw. bynr maryna – ‘gruba i ociężała kobieta’: to koˆita takå grubå, ze śe 

do ńicegWo rusyv ńi mWoze, bWo zyz sadWo ńe puscå [Ch]; por. lit. bęc = ‘wykrzyk-
nik, naśladujący nagły, szybki, nieoczekiwany odgłos, zwykle uderzenia, upadku 
czego, czasem nagłą czynność’ (Dor. SJP I, 484 ); zob. maryna, gw. maryna;  

 
bieda, gw. ˆzyda – ‘szczupła kobieta’: ˆzyda vyglůndå, zagby ńi HzaWa co ześ [W]; por. 

lit. bieda = ‘ludzie niezamożni, biedacy, nędzarze, rzadziej: biedny człowiek, bie-
dak’ (Dor. SJP I, 495);  

 
bieśfoń, gw. ˆześfůz – ‘otyły, niesympatyczny mężczyzna’: ˆześfůz to rozlazWy gruby 

xWop [M]; bześfoń, rzecz. od biesić się = ‘wściekać się, złościć się’ (Karł. SGP I, 84);  
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bigbitowiec, gw. ˆigˆito1zec – ‘mężczyzna, który słucha głośnej muzyki, nieutrzymanej 
w spokojnej tonacji’: dåvńi zag muzyka gr·a, to luve śe do tazca rvaly, a viś te 
ˆigˆitofce taBzegWo zazgWotu suxazo [O]; bigbitowiec, rzecz. od bigbit = ‘rodzaj mu-
zyki młodzieżowej (...) spopularyzowany w latach 60. XX w.’ (Dun. SWJP I, 94); 

 
bijak, gw. ˆizåk – ‘mężczyzna skory do wszczynania bójek’: ˆizåk šukå fšyńve guza 

[St]; bijak, rzecz. od gw. bijać = lit. bić (por. Karł. SGP I, 85); por. gw. bijak 
= ‘człowiek skłonny do bójki’ (Karł. SGP I, 85);  

 
bimbacz, gw. ˆimbåc – ‘lekkomyślny mężczyzna, który marnotrawi czas’: ˆimbåc to 

xWop, co śe mu ńe kce brav do robWoty [G]; rzecz. od bimbać = pot. ‘lekceważyć 
kogoś lub coś’ (Dub. USJP I, 262); 

 
bimbak, gw. ˆimbåk – [G] zob. bimbacz, gw. ˆimbåc; 
 
bistorowiec, gw. ˆistoro1zec – ‘mężczyzna, który ubiera szerokie, dzwonowate 

spodnie’: ˆistor to buWo pWůtno na rvůńaste spWo·ńe i za· kto f taBik pWortka· xWovi 
to śe gådå ˆistoro1zec [Dz]; bistorowiec, rzecz. od bistor = ‘przędza syntetyczna 
o dużej puszystości, produkcji polskiej’ (Zgół. PSWP IV, 328);  

 
bitnik, gw. ˆitńik – ‘mężczyzna skory do wszczynania bójek’: ˆitńik śe nuvi, zaģ zes 

fšyskWo dobže i sukå začypBi [O]; por. lit. bitnik = ‘człowiek skłonny do bitki, szu-
kający okazji do awantur, bójek; zawadiaka’ (Dor. SJP I, 533);  

 
biznesmen, gw. ˆizmesmen – ‘przedsiębiorczy, bogaty mężczyzna’: ˆizmesmen må 
@ińynry zag lodu [O]; por. lit. biznesmen = ‘człowiek prowadzący biznes, mający 
własną firmę’ (Dun. SWJP I, 99);  

 
biznesmenka, gw. ˆizmesmeηka – [O] for. ż. od biznesmen; zob. biznesmen, gw. 
ˆizmesmen;  

 
boidupa, gw. bWozidupa – ‘tchórzliwy mężczyzna’: to taBi xWop, co v raźe cegWo 

sxWovå dupe f kůnt [F]; boidupa, rzecz. od gw. boić się = ‘bać się’ (Karł. SGP I, 
100) i dupa (por. Dor. SJP II, 429);  

 
brzózka, gw. bžůska – ‘szczupła i wysoka kobieta’: takå vy@zyIčšůnå v gůre kWoˆzta 

[Fś]; brzózka, zdrobn. od brzoza (por. Dor. SJP I, 694);  
 
brzydak, gw. bžyddk – 1. ‘mężczyzna, który robi coś nieprzyzwoitego, nietaktownego, 

odrażającego’: zasuz se rospWoreg bžyddku [P]; por. gw. bžydok = ‘ktoś brzydki, 
nieładny’; ‘ktoś brzydko, podle, nisko postępujący’ (Szym. SGD I, 67);  

 
buc, gw. buc – szczeg. obelż. ‘mężczyzna szczególnie nieżyczliwy, zarozumiały, samo-

lubny, niesympatyczny’: zus xyba ńi ma gWorsy Wobylģi, zak pWo1zeveć kůmu, ty bu-
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cu [M]; por. gw. buc = ‘z silnym, negatywnym nacechowaniem emocjonalnym 
o mężczyźnie’ (Kąś SGO, 45);  

 
bufon, gw. bufůn – ‘zarozumiały mężczyzna’: bufůn to zez nadynty xWop, co nośi 

gWove vysokWo [R]; por. lit. bufon = przen. ‘zarozumialec, pretensjonalny blagier’ 
(Dor. SJP I, 711);  

 
buhaj, gw. buxaz – wulg. ‘mężczyzna rozpustny, ordynarny’: buxaz to 1zylģi xWop, co 

by śe ino za baby bråW [B]; por. lit. buhaj = ‘samiec rozpłodowy bydła domowego’ 
(Dub. USJP I, 344); 

 
burak, gw. buråk – 1. ‘mężczyzna, który ma rumianą lub zaczerwienioną twarz’: bu-

råģ zes cyrvůny na gymˆze [J]; por. fraz. czerwony jak burak (Dub. USJP I, 350); 
2. ‘niekulturalny, zacofany mężczyzna’: buråk to taBi, co ńigve ńe buW, ńicegWo ńe 
1ivåW i zaxWovać pšy luvak śe ńe pWotrawi; por. lit. burak = pot. pogardl. ‘o osobie 
pochodzącej ze wsi’ (Dub. USJP I, 350); 

 
byczek, gw. bycek – ‘młody, silny i dobrze zbudowany mężczyzna’: taBi bycek to 

mWože roˆiv za čex [B]; por. lit. byczek = pot. iron. a. obraźl. ‘młody, dobrze zbu-
dowany, zdrowy mężczyzna’ (Dub. USJP I, 358); 

 
byk, gw. byk – ‘leniwy mężczyzna, którego tężyzna fizyczna świadczy o dużej sile’: 

byg må śuWy ile kce, ale z ńiz ńe kWožystd [Fś]; por. lit. byk = posp. ‘o dużym, tęgim 
mężczyźnie, ale niechętnym do pracy’ (Dub. USJP I, 361); zob. byczek, gw. bycek; 

 
bzik, gw. bźik – ‘mężczyzna, który ma dziwne, nietypowe pomysły’: bźig må wzu bźvu 

v gWo1ze [R]; por. lit. bzik = ‘dziwak, oryginał, narwaniec’ (Dor. SJP I, 771);  
 
bździąkacz, gw. bźvůηkåc – ‘mężczyzna, któremu nie chce się pracować, więc snuje 

się bez celu znudzony’: taBi bźvůηkåc to Wůń ino bůŋBi puscać pWotraw· i žů·nd 
z ńegWo pWoćexa [B]; bździąkacz, rzecz. od bździąkać się a. bździągwać = ‘wałęsać 
się, próżnować’ (Karł. SGP I, 157); por. gw. přebźvągać śe = ‘przechodzić usta-
wicznie tam i napowrót’ (Kos. SOC, 54);  

 
bździoch, gw. bźvåx – ‘mężczyzna puszczający gazy’: pšy taBzem bźvoxu zå śevev ńe 

bede [O]; por. bździoch = ‘o człowieku psującym smrodem powietrze’ (Reich. Urb. 
SGP V, 1998, 307); por. bździoch, rzecz. od bździć = pot. wulg. ‘puszczać wiatry, 
gazy, smrodzić’ (Dub. USJP I, 364); por. gw. bździōch = pieszcz. określenie małego 
dziecka ‘smrodek’ (Now. SGGŻ, 226); 

 
C 
cap, gw. cap – ‘stary i uparty mężczyzna’: ca‚ im starsy tym barvi uparty [Wr]; por. 

lit. cap = przen. ‘o mężczyźnie starym, nieprzyzwoitym’ (Dub. USJP I, 370); 
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centuś, gw. cyntuś – ‘skąpy mężczyzna’: cyntuź zez vylycůny i xWoćåz må @ińůnre, to 
mu ždl ig vydać [Z]; centuś, rzecz. od cent (Dub. USJP I, 383);  

 
cep, gw. cep – ‘tępy, niepojętny mężczyzna’: zag ńir do ńegWo ńe doćyrå to znacy ze 
zes cep [RK]; por. lit. cep = pot. pogard. ‘człowiek ograniczony, tępy’ (Dub. 
USJP I, 386); 

 
chabeta, gw. xabeta – ‘kobieta, która potrafi odczyniać uroki i jest zabobonna’: zag na 
Bzym čeba uroBi Wotpra1ić, to nåzle@i to zroˆi xabeta [P]; por. chabeta = ‘z lekce-
ważeniem lub politowaniem o wychudzonym, nędznym koniu’ (Dun. SWJP I, 160);  

 
chałturnik, gw. xåWturńik – ‘mężczyzna, który wykonuje pracę niedbale’: xåWturńika 
zak śe nazHze do zaBi robWoty to čša i tak půźńi zesce rås kWůmuź za te robWote za-
pWaćić [O]; por. gw. chawturnik ‘dziad, żebrak’ (Karł. SGP I, 172);  

 
chałupiara, gw. xåW@zåra – ‘kobieta, która przesiaduje u sąsiadów i częściej można ją 

spotkać w innych domach niż w jej własnym’: xåW@zåra zaHzas pWozråˆzać 
f xoW@ze to kafkuze u i·nyg båˆ i zesce tamte baWamući [Fś]; chałupiara, rzecz. od 
chałupa (Karł. SGP I, 172–173); zob. chałupiarz, gw. xåW@zåš; 

 
chałupiarz, gw. xåW@zåš – ‘mężczyzna, który przesiaduje w domach sąsiadów i czę-

ściej można go spotkać w innych domach niż w jego własnym’: xåW@zdža to nośi 
pWo xåWpak tag ze 1zyncy u luvi śevi zag u śeˆze [Fś]; chałupiarz, rzecz. od chałupa 
(por. Karł. SGP I, 172–173); zob. chałupiara, gw. xåW@zåra; 

 
cherlak, gw. xyrlåk – ‘chorowity mężczyzna’: xyrlåg ledvWo zyze, zafse zasmarkany, 

zaxyrlany i na lykarstfak [RK]; por. lit. cherlak = człowiek wątły, mizerny, chuder-
lawy, chorowity’ (Dor. SJP I, 848); 

 
chłop, gw. xWop – 1. ‘mężczyzna’; 2. ‘mąż’; por. gw. chłop (Karł. SGP I, 185–188);  
 
chłopek roztropek, gw. xWopeg rostropek – ‘niski mężczyzna’: xWopeg rostropeg 

navet śHzysńe vyglůndå, bWo taBi malutBi [Fl]; por. fraz. chłopek roztropek = ‘mą-
drala’ (Dor. SJP I, 873);  

 
chłopiara, gw. xWo@zåra – ‘kobieta, która lubi towarzystwo mężczyzn’: xWo@zåra ńi 

må fstydu, ino za xWopaHi śe ugańå [RK]; chłopiara, rzecz. od chłop (Karł. SGP I, 
185–188);  

 
chłopuś, gw. xWopuś – pieszcz. lub pobłażl. ‘(najczęściej w wołaczu) czuły zwrot 

do męża lub poufały do mężczyzny’: xWopuś kWoxany, to ńe taAze fšyskWo proste, 
zak ći śe vivi [O]; chłopuś, zdrobn. od chłop; zob. chłop, gw. xWop; 
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chojrak, gw. xWozråk – ‘ryzykant, cwaniak’: lå xWozråka ńi ma ńic tru·negWo, v gå·ce 
zez mWocny, ale zag må zroˆić to, co WopWo1zadå, to zuz ńe vyglůndå tag @zykńe [O]; 
por. lit. chojrak = ‘śmiałek nie liczący się z niczym; krzykacz’ (Dor. SJP I, 890);  

 
cholera, gw. xWolyra – obraźl. lub z podz. ‘osoba energiczna, złośliwa, sprytna’: to ńe 
zez navet franca, to zes xWolyra pråvvivå [Fś]; por. gw. cholera = ‘z silnym, nega-
tywnym nacechowaniem emocjonalnym o człowieku, zwłaszcza kobiecie (...) wy-
wołujących gniew, irytację i podobne emocje’ (Kąś SGO, 72); 

 
chorchał, gw. xorxåW – ‘kobieta niedbale uczesana’: xorxåW to takå ńedbaWo kWoˆita, 

co vyglůndå, zagby gžyˆzyńa ńi Hz·a [F]; por. gw. czorcha ‘niezgrabna kobieta’ 
(Karł. SGP I, 286);  

 
chrupek, gw. xrupek – ‘stary mężczyzna’: na staregWo vatka śe gådå xrupeg bWo zez 

nåzč6śći xudy i skšy@zů· mu kWośći, zak śe ruså [J]; chrupek, rzecz. od lit. chrupać 
= ‘wydawać charakterystyczny odgłos przy gryzieniu, łamaniu, kruszeniu się cze-
go’ (Dor. SJP I, 917);  

 
chuchro, gw. xuxro – 1. ‘drobna, wątła osoba’: taBze xuxro to i vrůna by uńesWa [R]; 

por. lit. chuchro = ‘istota słaba, mizerna, delikatna, drobna’ (Dub. USJP I, 442); 
2. ‘kobieta niedbale uczesana’: xuxro må roskudrane vWosy; por. gw. chuchrak 
= ‘bydle nędzne, na którym sierść stoi’ (Karł. SGP I, 206);  

 
chuderlak, gw. xudyrlåk – ‘wątły, słabowity mężczyzna’: xudyrlåk to HizyrńutBi, 

drůmńutBi xWop [B]; por. lit. chuderlak = ‘człowiek chuderlawy, zapadający na 
zdrowiu, słabowity; mizerak’ (Dor. SJP I, 926);  

 
chwalba, gw. kfålba – z dezapr. ‘osoba, która lubi się chwalić’: kfålba śe kfåly fšys-
Bzym, co må i kce, zeby mu luve zazdrośćily [Fl]; por. gw. chwalba = ‘człowiek, któ-
ry się sam lubi chwalić’ (Kos. SOC, 40);  

 
chwalidupa, gw. kfålydupa – z dezapr. ‘osoba, która lubi się chwalić’: kfålydupa inå 

by WopWo1zad·a, co Wůna to ńe zež i co Wůna to ńi må [B]; por. gw. chwalydupa  
= ‘samochwał, chwalisz’ (Karł. SGP I, 209);  

 
chwalidziura, gw. kfålyvura – z dezapr. ‘osoba, która lubi się chwalić’: kfålyvura to 

cWo1zek, f xtůrym ńic skrůmnośći ńi ma [F]; chwalidziura, rzecz. od chwalić się 
(por. Karł. SGP I, 209) i gw. dziura = lit. dupa (Karł. SGP I, 393); por. gw. chwali-
dziura = ‘człowiek lubiący się przechwalać; chwalipięta’ (Kuch. DSWLG, 84); zob. 
chwalidupa, gw. kfålydupa; 

 
chwalipięta, gw. kfåly@zynta – z dezapr. ‘osoba, która lubi się chwalić’: kfåly@zynta 
WopWo1zadå ino Wo tem, co dobre, bWo zaģ zus coź ńe barro śe u ńiz veze, to uńikå 
tymatu [Z]; por. lit. chwalipięta = ‘ironicznie, pogardliwie o tym, co się chwali’ 
(Dor. SJP I, 933);  
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chyrchel, gw. xyrxyl – ‘chudy, schorowany mężczyzna’: to zuz na vykWůzcyńu xWop, 
taBi xyrxyl [Ch]; chyrchel, rzecz. od chyrać = ‘cherlać’ (Karł. SGP I, 216); por. gw. 
chyra = ‘mór’ (Karł. SGP I, 216); por. gw. chyrak = ‘mizerak’ (Karł. SGP I, 216);  

 
chytrak, gw. xytråk – ‘zachłanny, chytry mężczyzna’: xytråg må barro sopkWovate 

pWodyzśće do žyćå, sfWoze f kupke, cyze v dupke [F]; chytrak, rzecz. od chytry = pot. 
‘chciwy, skąpy, zachłanny’ (Dub. USJP I, 448); por. gw. chytrak = ‘o człowieku 
chytrym lub skąpym’ (Kuch. DSWLG, 8); 

 
ciamara, gw. ćamara – obelż. ‘niezdarna, ociężała kobieta’: ćamara śe ruså zag muxa 

f smWole [P]; por. gw. ciama = ‘wyraz obelgi’ (Karł. SGP I, 220); por. lit. ciamcia 
= rzad. żart. lekcew. ‘człowiek ślamazarny, pozbawiony energii, flegmatyczny, nie-
dorajda’ (Dor. SJP I, 949);  

 
ciapa, gw. ćapa – [B] z dezapr. ‘niezdarna kobieta’: ća@ze fšyskWo z růηg leći; por. gw. 

ciapa = ‘kobieta bez zdania, nieporadna, głupia; niedołęga; ciamajda, safanduła’ 
(Karł. SGP I, 221);  

 
ciapcia, gw. ćapća – [B] ciapcia, zdrobn. od ciapa; zob. ciapa, gw. ćapa; 
 
ciapciuś, gw. ćapćuś – [B] pobłażl. ciapciuś, for. m. od ciapcia; zob. ciapcia, gw. ća-

pća; zob. ciapa, gw. ćapa; 
 
ciapsko, gw. ćapskWo – [B] obraźl. z dezapr.; ciapsko, zgrub. od ciapa, zob. ciapa, gw. 

ćapa; 
 
cichodajka, gw. ćixWodazka – ‘kobieta rozwiązła, ladacznica’: ćixWodazka śe ńe sanu-
ze, xWopův do śeˆze språså i to co rås to i·negWo [ZL]; por. lit. cichodajka = ‘kobie-
ta, która pracuje w jakiejś instytucji, firmie itp. i jednocześnie uprawia prostytucję’ 
(Dun. SWJP I, 198);  

 
cielę, gw. ćyle – ‘osoba niemyśląca samodzielnie, niezaradna życiowo’: do ćylyńćå 

pasuze pšysWo1ze, stfWozuWeź Hze BWože, to Hze mås [Dz]; por. lit. cielę = pot. ‘lek-
ceważąco, z pogardą o kimś mało inteligentnym, nierozgarniętym, niezaradnym, 
niezdarnym, potulnym; gapa, gamoń, ciapa, niedorajda’ (Dun. SWJP I, 199);  

 
cielicha, gw. ćylyxa – ‘dorodna, nieporadna panna’: takå 1zelgå ćylyxa śe zus pWo1i·na 

troxu do žyćå brać [O]; por. gw. ciylycha = ‘dorosła dziewczyna’ (Karł. SGP I, 
229); zob. cielisia, gw. ćylyśa; 

 
cielisia, gw. ćylyśa – ‘kobieta niedoświadczona życiowo’: ćylyśa to pa·na, co zesce ńir 
Wo žyću ńe 1zy [J]; por. lit. cielysia = ‘jałówka, cieliczka’ (Dor. SJP I, 975); zob. cie-
licha, gw. ćylyxa; 
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ciemniak, gw. ćymńåk – ‘osoba zacofana’: ćymńåg žyze f ćymnoće i ńi må pWozyńćå, 
zak śe śwzad zHzyńå, bWo ze· za gu@i [J]; por. lit. ciemniak = posp. żart. ‘człowiek 
nierozgarnięty, odznaczający się ciemnotą umysłową, tępy’ (Dor. SJP I, 978);  

 
ciemoga, gw. ćymWoga – ‘osoba zachowująca się jak niedorozwinięta fizycznie lub 

umysłowo’: ćymWoga zez ńedosolůny [RK]; por. lit. ciemięga = 1. ‘z ironią, lekce-
ważeniem o mężczyźnie, chłopcu niezdarnym, nieudolnym, ślamazarnym’; 
2. ‘z ironią lekceważeniem o kobiecie, dziewczynie niezdarnej, nieudolnej, 
ślamazarnej...’ (Dun. SWJP I, 199–200);  

 
ciemra, gw. ćymra – ‘niezdarna, powolna kobieta’: ćymra śe ino snuze i Woˆizå 1zyncy 
zag roˆi [O]; por. gw. ciemra = ‘kobieta głupia, leniwa, nieporadna’ (Karł. SGP I, 
320); por. gw. ciemra = ‘przezwisko nadawane człowiekowi niezgrabnemu’ (Zar. 
SN, 217); zob. ciemrak, gw. ćymråk; 

 
ciemrak, gw. ćymråk – 1. ‘osoba zacofana’: za· kto śe na ńicem novem ńe znå, naved 

rapza Wopsuzyv ńe pWotrawi, to śe gådå na ńegWo ćymråk [B]; por. gw. ciemrak 
= ‘głupi, leniwy, nieporadny człowiek’ (Karł. SGP I, 230); 2. ‘osoba szczególnie 
ociężała umysłowo, tępa’: ćymråk to taBi matoW [B]; por. gw. ciemrak = ‘nieumie-
jący, nieumiejętny’ (Karł. SGP I, 230); 3. ‘osoba niesłysząca, niewidoma lub głu-
choniema’: ćymråk to taBi, co na Wocy ńe 1ivi abWo mů1iv ńe pWotrawi, tykWo Higå 
[O]; zob. ciemra, gw. ćumra; 

 
cierz, gw. ćyš – ‘mężczyzna oschły, trudny w kontaktach’: do taBzegWo ćyža to bes Biza 

ńe pWotxWoć [O]; por. lit. cierznie, ob. ciernie (Zdan. SJP I, 170); cierń = ‘krzew 
rozmaitego gatunku nizko rosnący, kolców ostrych pełny, na płoty zdatny’ (Zdan. 
SJP I, 162); 

 
ciołek, gw. ćoWek – ‘mężczyzna powolny i obraźliwy’: ćoWek śe půW dńa do robWoty 

zˆzyrå, a za· gWo kto upůmńi, to Wobraza 1zylgå [S]; por. lit. ciołek = przen. ‘o cięż-
kim, bezmyślnym człowieku’ (Dor. SJP I, 1010);  

 
ciota, gw. ćota – ‘mężczyzna, który zachowuje się i wygląda jak kobieta’: ćota to taBi 

xWop, f ktůrym zez 1zyncy z baby zak s xWopa [Ch]; por. lit. ciota = pot. ‘z pogardą 
o homoseksualiście’ (Dun. SWJP I, 208);  

 
ciubaryk, gw. ćubaryk – z dezapr. pogardl. ‘mężczyzna, który uważa się za mądrzej-

szego i ładniejszego niż jest w rzeczywistości’: ćubaryk wilozůfuze tak, ze zagby gWo 
kto ńe znåW, zesce by půmyślåW, ze Wo· napråvde taBi můndry [F]; por. gw. ciubaryk 
= ‘lekceważąco o nierozgarniętym mężczyźnie’ (Kąś SGO, 85);  

 
ciućma, gw. ćućma – ‘niezdarna, powolna kobieta’: takå zezym viś ćućma »imaznå, ze 
zaz ledvWo na Wocy pače [B]; por. gw. ciuma = ‘niedołęga, niezdara’ (Kuch., 
DSWLG, 84); zob. ciućmak, gw. ćućmåk; 
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ciućmak, gw. ćućmåk – ‘osoba niezdarna, powolna’: ćućmåka nåzWatwiz pWoznać pWo 
tem, ze ńepWozˆzyrany ze· straśńe v robWoće [B]; por. gw. ćućmåk = ‘człowiek do 
niczego, niezdara’ (Karł. SGP I, 241);  

 
ciulas, gw. ćulås – pogardl. z dezapr. ‘mężczyzna nieodpowiedzialny, niesłowny, taki, 

któremu nie można ufać’: tyń ćulås tyvez tymu HzåW pšyź zeby zobačyv na Wolxy do 
śpšedańå, tyvez ive i zesce ńe pšyset [Dz]; por. gw. ciula = ‘lekceważąco o człowie-
ku niezaradnym, flegmatycznym, nie potrafiącym się sprawnie wysłowić, nie umie-
jącym zająć stanowiska w konkretnej sprawie i okolicznościach’ (Kąś SGO, 86);  

 
ciumra, gw. ćumra – [O] zob. ciemra, gw. ćymra;  
 
ciumrak, gw. ćumråk – [RK] zob. ciemrak, gw. ćymråk; 
 
ciura, gw. ćura – ‘niezgrabna, ociężała, nierozgarnięta osoba’: ćura ze· straśńe ńedå-

gådany i ńepWozˆzyrany do žyćå, zag må zesce babe maWo Wokšyntnům, to zģinům 
WobWoze [O]; por. gw. ciura = ‘głupiec’ (Karł. SGP I, 242); por. gw. ciura = ‘czło-
wiek niezgrabny’ (Kos. SOC, 35);  

 
ciutrak, gw. ćutråk – [O] zob. ciura, gw. ćura; 
 
ciutro, gw. ćutro – ‘kobieta nierozgarnięta, źle ubrana’: ćutro vyglůndå zag ńebWosBze 

stfWožyńe [B]; zob. ciura, gw. ćura; 
 
cudak, gw. cudåk – ‘osoba zachowująca się lub ubierająca nietypowo’: zaHzaz ubrać 

śe zakWośik pWo lucku, to Wůn taBzegWo cudåka śeˆze roˆi [O]; por. lit. cudak 
= ‘człowiek dziwacznie postępujący, wyglądający ekscentrycznie; dziwak, orygi-
nał’ (Dor. SJP I, 1045); 

 
cycatka, gw. cycatka – ‘kobieta z dużym biustem’: z ńiz to takå cycatka, znav ze baba 

[Z]; cycatka, rzecz. od cyc (por. Karł. SGP I, 263);  
 
cycek, gw. cycek – ‘młody, butny mężczyzna’: cycek to taBi mWody kavalyr, co zesce 

za cyceg ńe pWovyηkWovåW, a zus cfańåkuze [Fś]; por. gw. cycek = ‘pierś kobiety’ 
(Kąś SGO, 98); por. cycek = przestępczy ‘młodociany przestępca’ (Zgół. PSWP 
VII, 318);  

 
cygan, gw. cygůn – ‘kłamliwy mężczyzna’: cygůn må ve kŗwi, že prdvdy ńe pWo1zy [O]; 

por. lit. cyågan = posp. ‘o człowieku nieuczciwym’ (Dub. USJP I, 491); zob. cy-
ganka, gw. cygaηka; 

 
cyganka, gw. cygůηka – 1. ‘kłamliwa kobieta’: zak cygůηka co pWo1zy, to zyz 1zežyv ńi 

ma co [O]; 2. ‘kobieta włócząca się po wsi’: plůntå śe takå cygůηka, zagby sfWozi 
xåWpy ńi Hz·a [O]; por. lit. cyganka (Dub. USJP I, 491); 
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cykor, gw. cykWor – ‘tchórzliwy mężczyzna’: cykWor zez bWozůncy zag baba [Zd]; por. 
lit. cykor = posp. ‘ktoś, kto się ciągle boi, jest przesadnie ostrożny’ (Zgół. PSWP 
VII, 338);  

 
cymbał, gw. cymbåW – obelż. ‘tępy, mało pojętny mężczyzna’: cymbåW to ze· straśńe 

gWu@i xWop [St]; por. lit. cymbał = pot. ‘pogadliwie o człowieku ograniczonym, tę-
pym, niezdarnym życiowo, mało energicznym; tuman, gamoń, głupiec, niezdara’ 
(Dor. SJP I, 1072);  

 
czop, gw. cop – 1. ‘wyjątkowo niezgodna, głupia i kłótliwa kobieta’: cob myśly ino Wo 

tym, zeby luvům naHzysav v gWo1ze [Fś]; por. lit. czop = przen. przestarz. ‘niezdara, 
niedołęga, gapa’ (Dor. SJP I, 1153);  

 
czuja, gw. cuza – ‘osoba ciekawska, roznosząca plotki’: ty uvåzez co pšy ńy· mů1is, bWo 

to tako cuza co fsyskWo rozńeśe [Fś]; por. czujka = ‘o kobiecie wścibskiej’ (Reich. Urb. 
SGP V, 209); 

 
czupiradło, gw. cu@iradWo – ‘kobieta, która ma niedbałą fryzurę’: cu@iradWo to rosku-

dranå, ńedbaWo baba [Fś]; por. lit. czupiradło = ‘ktoś wyglądający, zachowujący 
się dziwacznie, śmiesznie; straszydło, koczkodan’ (Dor. SJP I, 1171); por. gw. czu-
piradło = ‘dziewczyna nie dbająca o swój wygląd zewnętrzny, zwłaszcza o uczesa-
nie głowy’ (Szym. SGD I, 84);  

 
Ć 
ćwiek, gw. ćwzåk – ‘niereprezentacyjny mężczyzna, który nie potrafi się zachować 

w towarzystwie’: ćwzåk to taBi 1zyśńåk, co śe pWoza fśům znalyź ńi mWoze [R]; por. 
gw. ćwiek a. ćwiok = ‘człowiek małego wzrostu’ (Karł. SGP I, 298);  

 
D 
dapcia, gw. dåpća – [Ch] dabcia, zdrobn. od dabka; zob. dapka, gw. dåpka; 
 
dapka, gw. dåpka – ‘niska kobieta’: ńe nažykez, ńe nažykez, Wo· dopºiź ńe zez mńezšy 

na pevno [Ch]; por. gw. dapka = ‘miejsce w żarnach, skąd zboże sypie się pod ka-
mień’ (Karł. SGP VI, 310);  

 
darebak, gw. darebåk – ‘leniwy mężczyzna, który zamiast pracować, woli pić alko-

hol’: śero pWoc sklepym taBze darebåB· i @izo zaHza· śe do robWoty vźųś [O]; por. 
gw. darebåk = ‘z niechęcią o człowieku leniwym, unikającym pracy, a przy tym lu-
biącym alkohol; leń, próżniak’ (Kąś SGO, 109);  

 
daremniak, gw. darymńåk – ‘mężczyzna, który nie stosuje się do rad i uwag’: ale 

ś ćeˆze darymńåk, škWoda se z6zyka ščym@ić [O]; daremniak, rzecz. od daremny 
= ‘taki, który nie przynosi żadnych rezultatów, nie daje wyników, jest niepotrzeb-
ny’ (Zgół. PSWP VIII, 128);  
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despetnik, gw. despetńik – ‘mężczyzna, który lubi żartować, dokazywać’: ty despetńi-
ku muśåWbyź być xyba xWory, zeby cegWo ńe zdespećić [M]; despetnik, rzecz. od gw. 
despetować = ‘dokazywać, broić’ (Kąś SGO, 116);  

 
despetownik, gw. despetovńik – [Fl] zob. despetnik, gw. despetńik; 
 
dewizowiec, gw. dy1izo1zec – ‘mężczyzna, który pracuje za granicą’: Wůn za grańicům 

roˆi, dy1izo1zec to må na pevno kupe @ińynry [O]; dewizowiec, rzecz. od dewiza; 
por. lit. dewizy ‘wszelkiego rodzaju zagraniczne należności pieniężne (...), które 
mogą być środkiem płatniczym w obrocie międzynarodowym’ (Sob. SWO, 229);  

 
dewizówka, gw. dy1izůfka – [O] for. ż. od dewizowiec, zob. dewizowiec, gw. 

dy1izo1zec; 
 
dewot, gw. dyvWot – ‘mężczyzna, który przesadnie akcentuje swoją wiarę’: dyvWop za· 

za barro pWokazuze, zaBi Wůn śwzynty [Fl]; por. lit. dewot = ‘człowiek pozornie, ma-
nifestacyjnie pobożny; bigot, nabożniś, świętoszek’ (Dor. SJP II, 111); zob. dewot-
ka, gw. dyvWotka; 

 
dewotka, gw. dyvWotka – ‘kobieta, która często chodzi do kościoła, a obgaduje sąsia-

dów; obłudnica’: dyvWotka to takå WobWu·nå kWoˆita, xtůrå pra1ze Hzyškå 
f kWośćyle, bWo tak č6sto tam xWovi, a zaģ ino vyzve, to WopWo1zadå, kWogWo ńe buWo 
f kWośćyle i za· kto buW ubrany [Fl]; dewotka, for. ż. od dewot; por. lit. dewotka 
= ‘osoba przestrzegająca przepisów religijnych z nadmierną gorliwością’ (Dub. 
USJP I, 600); zob. dewot, gw. dyvWot;  

 
długopis, gw. dugWo@is – ‘wysoki mężczyzna’: dugWo@is to duģ· i xudy xWop [ZL]; 

por. lit. długopis (Zgół. PSWP VIII, 397);  
 
dokazałek, gw. dokazåWek – ‘mężczyzna, który lubi dokuczać innym; żartowniś’: 

dokazåWek to ńe Woščynrå ńikWogWo, za· kavåWy vymyślå, naveć śeˆze [O]; dokaza-
łek, rzecz. od lit. dokazywać = ‘bawić się wesoło, robić figle, popisywać się, za-
chowywać się zbyt swobodnie’ (Dor. SJP II, 209); zob. dokazywacz, gw. doka-
zovåc; 

 
dokazywacz, gw. dokazovåc – ‘mężczyzna, który lubi dokuczać innym’: dokazovåc to 

vesoWy i xecovny xWop [Ch]; dokazywacz, rzecz. od lit. dokazywać (por. Dor. SJP II, 
209); zob. dokazałek, gw. dokazåWek; 

 
dożartek, gw. dozartek – pobłażl. ‘złośliwy, dokuczliwy, lubiany mężczyzna’: dozar-

tek śe zafse pšydå bWo kåzdymu dozry ale ńe Wobraźly1ze ino do śHzyxu [J]; dożar-
tek, rzecz. od dożerać = ‘dokuczać, dogryzać komu’ (Karł. SGP I, 362);  

 
drabina, gw. draˆina – ‘szczególnie wysoka osoba’: Wo zakå z ńiz 1zylgå draˆina [M]; 

por. lit. drabina (Dub. USJP I, 688); 
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drąg, gw. drůηk – ‘wysoki, niezdarny mężczyzna’: drůηģ zez 1zylģi zag drůηg a pšy 
tem drevńany, ńeruxaWy [B]; por. lit. drąg = przen. ‘o człowieku niezgrabnym, nie-
ruchawym’ (Dub. USJP I, 693); 

 
drągal, gw. drůηgål – [O] zgrub. od drąg; zob. drąg, gw. drůηk; 
 
drepsik, gw. drypśik – 1. mężczyzna robiący drobne kroki podczas chodzenia, chodzą-

cy po kobiecemu’: drypśik to tak ćeka1ze xWovi, bWo droˆi nogaHi, zagby ńe uHzåW 
1zyηksegWo kroka zroˆić [O]; 2. ‘mężczyzna w nerwach przebierający nogami’: to 
zez drypśig bWo tak tuptå za gWo co vnyr1i [O]; por. dreptać = ‘stawiać małe, drob-
ne kroki; chodzić małymi krokami, przebierać nogami’ (Dor. SJP II, 360); 

 
drzemota, gw. tymWota – ‘mężczyzna, który zachowuje się jak nieprzytomny, jest 

zaspany’: tymWota må zafse malutBze Wocka i źazå śe mu na spańe [J]; por. gw. 
drzemota = ‘drzemka’ (Karł. SGP I, 381–382);  

 
dudrak, gw. dudråk – ‘powolny, nieprzydatny w pracy mężczyzna’: tru·no śe doce-

kać, zeby dudråg vreśće skWůzcuW zako robWote [J]; dudrak, rzecz. od gw. dudrać 
= ‘powoli robić; robić coś byle jak’ (Karł. SGP I, 389);  

 
dukacz, gw. dukåc – ‘mężczyzna, który mówi powoli i niechętnie, tak że trzeba 

z niego wyciągać informacje’: ć6skWo suxav gåtBi dukåca, bWo poWove s tegWo, co 
gådå ča śe důmyślać [R]; dukacz, rzecz. od lit. dukać = ‘czytać, mówić nieudolnie, 
niewyraźnie, jąkając się; sylabizować, bąkać’ (Dor. SJP II, 423);  

 
dupa, gw. dupa – 1. wulg. ‘kobieta atrakcyjna fizycznie’: Wa·nå dupa; 2. ‘strachliwy 

mężczyzna podległy kobiecie, który nie potrafi działać samodzielnie’: dupa to taBi 
fuWa do xWopa ńepWodůmny, baby śe bWozi, do robWoty ńeskWory [Fl]; 3. ‘mężczyzna 
pochodzący ze wsi, a nieznający się na wiejskich pracach i zwyczajach’: ty samy 
robWoće pšyglůndds co ro» i daly ńir ńe 1zys, ze fśiśće a dupaśće [Fl]; por. lit. dupa 
= ‘kobieta, którą traktuje się jako obiekt zainteresowania seksualnego’; dupa/dupa 
wołowa = ‘używane jako obraźliwe epitety lub wyzwiska, zwłaszcza do kogoś nie-
zaradnego’ (Bań. ISJP I, 330); por. dupa (Groch. SPPiW, 58–68); 

 
dupcyngiel, gw. dupcyήģzyl – obraźl. ‘mężczyzna rozpustny, rozwiązły’: na taBzegWo, 

co za WopcyHi babaHi låtå to gådazům dupcyήģzyl, ale za taBze Hzano to śe mWo-
žnå Wobraźić [O]; dupcyngiel, rzecz. od dupa (por. Dub. USJP I, 718) i cyngiel 
= ‘język spustowy w ręcznej broni palnej, którego pociągnięcie powoduje strzał’ 
(Dub. USJP I, 496);  

 
dupek, gw. dupek – obelż. ‘mężczyzna niegodny szacunku, zachowujący się niehono-

rowo’: ńe gådům s tobům, bWoź zez dupek [F]; por. gw. dupek = ‘niedołęga, ciamaj-
da’ (Karł. SGP I, 393–394);  
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dupęlejca, gw. dupylyzca – z apr. lub z dezapr. ‘mężczyzna, który lubi żartować’: 
dupylyzca zafse zaBześ xece vymyśly [Fś]; dupęlejca, rzecz. od dupa (por. Dor. 
SJP II, 429) i gw. lać = ‘gadać od rzeczy, mówić nieprzyzwoicie’ (Karł. SGP III, 3); 

 
dupiatka, gw. du@zatka – ‘kobieta, która ma duży tyłek’: du@zatka må na cym śeveć 

[Fś]; dupzatka, rzecz. od dupa (por. Dor. SJP II, 429); por. gw. dupiasty = ‘osadzi-
sty, z szerokim tyłkiem’ (Karł. SGP I, 394);  

 
dupoleja, gw. dupWolyza – [K] z apr. lub z dezapr. zob. dupęlejca, gw. dupylyzca; 
 
dusza, gw. dusa – ‘osoba życzliwa, dobra’: dusa to zes cWo1zeg do rany pšyus [Fl]; 

por. fraz. dusza dobra, pobożna, uczciwa, szlachetna itp. = ‘o człowieku dobrym, 
pobożnym, uczciwym, szlachetnym’ (Dor. SJP II, 436);  

 
dyskotekowiec, gw. dyskWotekWo1zec – ‘mężczyzna, który zbyt głośno włącza muzykę 

w domu lub w samochodzie’: na nase utrå@zyńe xyba pWoku@ily se mWovi taśmy 
i grazům, zesce ńe 1idav aWuta, a zu· znav ze dyskWotekWo1zer zeve [B]; dyškoteko- 
wiec, rzecz. od lit. dyskoteka = środowiskowy ‘rodzaj zabawy tanecznej...’ (Zgół. 
PSWP X, 66);  

 
dziad, gw. våt – pogardl. ‘mężczyzna biedny, pogardzany’: na staroste byle vada ńe 

vezmo, bWo do ty fuxy to čša Hzev ńymaWo @ińynry [B]; por. gw. dziad (Karł. SGP I, 
420–423);  

 
dziada, gw. vada – ‘mężczyzna, który nie potrafi niczego sam zrobić’: vada do 

fšysBzegWo våWå půmWocy, sům navet palcym ńe pWotrawi rusyć [Ch]; dziada, rzecz. 
od dziad (por. Karł. SGP I, 420–423);  

 
dziadówka, gw. vadůfka – z dezapr. ‘kobieta uboga, biednie ubrana; taka, która musi 

wiecznie oszczędzać i na nic jej nie stać’: ńe Wudavez vadůfBi, bWoź zesce ńe takå 
ˆzy·nå, zak pWokazuzes [O]; for. ż. od dziad; zob. dziad, gw. våt; 

 
dziadyga, gw. vadyga – [F] z polit. ‘stary, słaby, zgarbiony mężczyzna’: vadyga mWoze 

ino koWo xåWpy co doglů·nůńć, ale ańi f pWole zuz ńe půve, ańi do zů·ny i·ny robWo-
ty; por. gw. dziadyga = ‘biedny a próżniak, zaniedbany, nieporadny, głupi’ (Karł. 
SGP I, 423);  

 
dziamdzia, gw. vamva – [F] ‘osoba, która je bardzo powoli’: pšestaz śe vadovać, va-

mvu, spWoro skWůzc to vamańe i bze· śe do žyćå; por. gw. dziama = ‘potrawa z mąki 
gotowanej na mleku lub wodzie, także rozgotowane jedzenie’ (Kuch. DSWEG, 86); 
zob. dziamdziak, gw. vamvåk; 

 
dziamdziak, gw. vamvåk – [J] ‘osoba, która je bardzo powoli’: zaBi kto do zeryńå taB· 

i do robWoty, zag do zeryńå vamvåk to i f pWolu vamvåk beve; por. gw. dziamdziak, 
rzecz. od dziamać = ‘jeść niechętnie’ (Karł. SGP I, 425); 2. [K] ‘mężczyzna nie-
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zdarny, nieporadny’; por. lit. dziamdzia = ‘człowiek flegmatyczny, powolny, niezdar-
ny; niedołęga, fajtłapa, ciemięga’ (Dor. SJP II, 550); zob. dziamdzia, gw. vamva; 

 
dzieciorób, gw. većorůp – [O] obelż. ‘mężczyzna, który ma dużo dzieci i nie pracuje’: 
većorůp to xWop co ino vecka pWotrawi roˆić; dzieciorób, rzecz. od dziecko 
(por. Dor. SJP II, 559–560) i robić (por. Dor. SJP VII, 993–998);  

 
dziewa, gw. vyva – ‘stara panna’: mWogWaby śe ta vyva do žyćå brać, a ńe tag Wopsyxać 

sama [P]; por. lit. dziewa – zgrub., zdrobn. dziewka ‘do XVIII w. w zn. „dziewczy-
na, córka”, a później „służąca” i „nierządnica”’ (Dł. SEJP, 115); por. gw. dziywa  
= ‘zgrub. od dziywka; często z niechęcią’ (Kąś SGO, 176); por. gw. dziywka  
= ‘dziewczyna, która ukończyła 18 lat; panna’ (Kąś SGO, 176); por. lit. dziewa  
= ‘znaczyła pierwotnie „kobietę”, jako „dojącą” (karmiącą)’ (Brück. SEJP, 111); 

 
dziewica, gw. vy1ica – ‘stara panna’: Woz vy1ico, toˆze zuz Wodˆizå z braku xWopa [M]; 

por. lit. dziewica = dĕv -ica, ‘stare zdrobnienie od dĕva (...) powstało w Biblii’ 
(Bańk. ESJP, 329); 

 
dziewoja, gw. vyvWoza – ‘stara panna’: za takům vy1Wozům śe zuz ńe bedům Woglůndać, 

bWo to i 1zy* i Wuroda zuz ńe ta [P]; por. lit. dziewoja = ‘zdrobnienie od dziewa 
(rzadki przyrostek, częstszy u Czechów)’ (Brück. SEJP, 111); por. lit. dziewoja  
= (XV w.) ‘młoda, hoża dziewczyna’ (Dł. SEJP, 115); 

 
dzik, gw. vik – ‘osoba, która stroni od ludzi’: vik to taBi, co śe ńe ukWůńi na drůre, ino 
Hizå be· sWova, a zak śe ve z luvHi znazve to śe ńizag zaxWovav ńe pWotrawi, zag viBi 
[M]; por. lit. dzik = przestarz. ‘człowiek nietowarzyski, dziki, niekulturalny’ (Dor. 
SJP II, 604); zob. dzikus, gw. vikus;  

 
dzikus, gw. vikus – ‘mężczyzna, który stroni od ludzi’: vikuz bWozi śe luv· i do sfWozi 

xoWpy ńikWogWo ńe fpuscå [O]; por. lit. dzikus = ‘człowiek dziki, niecywilizowany’ 
(Dor. SJP II, 608); 

 
dzikuska, gw. vikuska – [B] for. ż. od dzikus; zob. dzikus, gw. vikus; 
 
dżon, gw. tůn – ‘mężczyzna, który szczególnie dba o wygodę, nie para się pracą, wy-

nosi się ponad innych, mimo że jest rdzennym mieszkańcem wsi, akcentuje swoje 
związki z Ameryką i ubiera się w jasne kolory (czasem też nosi kapelusz)’: ro·śåt 
śe taBi tůn, ˆzåWe skarpety, ˆzåWe spWo·ńe i cekå, zaz gWo Wopsuzo i myśly, ze zak 
taBzegWo varyzåta · śeˆze zroˆi, to luve ńe bedo paHzyntać, že Wůn s tegWo samegWo 
gńåzda, co zi my [O]; por. imię John = ‘Jan’; 

 
F 
fagas, gw. fagas – ‘kochanek, utrzymanek’: xWoćxtůrå baba to se språvårå co rås to 

novyk fagasů1 i zig učymuze [S]; por. lit. fagas = ‘kochanek’ (Dub. USJP I, 870); 
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felczer, gw. fylcer – 1. ‘mężczyzna, który zna się na leczeniu, a nie jest lekarzem’: 
fylcer tak samWo uHi vylycyv zag doxtůr, xWoćåz zez ńeucůny [O]; por. lit. felczer  
= ‘pomocnik lekarski mający średnie wykształcenie medyczne; dawniej cyrulik’ 
(Dor. SJP II, 839); 

 
felczerka, gw. fylcerka – [R] felczerka, for. ż. od felczer; zob. felczer, gw. fylcer; 
 
fifak, gw. wifåk – 1. ‘mężczyzna, który dużo mówi, a mało robi, mądrala’: wifåk to ino 
WopWo1zadå cuda Wo tym, co Wo· ńe pWotrawi, ale v robWoće zuz ńe taBi cfany zag 
v gå·ce [Fl]; por. gw. ‘mężczyzna, który lubi żartować, śmiać się’: taBi wifåk śHzy-
zovńik; por. gw. fifak = ‘sprytny, dowcipny człowiek’ (Karł. SGP II, 15); por. gw. fi-
fak = ‘człowiek przemądrzały, zarozumiały’ (Kuch. DSWEG, 86); 

 
filip z konopi, gw. wilyp s kůno@i – 1. ‘mężczyzna zbyt lekko ubrany w niepogodę’: 

a coś ty taBi wilyp s kůno@i vyrozˆzyrany, ńe źimno ći zes casym [Fl]; 2. ‘mężczyzna, 
który mówi coś w nieodpowiednim momencie, nie na temat’: vyskWocuW s tym ńi 
z gruxy ńi s @zetruxy, zak wilyp s kůno@i; por. przysł. wyrwał się jak filip z konopi  
= ‘odezwał się nie w porę, powiedział coś niewłaściwego’ (Dor. SJP II, 873);  

 
filozof, gw. wilozůf – ‘przemądrzały mężczyzna, który nieustannie prezentuje własne 

racje’: wilozův můndråkuze, a z zegWo gåtBi ńicegWo kůηkretnegWo ńi ma, taBi wilozů· 
1zezsBi [Z]; por. lit. filozof = pot. ‘człowiek mądry, zrównoważony (czasem z od-
cieniem ironii)’ (Dor. SJP II, 877–878);  

 
filozofek, gw. wilozofek – ‘żartowniś’: tu zace@i, tam dozry, { i·negWo śe pWośHzeze, 

taBi wilozofek [Fl]; filozofek, zdrobn. od filozof; por. gw. filozofek = ‘figlarz’ (Karł. 
SGP II, 17); zob. filozof, gw. wilozůf; 

 
fircyk, gw. wircyk – ‘mężczyzna zbyt lekko ubrany w niepogodę’: pać śe, zaBi wircyk, 

vyletńuW śe i teråz beve śe · źimna tylypåW [P]; por. lit. fircyk = ‘człowiek niepoważ-
ny, lekkomyślny; trzpiot, lekkoduch, modniś, strojniś’ (Dor. SJP II, 888–889);  

 
flegma, gw. flygma – ‘osoba, która pracuje i porusza się powoli, flegmatycznie’: to 

taBi, co śe ćůηgńe půmaWu zak flygma [W]; por. lit. flegma = ‘powolność charakte-
ru, spokój, obojętność, zimna krew’ (Dor. SJP II, 908);  

 
fleja, gw. flyza – ‘osoba niechlujnie ubrana, brudna’: flyza ńi må ubrańå, ino Waxy, 

brů·ne, uflågane [Sł]; por. gw. flaga = ‘niepogoda, deszcz z wiatrem’ (Karł. SGP II, 
20); por. gw. fleja = ‘flejtuch, niechlujny’, ‘kobieta nieporządna’ (Karł. SGP II, 20);  

 
franca, gw. franca – obelż. ‘kobieta złośliwa i nielubiana’: ire franco śćekWo, ty byś co 

kWůmu půmWogWa [O]; por. lit. franca = ‘z silnym, negatywnym nacechowaniem 
emocjonalnym o człowieku lub zwierzęciu...’ (Kąś SGO, 188);  
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frania, gw. frańa – z apr. ‘kobieta złośliwa, ale lubiana’: ez frańu, ńe 1zev·am, ześ ty 
takå dozartå [Br];  frania, zdrobn. od franca; zob. franca; 

 
fuczydło, gw. fucydWo – z dezapr. ‘osoba, która jest wiecznie niezadowolona i okazuje 

to, mrucząc pod nosem’: fucydWo śe 1zecńe Wobråzå i ftedy fucy na kåzdegWo [O]; 
fuczydło, rzecz. od gw. fuczeć = lit. dąsać się (por. Dub. USJP I, 560); 

 
fujara, gw. fuzara – pogardl. ‘mężczyzna, któremu nic się nie udaje, nieudacznik’: za· 

kto ńe pWotrawi ńir dobže zroˆić, to zes fuzara [M]; por. lit. fujara = ‘przenośnie 
o człowieku niezaradnym, ślamazarnym, niezdarnym, gapowatym’ (Dor. SJP II, 
986–987);  

 
fuła, gw. fuWa – ‘osoba, której nikt nie szanuje, włócząca się po domach’: fuWa śe 

ćůηgå pWo fś· i śe napšykšå, a ńi· gWo suxav ńi mWoze [RK]; por. gw. fuła = ‘czło-
wiek głupkowaty a. niezgrabny’ (Karł. SGP II, 34);  

 
fusyt, gw. fusyt – ‘mężczyzna, który wybrzydza przy jedzeniu’: co ty śe mWodlys pšy 

tym talyžu, taģ zyz’ zak fusyt [Sł]; fusyt, rzecz. od fusy = ‘to, co pozostaje na dnie 
naczynia po zaparzeniu herbaty lub kawy’ (Dun. SWJP II, 31);  

 
G 
gadacz, gw. gådåc – ‘mężczyzna, który dużo mówi’: gådås ze· straśńe pWogådany, ino 

ńi må gWo kto suxać [Fl]; por. lit. gadacz = rzad. ‘człowiek dużo mówiący, paplacz, 
gaduła’ (Dor. SJP II, 1012);  

 
galasiarka, gw. galaśårka – ‘kobieta, która podczas pracy robi wokół siebie bałagan’: 

galaśårka to baba, co nagalaśi koWo śeˆze pšy kåzdy robWoće, znav ze cośig 
roˆzuWa [M]; galasiarka, rzecz. od gw. galasić = ‘mieszać, wprawiać w nieład, roz-
rzucać’ (Karł. SGP II, 48–49);  

 
garbus, gw. garbus – ‘garbaty mężczyzna’: vyprostuz śe, ty garbuśe [K]; por. lit. gar-

bus = pot. ‘człowiek garbaty’ (Dor. SJP II, 1043);  
 
gardziel, gw. gårvyl – obelż. pogardl. ‘skąpy, nieżyczliwy mężczyzna’: gårvyl zez 

ńežyclyvy i sknyrovaty, i ńi· gWo ńe luˆi [O]; por. gw. gårdziyl = ‘to samo, co gar-
ło’, ogpol. ‘gardło’ (Kąś SGO, 198, 194);  

 
gądzwa, gw. gůnrva – ‘osoba, która męczy innych swoim marudzeniem’: za· gůnrva 

zacńe nažykav i nažykać, to f kWůzcu sům ńe 1zy Wo co mu xWovuWo, zWoty ćyrplyv-
Wośći do ńegWo čša [P]; por. lit. gąglyć = ‘przez nos (nie wyraźnie) mówić ’ (Zdan. 
SJP, 339); 

 
geodeta, gw. geWodeta – iron. ‘mężczyzna, który wykłóca się o granice swojego pola’: 

ty geWodeto Hi ńe bevez gådåW, gve ive grańica, bWo le@i 1zym, zak ty [O]; por. lit. 
geodeta (Dun. SWJP II, 43);  
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geodetka, gw. geWodetka – [O] iron. for. ż. od geodeta; zob. geodeta, gw. geWodeta; 
 
gęś, gw. g6ś – ‘głupia kobieta’: g6ś to źylůnå, ńedośwza·cůnå kWoˆita [Zd]; por. lit. gęś 

= ‘lekceważąco o kobiecie ograniczonej umysłowo, naiwnej, głupiej’ (Dor. SJP II, 
1118–1119);  

 
giemuła, gw. ģzymuWa – ‘osoba, która je bardzo powoli’: pWoś@ze· śe s tym zarćym, 

ģzymuWo [Ch]; zob. glamuła, gw. glamuWa; 
 
giemza, gw. ģzymza – ‘kobieta, która absorbuje otoczenie opowiadaniami o swoich 

nieszczęściach i chorobach’: ģzymza låˆzyvi, zagby śe zi Bůg 1zy zakå kšyvda våWa 
[Fl]; giemza, rzecz. od giemzać = ‘giąć, powoli chodzić’ (Karł. SGP II, 74); por. 
gw. giemza = ‘przezwisko dziewczyny rozlazłej’ (Karł. SGP II, 74);  

 
glaca, gw. glaca – ‘łysy mężczyzna’: zå navep zagym buW poWove mWočšy, to buWym 

glaca bez ze·negWo vWosa [Br]; por. lit. glaca, z niemieckiego Glatze = potoczny ‘ły-
siejący fragment głowy lub cała głowa’ (Zgół. PSWP XII, 296);  

 
glamak, gw. glamåk – ‘mężczyzna, który je bardzo powoli’: glamåg v1zyηkuze pšy zeryńu 
za· krova [B]; glamak, rzecz. od gw. glamać = ‘pomału jeść’ (Karł. SGP II, 79); zob. 
glamuła, gw. glamåWa; por. gw. źlamdōk  = ‘płaczek, beksa’ (Now. SGGŻ, 271); 

 
glamuła, gw. glamuWa – ‘osoba, która je bardzo powoli’: glamuWo, bWo će pWokårHze 

[B]; glamuła, rzecz. od gw. glamać = ‘pomału jeść’ (Karł. SGP II, 79); zob. gla-
mak, gw. glamåk; 

 
gliglaś, gw. glyglaś – z dezapr. 1. ‘mężczyzna zbytnio zajmujący się swoją urodą, nie-

przydatny do pracy’: glyglaś to ino śe pWo gymˆze glyglå, a robWoty śe bWozi, bWoby 
se rynce spapråW [O]; por. giglać rzadziej gliglać – powsz. ‘łaskotać’ (SGMP, 208); 
2. ‘mężczyzna, który pracuje zbyt opieszale’: glyglaź luˆi robWote roskramažyć ko-
Wo śeˆze i glyglać śe z ńům půmaWu [O]; gliglaś, rzecz. od gw. gliglać = ‘(na bada-
nym obszarze) wykonywać coś bardzo powoli, z namaszczeniem’; por. gw. kiklać  
= ‘wikłać, plątać’ (Kuch. DSWEG, 87); por. gDigać = ‘łechtać’ (KSDPAN);  

 
glista, gw. glyzda – ‘szczupła i sprytna osoba’: glyzda śe fšyńve fślyźńe, cy pWočymnå, 

čy ńepWočymnå [Z]; por. lit. glista = przen. ‘o człowieku odrażającym, budzącym 
obrzydzenie’ (Dub. USJP I, 1014); 

 
głąb, gw. gWůmp – ‘osoba ociężała umysłowo, tępa, niedomyślna’: gWůmb må ka-

puśćany We‚ i žů·negWo rozumu [Ch]; por. gw. głąb = ‘człowiek nieporadny, głupi’ 
(Karł. SGP II, 85);  

 
głowacz, gw. gWovåc – ‘mężczyzna, który ma dużą głowę’: gWovår må Web 1zylģi zak 

ćwzyrć [O]; głowacz, rzecz. od głowa (por. Dor. SJP II, 1166–1175); por. lit. gło-
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wacz = ‘człowiek z dobrą, tęgą głową, człowiek mądry, rozumny’ (Dor. SJP II, 
1175);  

 
głuch, gw. gux – obelż. ‘mężczyzna głuchy, niedosłyszący lub niereagujący na czyjeś 

słowa’: ty guxu, ile razy do ćeˆze čša gådać [O]; głuch, rzecz. od głuchy (por. Dub. 
USJP I, 1030);  

 
głupiejak, gw. gu@zezåk – żart. pobłażl. ‘dojrzały mężczyzna, który zachowuje się 

dziecinnie’: ire, ire, taBiś stary, a taBiź gu@zezåk [J]; głupiejak, kontam. głupi (por. 
Karł. SGP II, 90); i piejak; zob. piejak, gw. @zezåk; 

 
głuptak, gw. guptåk – ‘mężczyzna naiwny i lekkomyślny; głupiec’: zagbyź buW guptåk 

tobym śe ńe vi1zuWa, ale ze tyś taBi· gupWod naroˆzuW! [O]; por. lit. głuptak = pot. 
‘ktoś nierozgarnięty, gapowaty; głuptas, głupiec’ (Dor. SJP II, 1187);  

 
gnida, gw. gńida – obelż. ‘nielubiana osoba, która działa na czyjąś niekorzyść’: gńida 

roˆi krećo robWote, beve Wobžyrav i·nymu žyće, dopůBi śe sama ńe naxa@ze [ZL]; 
por. lit. gnida = przen. obelż. ‘o człowieku małym, niepozornym, czasem także mo-
ralnie odrażającym’ (Dor. SJP II, 1199);  

 
gnieciuch, gw. gńećux – ‘mężczyzna, który pracuje powoli’: gńećux to taºi, co zez 

v robWoće nedbaWy i straśńe dugWo mu ze fšysBzem sxWovi [Sł]; por. gńećux = ‘ten, 
który się gniecie z robotą, tj. robi bardzo powoli’ (Kos. SOC, 39);  

 
gnojara, gw. gnozåra – ‘kobieta niedbająca o czystość’: ire gnozåro i pWośćyrez  

pšynåzmńi pWo soˆze [W]; zob. gnojarz, gw. gnozåš; 
 
gnojarz, gw. gnozåš – obraźl. ‘mężczyzna, który nie dba o czystość’: pWospšůntez pWo 

soˆze, gnozdžu [W]; por. lit. gnojarz = ‘obelżywe wyzwisko dawniej stosowane do 
ludzi ze wsi’ (Dor. SJP II, 1204);  

 
gnojówka, gw. gnozůfka – obraźl. ‘kobieta, która nie dba o siebie i o porządek w do-

mu’; por. gnozůfka to ńedbaWå baba, co Wo· ńi śHzervi [B]; gnojówka od lit. gnój 
(por. Dor. SJP II, 1206); por. lit. gnojówka = ‘płynne odchody zwierzęce’ (Dor. 
SJP II, 1205);  

 
gnój, gw. gnůz – obraźl. ‘osoba, która nie dba o czystość’: gnůz to tyn, co ždtkWo xWovi 

čysty i xåWpe tyz må zagnozůnům [K]; por. lit. gnój = wulg. ‘obelżywe przezwisko 
stosowane do kogoś leniwego, ślamazarnego’ (Dor. SJP II, 1206);  

 
gnuśniak, gw. gnuśńåk – z dezapr. ‘leniwy, powolny mężczyzna’: gnuśńåkWo1i śe ńe 

kce do robWoty brać [L]; gnuśniak, rzecz. od lit. gnuśny = ‘człowiek niechętny do 
działania, pozbawiony energii’ (Dub. USJP I, 1038); 
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gnyb, gw. gnyp – szczeg. obelż. ‘osoba szczególnie leniwa’: ty gnyˆze pasku·ny, ru·ze· 
śe f kWůzcu do zaBi robWoty [M]; por. gw. gnyp = ‘nóż tępy’ (Kos. SOC, 39);  

 
gołodupiec, gw. goWodu@zyc – 1. ‘osoba uboga, niedysponująca żadnym majątkiem’; 

goWodu@zyc to taBi, co ńi må grosa pšy dusy [F]; 2. ‘kobieta skąpo ubrana’: viśez 
vevuxy to taBze goWodupce besfsty·ne, zak śe uˆzerům to 1zyncy mazo Wotkryte, zag za-
kryte [O]; gołodupiec, rzecz. od goły (Karł. SGP II, 102); i dupa (Karł. SGP I, 393);  

 
gonicha, gw. gůńixa – obelż. wulg. ‘niemoralna kobieta, która ugania się za mężczy-

znami’: za· gůńixa ńi må xWopa, to ńizag na du@ze uśevev ńe pWotrawi, gůńi śe zak 
suka [Dz]; gonicha, rzecz. od gw. gonić się = ‘latować się, biegać się (o zwierzętach 
i pogardl. o ludziach)’ (Karł. SGP II, 103–104); por. gw. gonicha = ‘kobieta niemo-
ralnego życia, ulicznica, nierządnica’ (Karł. SGP II, 103); 

 
gośćcara, gw. gWozscåra – [Fl] for. ż. od gośćcarz; zob. gośćcarz, gw. gWozscåš;  
 
gośćcarz, gw. gWozscåš – ‘mężczyzna, który odmawia zjedzenia czegoś, ale kiedy inna 

osoba zaczyna jeść, nabiera smaku; mężczyzna zazdrosny, zwłaszcza o jedzenie’: 
gWozscåž ńe beve zåp zag mu dås, ale zaģ ino u1ivi, ze kto zy, ždl mu i xWovby śe 
HzåW pševźZś, to zzy, zeby i·ny 1zyncy ńi HzåW [Fl]; gośćcarz, rzecz. od gw. gościec 
= ‘zachcianka, ochota’ (Kuch. DSWEG, 86); por. gw. fraz. trafić komuś na gościec 
= ‘dogodzić’ (Karł. SGP II, 109); 

 
góral, gw. gůrål – ‘mężczyzna, który mówi tylko gwarą i zachowuje regularną labiali-

zację oraz mazurzenie nawet w kontaktach oficjalnych’: Hzynry nåzstarseHi zesce 
so tacy gůråle, co fcale ńe pWotrawzo mů1iv inacy, zak pWo 1zezsku, zak casym byvå, 
ze vnuBi pšyzyzrazo z Hzasta i ńe 1zero, Wo ce· mWova [P]; por. lit. góral = ‘człowiek 
mieszkający w górach; pochodzący z gór’ (Dun. SWJP II, 65);  

 
gracmuga, gw. gracmuga – pogardl. ‘powolna kobieta, która nie radzi sobie z pracami 

domowymi’: zag Wůna må s cym zdųzyć, zak to takå gracmuga [Br]; por. gw. gracać 
= ‘babrać, robić coś niedokładnie’ (Karł. SGP II, 116);  

 
grajda, gw. grazda – z dezapr. ‘osoba powolna, ociężała’: ale ći sxWovi na· tům robWo-

tům, ru· śe, grazdo [J]; por. gw. grajda = ‘osoba powolna, ślamazarna’ (Karł. SGP 
II, 118); zob. grajdała, gw. grazdåWa; zob. grajdasz, gw. grazdås; 

 
grajdała, gw. grazdåWa – ‘osoba pracująca powoli’: grazdåWa fpšůdy rozgrazdå koWo 

śeˆze caWy kram zagby HzåW na rog robWote i Hiźgå śe ze fšysBzym zagby ńi můk 
[P]; graidała rzecz. od gw. graidać = ‘iść powoli, gramolić się’ (Karł. SGP II, 118); 
por. gw. grajdała ‘niedojda’ (Karł. SGP II, 118); zob. grajdasz, gw. grazdås; zob. 
grajda, gw. grazda; 

 
grajdasz, gw. grazdås – ‘mężczyzna ociężały, powolny’: terås to se mWozymy dobže 

śZś, bWo ča beve cekav i cekać, zas tyn grazdå· skWůzcy; graidasz, rzecz. od grajdać 
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[P]; por. gw. grajdos = ‘niezgrabiasz’ (Karł. SGP II, 118); zob. grajdała, gw. graz-
dåWa; zob. grajda, gw. grazda; 

 
gramoła, gw. gramoWa – z dezapr. ‘osoba, która nie potrafi zdążyć z pracą na czas’: 

gramoWa śe ruså zagby fšyskWo HzåW na zutro do zroˆzyńå [RK]; gramoła, rzecz. od 
gramolić się (Dor. SJP II, 1282); por. lit. gramoła = pogardl. ‘ten, co się gramoli; 
człowiek działający wolno i niezgrabnie; guzdrała, maruda’ (Dor. SJP II, 1282); 
zob. gramota, gw. gramWota; 

 
gramota, gw. gramWota – ‘mężczyzna, który nie potrafi zdążyć z pracą na czas’: 

gramWota to zafse må cas, ńigve śe ńe s@zesy, a zaģ zus co zacńe roˆić, to kWůzca 
robWoty ńe 1idać [RK]; por. lit. gramolić się = ‘iść wolno’ (Karł. SGP II, 1282); 
zob. gramoła, gw. gramoWa; 

 
graślacz, gw. graślåc – ‘mężczyzna, który ma krzywe nogi i niesprawnie się porusza’: 

graślåć śe Wo sfWoze noģi pWotykå [Wr]; por. gw. kraśkać się (Karł. SGP II, 472);  
 
graślak, gw. graślåk – [M] zob. graślacz, gw. graślåc; 
 
gryfniarz, gw. gryfńåš – ‘mężczyzna sprytny, energiczny, przystojny’: gryfńåš to taBi 

ćynty, žetylny xWop [Ch]; por. gw. gryfny = ‘szykowny, zręczny; przystojny’ (Karł. 
SGP II, 136);  

 
grymaślak, gw. grymaślåk – ‘mężczyzna, który grymasi przy jedzeniu i je powoli’: 

grymaślåk pšy zeryńu zez gWorsy zag veckWo, nažykd i ńi mWoze skWůzcyć [Fl]; gry-
maślak, kontam. grymaśnik i maślak; zob. grymaśnik, gw. drymaśńik; zob. maślak, 
gw. maślåk; 

 
grymaśnik, gw. grymaśńik – ‘mężczyzna, który grymasi przy jedzeniu’: ć6skWo do-

gWović taBzymu grymaśńikWo1i, bWo Wůn tegWo ńe zy, tamtegWo ńe luˆi [M]; por. lit. 
grymaśnik = ‘ten, kto grymasi, kaprysi, wybredza’ (Dor. SJP II, 1337);  

 
grzmot, gw. gžmWot – ‘szczególnie otyła, ociężała osoba’: ńe śadez tu, ty gžmWoće, bWo 

pyηkńe [O]; por. gw. grzmot = ‘gruchot, babsko’ (Karł. SGP II, 141);  
 
grzyb, gw. gžyp – ‘mężczyzna stary, niesprawnie się poruszający’: to zus taBi stary 

gžyp [WS]; por. lit. grzyb = przen. ‘o starym, zniedołężniałym człowieku’ (Dor. 
SJP II, 1356);  

 
gulon, gw. gulůn – 1. ‘mężczyzna zarozumiały, mieszkaniec małego miasteczka, który 

przejmuje miejskie obyczaje’: taBi gulůn to Wůn pšeće z naHi ńe pWogådå, xWoćå 
s @i@idůfBi taBi zaģ i my; 2. [O] ‘osoba, wygodna i leniwa jak mieszczuch’: mWoze 
vecka to zus taBze gulůny, zak pšyzado to ś@zo do veśůnty, půźńi kave @izo, a ty ma-
ma růp [O]; por. gulon = ‘pogardliwie o mieszczaninie’ (Dor. SJP II, 1364); 
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guślarka, gw. guślårka – [F] guślarka, for. ż. od guślarz; zob. guślarz, gw. guślåš; 
 
guślarz, gw. guślåš – 1. ‘mężczyzna, który rzuca bądź odczynia uroki i wierzy w za-

bobony’: guślå· śe znå na Wo·čyńań· uroků1 i za· kWogWo kto užykńe, to śe gWo våWå, 
zeby co zaravuW [Fl]; por. lit. guślarz = ‘człowiek wykonujący praktyki magiczne, 
zajmujący się wróżbiarstwem, znachorstwem’ (Dor. SJP II, 1369);  

 
guzdracz, gw. guzdråc – ‘mężczyzna, który robi wszystko zbyt wolno’: ile zesce čša 

beve na ćeˆze cekav guzdråcu [L]; guzdracz, rzecz. od guzdrać się = pot. ‘robić coś 
bardzo powoli; grzebać się, marudzić’ (Dub. USJP I, 1102); zob. guzdrała, gw. guz-
dråWa; 

 
guzdrała, gw. guzdråWa – ‘osoba powolna, niezdarna’: guzdråWa zez ńepWoś@zesny [L]; 

guzdrała, rzecz. od guzdrać się (por. Dub. USJP I, 1102); zob. guzdracz, gw. guz-
dråc; 

 
gwiazda, gw. g1zåzda – ‘kobieta zajmująca się swoim wyglądem, a nie pracą’: g1zåzda 

ńe do robWoty stfWožůnd ino zeby śe pšed lustyrBzym vyģinać [O]; por. lit. gwiazda 
= przen. ‘człowiek wyróżniający się w danej dziedzinie, sławny, podziwiany’ (Dub. 
USJP I, 1106); 

 
H 
hadra, gw. xadra – ‘kobieta krzykliwa, nieustępliwa, nieżyczliwa’: xadra Wo byle 

gůvno te zape i straśńe zez ńeuzytd [Fś]; por. hadra = [niem. Hader ‘gałgan, 
szmata’] neutr. ‘prostytutka’ (Lew. SSP, 71); por. gw. hadra = ‘łach, gałgan, podar-
ta odzież’ (Karł. SGP II, 155); por. gw. hadra = ‘zła, kłótliwa kobieta’ (Kuch. 
DSWEG, 86); 

 
harpagan, gw. xarpagůn – ‘mężczyzna wykonujący pracę niedokładnie i nerwowo’: zak 

śe xarpagůn za co veźHze to 1zyncy šumu naroˆi zak to vårte [J]; por. harpagan = pot. 
‘człowiek o gwałtownym usposobieniu, popędliwy, a przy tym ordynarny w obejściu’ 
(Dun. SWJP II, 93); por. harpagon = ‘człowiek skąpy’ (Dun. SWJP II, 93);  

 
hebes, gw. xebes – 1. mężczyzna niedbający o swój wygląd; 2. pijak: z ńegWo to taBi 
Woxlyztus, taBi xebes co ńi· gWo na pWovaźńe ńe ˆzeže [O]; por. lit. hebes = prze-
starz. 1. ‘człowiek tępy, nierozgarnięty, nieznośny (zwłaszcza o uczniu, dziecku), 
głupiec’; 2. ‘nicpoń’ (Dor. SJP III, 41);  

 
hecownik, gw. xecovńik – z aprob. ‘mężczyzna, który lubi żartować’: xecovńig vy-

pra1zå xece [W]; hecownik, rzecz. od hecować = ‘wyprawiać hece, figlować, 
dokazywać’ (Dor. SJP III, 43);  

 
heretyk, gw. xeretyk – 1. ‘niewierzący mężczyzna’; 2. ‘mężczyzna, który nie chodzi 

do kościoła’: za· kto zes xeretyk, to vezve do cury xåWpy za· krova, ńe pWokfåly BWo-
ga, ańi do kWośćoWa v ńevyle ńe půve zag Bůk pšykåzåW [Ch]; por. lit. heretyk 
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= ‘wyznawca poglądów religijnych uznawanych za błędne przez Kościół w danym 
środowisku panujący i jego wyznawców’ (Dor. SJP III, 58);  

 
herod baba, gw. xyrůd baba – ‘stanowcza kobieta, sprawująca rządy w domu’: VWa-

deg ńi må prava gWosu, bWo ta zegWo to xyrůd baba i Wůna Wo fsysBzem decyduze 
[O]; por. lit. herod baba = ‘kobieta sfarliwa, apodyktyczna, silna, energiczna’ (Ko-
pal. EDP, 359); por. gw. heród baba = ‘kobieta o silnej budowie i typowo męskich 
cechach’ (Hod. SGGSP, 64); 

 
herszt baba, gw. xyrzd baba – ‘kobieta sprawująca rządy w domu, której zdanie liczy 

się bardziej niż mężczyzny’: takå xyrzd baba to zak co pWo1zy, to zuz må tag byv 
i xWob ńi må u ńiz žů·negWo pWosanovańå [J]; por. lit. herszt = ‘przywódca bandy, 
szajki’ <daw. herst, ze śr.-w.-niem. hērst, hērist ‘najznakomitszy’> por. gw. baba 
(Karł. SGP I, 27–28); 

 
hetera, gw. xetera – ‘okrutna, stanowcza kobieta, sprawująca w domu rządy silnej 

ręki’: Wůn buW xudy, ale pšy ty xereže to zus caWBzym ńikńe v Wocak [J]; por. lit. he-
tera = 1. ‘w starożytnej Grecji: kobieta lekkich obyczajów, często inteligentna 
i wykształcona; kurtyzana, kokota’; 2. ‘kobieta kłótliwa, dokuczliwa; jędza, sekut-
nica, megiera’ <gr. hetaίra ‘towarzyszka’> (Sob. SWO, 428); 

 
hulaka, gw. xulåka – ‘mężczyzna, który marnotrawi pieniądze na zabawę’: xulåka śe 

ńigdy ńicegWo ńe doroˆi, bWo ile by ńi HzåW, tyle pšexulå [Fl]; por. lit. hulaka 
= ‘człowiek prowadzący hulaszczy tryb życia, tracący czas i pieniądze na zabawy, 
pijatyki’ (Dor. SJP III, 118);  

 
hycek, gw. xycek – ‘mężczyzna chodzący nerwowo, skaczący’: Wůn to taBi xycek, tag na 

zryvy xWovi [RK]; hycek, rzecz. od hycać = ‘skakać, podskakiwać’ (Dor. SJP III, 132);  
 
I 
icek, gw. icek – 1. ‘Żyd’; 2. ‘mężczyzna, który ma kilkudniowy zarost lub długą bro-

dę’: ić śe Wogůl, icku [O]; por. gw. icki = ‘pejsy, loczki żydowske’ (Karł. SGP II, 
203);  

 
indor, gw. zindůr – ‘mężczyzna, który łatwo ulega irytacji, a poirytowany, nabiera 

rumieńców’: zindůr zak śe f@zekly to purpuro1zeze na gymˆze i rospaśecůny zes taBi, 
ze bes Biza ńe pWotxWoć [O]; por. lit. indor = indyk (Dub. USJP I, 1209); por. gw. 
indorzyć się = ‘srożyć się, złościć się’ (Karł. SGP II, 206);  

 
indorzyca, gw. zindůžyca – [O] zindůžyca, for. ż. od zindůr; zob. indor, gw. zindůr; 
 
J 
jaga, gw. zaga – ‘kobieta rubaszna, rozochocona seksualnie’: pWopa·će śe zakå z ńi· 
zaga rospålůnå [O]; por. gw. jaga = ‘zgrubiałe Agnieszka; oznacza także starą, kłó-
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tliwą babę, sekutnicę’ (Karł. SGP II, 218); por. gw. jaga = ‘(na opisywanym tere-
nie) żeński narząd płciowy; kobieca pochwa’;  

 
jajcarz, gw. zåzcåš – z aprob. ‘mężczyzna, który lubi żartować’: zåzcåš to xWop, co gWo 

śe kavåWy čšymazům [K]; por. jajczarz = pot. ‘osoba robiąca hece, dowcipy, kawa-
ły; dowcipniś’ (Dun. SWJP II, 148);  

 
jajczek, gw. zåzcek – ‘mężczyzna, który stale narzeka’: zag Hi śe tyn zåzceg ńe Wu-

spWokWozi, to ńe WotpWo1zadům za śeˆze [O]; jajczek, rzecz. od gw. jojceć = ‘narze-
kać, wołać Wo jej’ (Kos. SOC, 42);  

 
jajcybrzęk, gw. zåzcybžyηk – wulg. obelż. ‘mężczyzna rozpustny’: zåzcybžyηg ńi mWo-

ze pšy ze·ny baˆze uśevev bWo gWo pšyroryńe śwzyńvi, zåzkaHi pWo fśi rvůńi [O]; por. 
lit. jaje (Karł. SGP II, 219–220) i brzdęczyć (por. Karł. SGP I, 120);  

 
jajdak, gw. zåzdåk – ‘mężczyzna, który z byle powodu lamentuje’: zåzdåk to Wo byle 

co zåzdå [Zd]; jajdak, rzecz. od jajdać = ‘(na badanym obszarze) narzekać, maru-
dzić’; 

 
jałowica, gw. zaWo1ica – pogardl. ‘kobieta, która nie może mieć dzieci’: cu· s tegWo, ze 

må xWopa, zak to zaWo1ica i ńe beve Hze· vecek [O]; jałowica, rzecz. od jałowå  
= ‘o krowie: taka, która nie może zostać cielną’ (Kąś SGO, 269);  

 
japa, gw. zapa – ‘głośna, kłótliwa osoba’: z zapům ńi ma normalnegWo gådańå bWo 

zaråz WotfWožy darće [P]; por. gw. japa = ‘(rzadziej używ., w gniewie lub z pogar-
dą) pysk, morda’ (Kos. SOC, 41);  

 
jardał, gw. zårdåW – [J] zob. jargał, gw. zårgåW; 
 
jargał, gw. zårgåW – ‘kłótliwa osoba, która często zmienia zdanie’: zårgåW råz gådå 

tak, rås taģ i być tu cWo1zeku můndry, co Wůn må ma myśly [J]; jargał, rzecz. 
od jargać się = ‘gniewać się, kłócić, drzeć się’ (Karł. SGP II, 233);  

 
jastrząb, gw. zaščůmp – ‘mężczyzna agresywny, pazerny’: taBi zes pazyrny zaščůmp, 

ze zesce z gymby by kůmu vydråpåW, zeby ino Hzev 1zyncy [Sł]; por. lit. jastrząb  
= 1. ‘ptak drapieżny...’; 2. ‘polityk będący zwolennikiem radykalnych rozwiązań’ 
(Dun. SWJP II, 157);  

 
jaźwiec, gw. zaź1zyc – ‘mężczyzna, który ma donośny głos, jest krzykliwy’: zak śe 
zaźvyr ute, to na druģim kWůzcu fśi sWyxać [P]; por. lit. jaźwiec = ‘borsuk’ (Dub. 
USJP I, 1277); 

 
jąkacz, gw. zůηkåc – ‘mężczyzna, który się jąka’: iůηkåć śe zaćinå pšy gådańu [WS]; 

jąkacz, rzecz. od jąkać się (por. Dor. SJP III, 358);  
 



 

 

203 

jąkała, gw. zůηkaWa – [Z] ‘osoba, która się jąka’; zob. jąkacz, gw. zůηkåc; 
 
jebaka, gw. zebaka – wulg. szczeg. obraźl. ‘mężczyzna, który ma dużo dzieci’: zebaka 

to Wobraźlyve Hzano na taBzegWo, co naroˆzuW kupe vecek [O]; jebaka, rzecz. od je-
bać = pot. wulg. ‘o mężczyźnie: mieć stosunek płciowy z kobietą’ (Dub. USJP I, 
1278);  

 
jędza, gw. zynra – z dezapr. ‘szczególnie złośliwa, nieżyczliwa kobieta’: zynra to ba-

ba, co ńe půmWoze, xWovby śe kWůmu kšyvda våWa, a zesce uščypńe, dogådå [Fś]; 
por. gw. jędza = ‘nadzwyczaj złośliwa kobieta, czarownica’ (Karł. SGP II, 267); 

 
judasz, gw. zudås – ‘osoba, która usilnie o coś prosi, marudzi lub kusi do czegoś’: 

dezze Hi spWokůz, ty zudåśe, vez se, co kcez’ i pšestaz f kWůzcu nuvić [Br]; por. lit. ju-
dasz = ‘człowiek obłudny, fałszywy, podstępny’ (Kop. SE, 134); por. gw. judasz 
= ‘człowiek natrętny’ (Karł. SGP II, 272); por. lit. fałszywy jak Judasz = ‘człowiek 
obłudny, nieszczery, przewrotny, podstępny, mogący zdradzić’ (God. MSBJP, 80); 
por. gw. ty judåśe! (przezwisko); cy judåśi nadaly! = ‘zaklęcie, wyraz podziwienia, 
niechęci’ (Kos. SOC, 42);  

 
K 
kaciała, gw. kaćaWa – ‘kobieta niepozbierana, niezdarna, niezgrabna’: ty kaćaWo, pač  

š čegWo žyzes [B]; por. gw. kaciała a. kaczała = ‘niedołęga, do niczego, niezdara’ 
(Karł. SGP II, 285–286);  

 
kaczagon, gw. kWocagůn – ‘zaniedbany mężczyzna, który ma wysokie mniemanie 

o sobie, cwaniak’: kWocagůn zez ńeWogWolůny, lyzbWovaty a pšy tem xWozråk, sWůma 
mu z butů· vystaze [O]; kaczagon, rzecz. od kaczać = ‘toczyć’ (Karł. SGP II, 286);  

 
kaczka, gw. kacka – ‘kobieta o obfitych kształtach, która chodząc, kręci tyłkiem’: 

kacka må kufer’ zak safa i zaHzatå ńym pšy xWoryńu za· kacka [R]; por. lit. kaczka 
(Dor. SJP III, 456);  

 
kaleka, gw. kalyka – ‘mężczyzna, który nic nie potrafi zrobić’: kalyka to taBi levy do 

robWoty, gWožy zak xWory [M]; por. lit. kaleka = ‘człowiek dotknięty ułomnością, 
ułomny, inwalida’ (Dor. SJP III, 474);  

 
kałamuk, gw. kaWamuk – [Sł] obraźl. zob. kałmuk, gw. kaWmuk; 
 
kałmuk, gw. kaWmuk – obraźl. ‘osoba tępa, ociężała umysłowo i brzydka’: na kaWmu-

ka zas pšykro pačyć, bWo ze· škara·ny i må pusto ve Wˆze; to taAi můηgoW [O]; por. 
lit. Kałmuk = ‘człowiek należący do koczującego plemienia mongolskiego, za-
mieszkującego Rosję południowo-wschodnią’ (Dor. SJP III, 487);  

 
karpiel, gw. kår@zyl – ‘otyły, łysiejący mężczyzna’: kår@zyl to gådazům na taBzegWo, 

co må WokrůŋgWy Weˆ i ńe1zyle na ńem kudWů1 i bes to pWodůmny do kår@zyla [O]; 
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por. lit. karpiel = ‘Brassica napus, dwuletnia roślina paszowa z rodziny krzyżowych 
o grubym korzeniu spożywanym także przez ludzi’ (Dor. SJP III, 583); 

 
karzełek, gw. kažoWek – ‘bardzo niski mężczyzna’: kažoWku, ty i tak tam ńe dostańes 

[O]; karzełek, zdrobn. od karzeł; por. lit. karzeł = pot. ‘człowiek bardzo małego 
wzrostu, liliput’ (Dor. SJP III, 595);  

 
kaśka, gw. kaśka – ‘kobieta roztrzepana, działająca chaotycznie, dziecinna’: takå pWo-

pyrtanå kaśka z ńi [O]; por. gw. kaśka = ‘gaduła, plotkarz, plotkara’ (Karł. SGP II, 
321);  

 
kątownica, gw. kůntovńica – [O] for. ż. od kątownik; zob. kątownik, gw. kůntovńik; 
 
kątownik, gw. kůntovńik – ‘nieśmiały mężczyzna’: kůntovńig zaśaduze kůnty, bWo taBi 

straxlyvy do luvi [O]; kątownik, rzecz. od kąt (por. Dor. SJP III, 647–648);  
 
kiałtacz, gw. BzåWtåc – ‘mężczyzna, który mówi głośno, dużo i nie zawsze z sensem’: 
zå zuz mům syrdecńe doś tegWo BzåWtåca, zaBi by tymad ńe buW, to Wůn må zafse 
nåz1zyncy do gådańå [O]; kiałtacz, rzecz. od gw. kiałtać = ‘(na badanym obszarze) 
o psie: szczekać, ujadać’; por. gw. giełkać się = ‘śmieszkami i głośnemi żartami 
z kim się bawić’ (Karł. SGP II, 74); 

 
kiałtaczka, gw. BzåWtacka – [O] for. ż. od kiałtacz; zob. kiałtacz, gw. BzåWtac; 
 
kiciu, gw. Biću – iron. ‘mężczyzna przesadnie dbający o swój wygląd’: Biću to zafse 

vypåxńůny i vyryxtovany [S]; por. lit. kiciuś = ‘pieszczotliwie o kocie’ (Dor. SJP III, 
657);  

 
kiczara, gw. Bicora – [Fl] iron. kiczara, zgrub. od kiczarka; zob. kiczarka, gw. Bicårka; 
 
kiczarka, gw. Bicårka – iron. ‘młoda kobieta niedbająca o swój wygląd’: Bicårka zez 

ńedbaWo i roz1ixšůne må vWosy za· Bicårka na daxu [Fl]; por. gw. kiczorka = ‘snop-
ki słomy służące do przykrywania dachów’ (Karł. SGP II, 336); por. gw. kiczka 
= ‘snopek słomy będący częścią strzechy’ (Kuch. DSWEG, 87); 

 
kiernas, gw. Bzernås – obelż. ‘mężczyzna gburowaty i rozwiązły’: Bzernås to taBi 

ńepšyzymny, spWocůny, Wobleśny xWop [Ch]; por. gw. kiernoz = 1. ‘wieprz’; 
2. ‘dziewczarz’ (Karł. SGP II, 349);  

 
kipes, gw. Bipes – ‘mężczyzna wyjątkowo wolno pracujący’: Bipes to taBi, co ś@i nad 

robWotům [Br]; por. gw. kipieć = ‘siedzieć nad jakąś robotą drzemiąc’ (Kos. SOC, 
43); 

 
kituś bajduś, gw. Bituź bazduś – ‘osoba, która mówi dużo i nie zawsze mądrze’: Wůn 

to pWotrawi rozba1iv luvi, gWu@zo pågådać, bWo pšećez ńe zafse må być pWovaźńe, 
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taBi Bituź bazduś [O]; por. gw. bajduś = ‘gdy kto (podczas zabawy) prawi wiele, 
a nie do rzeczy, otrzymuje miano: „ksiądz Kituś – bajduś, Zaręba – Wojtuś”’ (Karł. 
SGP I, 38);  

 
kiziu miziu, gw. Biźu Hiźu – ‘mężczyzna, który publicznie okazuje czułość kobiecie’: 
zak to vyglůηdå zeby xWop śe tag z babům HiźåW na drůre. TaBi Biźu Hiźu terå· 
z ńegWo [O]; por. gw. kizia = ‘kotka’ (Karł. SGP II, 358) i gw. mizgać: ‘Stoi za 
drzwiami (młodzieniec), Mizga na nią (Marysię) ślipiami’ (Karł. SGP III, 169); por. 
gw. myziać = ‘łaskotać delikatnie np. piórkiem, słomką’ (Kos. SOC, 48);  

 
klepsydra, gw. klapsydra – pobłażl. iron. ‘kobieta złośliwa, dowcipna, mająca dystans 

do siebie’: cu·zeź znovu můndregWo vymyśluWa, klapsydro [O]; por. lit. klepsydra 
(Dor. SJP III, 722);  

 
klępa, gw. klympa – iron. z dezapr. ‘dziewczyna zbyt dojrzała do robienia czegoś’: takå 

starå klympa, a zesce må wzu bźvu v gWo1ze [Z]; por. lit. klępa = przen. ‘obelżywie 
o kobiecie ociężałej, niezgrabnej, nieporządnej, niechlujnej’ (Dor. SJP III, 725);  

 
klocek, gw. klocek – ‘niski i gruby mężczyzna’: kloce· gådazům za· kto do klocka 

pWodůmny, krůtBi a WokrůηgWy i ńeruxavy [ZL]; por. lit. klocek (Dor. SJP III, 734– 
–735);  

 
kłapciak, gw. kWapćåk – ‘mężczyzna, który ma duże uszy’: ale måz usy kWapćåku, 

xyba ći f škWole naćůηgly [Ch]; por. gw. kłapciak = ‘człowiek z obwisłemi uszami, 
w koszuli niespiętej pod szyją’ (Karł. SGP II, 375);  

 
kłapciuch, gw. kWapćux – [Ch] zob. kłapciak, gw. kWapćåk; 
 
kłapołuch, gw. kWapoWux – ‘mężczyzna, który ma duże uszy’: kWapoWux śe mů1i na 

tegWo, co må kWapćate usy [Z]; por. gw. kłapciaty = ‘obwisły, zwieszający się’ 
(Karł. SGP II, 375); por. lit. kłapouch = ‘o zwierzęciu mającym obwisłe, odstające 
uszy, najczęściej o ośle’ (Dor. SJP III, 748);  

 
knur, gw. knur – ‘mężczyzna otyły i rubaszny, rozpustny’: knur zes cyrvůny na 

gymˆze i ślyńi śe zafse zag babe zobacy [O]; por. knur = ‘samiec świni hodowany 
dla celów rozpłodowych’ (Dor. SJP III, 770); 

 
knypek, gw. knypek – ‘bardzo niski mężczyzna’: le@i byv 1zelģim zag maWyH za· kny-

pek [F]; por. gw. knypek = ‘kozik, nożyk’ (Karł. SGP II, 385);  
 
kobieta, gw. kWoˆita – 1. ‘żona’: pWozdrůf sfWozo kWoˆite [Z]; 2. ‘kobieta’; por. lit. 

kobita = żart. a. gw. ‘kobieta’ (Dor. SJP III, 775);  
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kobyła, gw. kWobuWa – iron. z dezapr. ‘dziewczyna robiąca coś, co nie przystoi pannie 
w jej wieku’: ire, ire, kWobuWo starå, napråvde ći zuz ńe pasuze śe tag vygu@zać [O]; 
por. lit. kobyła = wulg. ‘o kobiecie dużego wzrostu, ociężałej’ (Dor. SJP III, 776);  

 
kobyłka, gw. kWobuWka – [O] kobyłka, zdrobn. od kobyła; zob. kobyła, gw. kWobuWa; 
 
kochanica, gw. kWoxańica – ‘kobieta, która mieszka z mężczyzną bez ślubu; konkubi-

na’: Wo· ńe Hzyškd · zůnům, ino s kWoxańicům [Fl]; por. lit. kochanica = pogard. 
‘kochanka, utrzymanka, metresa’ (Dor. SJP III, 779);  

 
kochaś, gw. kWoxaś – pobłażl. ‘kochliwy mężczyzna’: ˆzy·ny tyn kWoxaś, bWo šukå 

baby i šukå, ale kåždå mu śe pWodobå i ńe pWotrawi vybrać [J]; por. lit. kochasiu! 
= ‘zwrot poufały używany w odniesieniu do osób obu płci; mój drogi, kochany (...) 
kochanie’ (Dor. SJP III, 780);  

 
kociara, gw. kWoćåra – 1. ‘kobieta niewierząca’; 2. ‘kobieta, świadek Jehowy’: ty śe 

pytåz locegWo Wůna do kWośćoWa ńe xWovi, a to zes pšećes kWoćåra; 3. ‘kobieta lubiąca 
koty’: kWoćåra to inacy baba kWoćå mama [Fś]; por. lit. kociara = ‘kobieta lubiąca 
koty, hodująca wiele kotów’ (Dor. SJP III, 781); por. gw. kociarska wiara = ‘taka 
wiara, co nie wierzyli w nasego Pana Boga, jeno w co zobacyli’ (Karł. SGP II, 391);  

 
kociarz, gw. kWoćåš – [F] 1. ‘niewierzący mężczyzna’; 2. ‘świadek Jehowy’; zob. ko-

ciara, gw. kWoćåra; 
 
kocica, gw. kWoćica – ‘namiętna kobieta, która publicznie tuli się do mężczyzny’: 

kWoćica śe besfsty·ńe Waśi do xWopa pšy luvak [Fl]; kocica, rzecz. od kot; por. gw. 
kocica = ‘kotka’ (Karł. SGP II, 391); por. lit. kotka = przen. ‘pieszczotliwie o ko-
biecie młodej, przymilnej’ (Dor. SJP III, 1065–1066);  

 
kocmołuch, gw. kWocmoWux – ‘brudny mężczyzna’: co taBi kWocmoWux ś ceˆze, 

umuWby· śe f kWůzcu [P]; por. lit. kocmołuch = ‘przezwisko dla brudasa’ (Brück. 
SEJP, 242);  

 
kogut, gw. kWogut – ‘mężczyzna zaczepny, czupurny’: taBi kWogu to ńigdy ńe pWo-

puść· i zaģ ino beve HzåW Wokazze, to śe beve sta1zåW [B]; por. kogut = ‘człowiek 
czupurny, stawiający się’ (Dor. SJP III, 790); 

 
kokocha, gw. kWokWoxa – ‘niska i tęga kobieta, przesadnie dbająca o rodzinę’: kWo-

kWoxa to maWå, du@zatå baba, co vecek tag Wostro brůńi, za· kWokWoska kurcůnt [O]; 
kokocha, zgrub. od kokosz = ‘kura, kwoka’ (Dor. SJP III, 797); 

 
kołchoźnik, gw. koWxWoźńik – ‘mężczyzna, który włącza głośno muzykę, nie bacząc 

na zdanie sąsiadów’: koWxWoźńiBi roˆzo xuk taBi koWo xåWpy, ze vyčšymav ńe ive 
[O]; kołchoźnik, rzecz. od lit. kołchoz (por. Dor. SJP III, 834); por. kołchoźnik 
= ‘głośnik połączony przewodami z radiowęzłem’ (Kąś SGO, 329);  
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kołek, gw. koWek – z dezapr. ‘mężczyzna, który nie umie tańczyć’: koWeģ ino śćany 
pWot@zyrå i do tazca drevńany [R]; por. lit. kołek = przen. ‘o człowieku nieporad-
nym, niezręcznym’ (Dor. SJP III, 836);  

 
kołtun, gw. koWtůn – ‘kobieta niedbale uczesana’: ire śe koWtuńe učez a pWotym do luvi 

vyxWoć [O]; por. lit. kołtun = ‘zbity kłąb włosów na głowie powstały wskutek brudu 
i wszawicy’ (Dor. SJP III, 845); por. gw. kołtun = ‘człowiek z rozczochraną głową’ 
(Karł. SGP II, 409);  

 
kondusia, gw. kůnduśa – iron. ‘kobieta ubierająca się w zbyt duże i obszerne ubrania’: 

kůnduśu, ledvWo će spo· tegWo ubrańå 1idać [O]; kondusia, zdrobn. od imienia Ku-
negunda; 

 
konopek, gw. kůnopek – ‘niski mężczyzna’: kůnopek to taBi maWy xWopeģ i syroBi 

v du@ze zak snope· kůnopny [P]; konopek, rzecz. od konopie (por. Dor. SJP III, 930–
–931);  

 
konus, gw. kůnus – ‘niski mężczyzna’: kůnus to maWy xWopek [R]; por. lit. konus 

= przestarz. ‘stożek’ (Dor. SJP III, 971–972);  
 
koń, gw. kWůz – ‘mężczyzna silny i pracowity’: Wůn må śuWy ile kce i robWoty śe ńe 

bWozi, kWůz, zak to gådazo [Ch]; por. fraz. pracować jak koń. Naorać się, naharować 
się jak koń (...) zdrów jak koń (Dor. SJP III, 979); 

 
kopacz, gw. kWopåc – ‘osoba, która przychodzi na wesele bez zaproszenia’ [S]; por. 

gw. kopacz = ‘gość na wesele nieproszony’ (Karł. SGP II, 424);  
 
kopciuch, gw. kWopćux – 1. ‘mężczyzna o śniadej cerze i ciemnych włosach’; 

2. ‘mężczyzna, który nie dba o czystość’: Wo ¤ezu, zaBiś ty kWopćux, Womyz śe [Ch]; 
por. lit. kopciuch = ‘brudas, niechluj, smoluch’ (Dor. SJP III, 989);  

 
korcownik, gw. kWorcovńik – ‘mężczyzna, który dużo je’: kWorcovńig ńi mWože Wodyź 
Wot kWoryta, ino by kWorcovåW [Fl]; por. lit. korcować = daw. ‘o zbożu: dawać kor-
ce, dawać dobry plon’ (Dor. SJP III, 1003); por. gw. korcować = ‘(na badanym ob-
szarze) jeść zachłannie’; 

 
korzeń, gw. kWožyz – ‘osoba, która mieszka w danej wsi od pokoleń’: terås coråz 
1zyncy luve zzyzrazo na fśe, bWo v Hzastak ćasno, ale i tyģ zak to śe gådå kWožyńi, co 
Wo· vada pravada tu Hzyškazo zes troxu [F]; por. lit. korzeń (Szym. SJP I, 1019– 
–1020);  

 
kosmacz, gw. kWosmåc – 1. ‘brudny mężczyzna’: brů·nyź za· kWosmåc; 2. ‘mężczyzna, 

który często złości się i krzyczy’; pšeståz śe vreśće zapWovać, kWosmåcu [Fl]; por. 
lit. kosmacz = ‘o człowieku obrośniętym włosami’ (Dor. SJP III, 1037); por. gw. 
kosmacz = ‘diabeł’ (Karł. SGP II, 440);  
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kostucha, gw. kWostuxa – ‘bardzo szczupła kobieta’: kWostuxa to baba takå ćyηkå, ze 
za· strax pačyv na ńům, bWo zak śHzyrv vyglůndå [Fl]; por. lit. kostucha = ‘śmierć 
(kojarząca się z postacią kościotrupa z kosą)’ (Dor. SJP III, 1046);  

 
koszlacz, gw. kWoślåc – ‘mężczyzna, który ma krzywe nogi i trudności z poruszaniem’: 

kWoślår må gnåty taBze kWoślave, ze pšestům@iv mu śe trů·no [ZL]; por. gw. koszlacz 
= ‘kulawy, chromy’ (Karł. SGP II, 445);  

 
kościelnica, gw. kWośćylńica – [Br] for. ż. od kościelnik; zob. kościelnik, gw. 

kWośćylńik;  
 
kościelnik, gw. kWośćylńik – ‘mężczyzna, który często chodzi do kościoła’: Wotkůnd 

mu baba umarWa, to śe strasny kWośćylńig zroˆzuW, a fceśńi růzńe buWo [Br]; ko-
ścielnik, rzecz. od kościół (por. Dor. SJP III, 1059–1060);  

 
kozak, gw. kWozåk – z dezapr. ‘zaczepny mężczyzna, prowokator, ryzykant’: ńe bůńć 

taBi kWozåk, bWo zak trawiz na śilńezsegWo to śe pšezeves [K]; por. lit. kozak = przen. 
‘o żywym, śmiałym, chwackim chłopcu lub dziewczynie’ (Dor. SJP III, 1076);  

 
kpiarz, gw. k@zåš – ‘mężczyzna, który wyśmiewa innych’: s k@zdžym śe ńedobže dys-

kutuze, bWo zez WopśHzyvny i k@i š čWo1zeka [R]; por. lit. kpiarz = ‘człowiek skłonny 
do kpin, naśmiewający się z innych; żartowniś, szyderca’ (Dor. SJP III, 1086);  

 
krakowiak, gw. krakWo1zåk – ‘mężczyzna, który przychodzi na jakieś przyjęcie (np. 

na wesele) nieproszony’: zag Hze ńe zaproso na vesyle, to půde za krakWo1zåka [Sł]; 
por. gw. krakowiak = ‘krakowiakami nazywają dzieci i parobków przypatrujących 
się uroczystości weselnej’ (Karł. SGP II, 465);  

 
krakowianka, gw. krakWo1zåŋka – [Sł] for. ż. od krakowiak; zob. krakowiak, gw. 

krakWo1zåk; 
 
krasawica, gw. krasa1ica – ‘ładna kobieta’: s takům krasa1icům sům bym śe WožyńuW, 
zagbym buW mWočšy [Fl]; por. lit. krasawica = poet. ‘piękna kobieta, piękna 
dziewczyna’ (Dor. SJP III, 1099);  

 
krępak, gw. krympåk – ‘niski mężczyzna’: krympåk to krympy, maWy xWop [M]; krę-

pak, rzecz. od krępy (por. Dor. SJP III, 1139); por. gw. krępeć = ‘człowiek nizki, 
silnie zbudowany’ (Karł. SGP II, 477);  

 
kręt, gw. krynt – pogardl. ‘mężczyzna, który kłamie, oszukuje’: ty kryńće zedyn, zageź 

naznå1zåW, to terå· śe tůmac [Dz]; por. gw. kręt = ‘krętacz, matacz, oszukaniec’ 
(Karł. SGP II, 477);  

 
kropielnica, gw. kro@zylńica – pobłażl. 1. ‘złośliwa kobieta’; 2. ‘dziewczyna, która 

zachowuje się w sposób, który nie przystoi pannom w jej wieku’: starå kro@zylńico, 
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to lå veći, ńe lå ćeˆze [O]; por. lit. kropielnica = ‘naczynie do wody święconej’ 
(Dor. SJP III, 1155);  

 
krowa, gw. krova – ‘niezdarna, powoli się poruszająca kobieta’: baba pWo1i·na byv 
Wokšyntnå, bWo zaģ zes krova ńepWozˆzyranå, to zi straśńe robWota ńe ive [ZL]; 
por. lit. krowa = przen. wulg. ‘o kobiecie niezgrabnej, ociężałej, leniwej’ (Dor. 
SJP III, 1160–1161); 

 
krowiarz, gw. kro1zåš – ‘mężczyzna niedbający o czystość i wygląd’: vWol abym, zeby 
Wo ńe pšyxWovuW, dobry xWop, ale taBi kro1zåš co śe xyba ino na śfynta myze [O]; 
por. lit. krowiarz = ‘pasterz krów’; ‘właściciel krów’ (Dor. SJP III, 1161); 

 
krowisia, gw. krů1iśa – 1. ‘panna’; 2. ‘dziewczyna zbyt dojrzała do robienia czegoś’: 

xybaź zu· za starå na taBze zabavy, krů1iśu [Br]; por. gw. krowisia = ‘licha, nędzna 
krowa’ (Karł. SGP II, 482–483); zob. krowa, gw. krova; 

 
królik, gw. krůlyk – ‘osoba, która ma wystające zęby lub szparę między zębami’: krů

yg må śHzysne zymby [R]; por. lit. królik (Dor. SJP III, 1169);  
 
krzak, gw. kšåk – ‘osoba, która przybyła do danej wsi, wżeniła się w daną społecz-

ność’: kšåk to taBi, co pšyzexåW do fśi a HzyškåW ve ińvi [O]; por. gw. krzak (Karł. 
SGP II, 491);  

 
kucup, gw. kucup – ‘niski mężczyzna’: do robWoty pšy daxu čša xWopa, a ńe taBzegWo 

kucupa [J]; por. gw. kuciup = ‘stworzenie małe, niedorodne’ (Karł. SGP II, 509);  
 
kudłacz, gw. kudWåc – ‘mężczyzna, który ma bardzo owłosione ciało’: kudWås zes 

caWy WovWośůny zag ź1zyš [J]; por. lit. kudłacz = ‘człowiek ze zmierzwionymi, po-
targanymi włosami; rozczochraniec; zwierz o gęstej, długiej, kosmatej sierści’ (Dor. 
SJP III, 1261–1262);  

 
kulas, gw. kulås – ‘mężczyzna, który kuleje, utyka’: terås to Wůn taBi kulå· ze ńi mWo-

ze na noģi, zag mu pšyve dva kroBi pšezś [G]; por. lit. kulas = ‘człowiek kulawy’ 
(Dor. SJP III, 1271);  

 
kurator, gw. kuratůr – iron. z dezapr. ‘mężczyzna, który staje w czyjejś obronie’: 

tegWo, co śe sům ˆzeže za ro·sůnrańe, kto må racze, nazyvå śe kuratůr [O]; por. lit. 
kurator = praw. ‘opiekun ustanowiony przez sąd, zajmujący się sprawami osoby 
niezdolnej do działań prawnych’ (Dor. SJP III, 1303);  

 
kuratorka, gw. kuratůrka – [O] iron. z dezapr.; kuratorka for. ż. od kurator; zob. 

kurator, gw. kuratůr; 
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kurdupel, gw. kurdupyl – ‘niski mężczyzna’: kurdupyl to taBze půW xWopa [Wr]; 
por. lit. kurdupel = pot. ‘o człowieku niskim, pękatym, niepokaźnym’ (Dor. SJP III, 
1305–1306);  

 
kurwa, gw. kurva – wulg. szczeg. obelż. ‘niemoralna, rozwiązła kobieta’: kurva to 

baba, co śe puscå [Dz]; por. lit. kurwa = wulg. ‘kobieta rozwiązła, rozpustnica; tak-
że prostytutka’ (Dor. SJP III, 1319); por. wulg. kurwa (Groch. SPPiW, 87–89); 

 
kurwiarz, gw. kur1zåš – wulg. szczeg. obelż. ‘mężczyzna, który ugania się za kobieta-

mi, rozpustnik’: kur1zdžo1i ze·na baba maWo i låtå za kåzdům kWoˆitům, xtůrům zo-
bacy [B]; por. kurwiarz, for. m. od kurwa (Dub. USJP II, 370); zob. kurwa, gw. ku-
rva;  

 
kurzeja, gw. kužyza – 1. ‘niski mężczyzna’; 2. ‘osoba o niewyraźnych cechach płcio-

wych’: mWoze s ty kužyzi śe zesce zaBi taBi xWob zroˆi, bWo terås to taBze ńe 
1zadůmWo co [O]; por. kurzaja = ‘kura mająca podobieństwo do koguta, lecz nigdy 
jajka nie zniesie i piać nie będzie’ (Karł. SGP II, 534); por. gw. kurzeja = dial. lud. 
‘niepłodny kogut’ (Dub. Kos. SGR, 38); 

 
kuśtyga, gw. kuśtyga – ‘kulejący, utykający mężczyzna’: zå zezym kuśtyga, to śe muse 

s@zyrać, za* zide [M]; kuśtyka, rzecz. od gw. kuśtygać = ‘kuleć’ (Karł. SGP II, 538); 
por. gw. kuśtyga = ‘kulawy, chromy’ (Karł. SGP II, 538);  

 
kutafon, gw. kutafůn – obraźl. ‘mężczyzna niegodny zaufania’: ańi mu ńe 1zež bWo to 

taBi kutafůn [M]; por. lit. kutafon = pot. ‘pogardliwie o mężczyźnie, do którego ma 
się skrajnie negatywny stosunek’ (Dun. SWJP II, 332);  

 
kutas, gw. kutås – wulg. szczeg. obraźl. ‘mężczyzna niesympatyczny, niegodny zaufa-

nia, nieżyczliwy’: cekez se kutåśe, zesce će Pům Bůk pWokdže [Z]; por. lit. kutas 
= wulg. ‘członek męski’ (Dor. SJP III, 1325);  

 
kuternoga, gw. kutyrnoga – ‘mężczyzna, który kuleje’: ze mńe zus takå kutyrnoga, ze 

ć6skWo Hi pšestům@ić [Z]; por. lit. kuternoga = posp. ‘człowiek kulawy’ (Dor. 
SJP III, 1325);  

 
kutwa, gw. kutfa – z dezapr. 1. ‘mężczyzna, który nie nadaje się do pracy; wykonuje 

pracę powoli’; 1zyncy z ńem suˆzekczi ńižyly zegWo robWota vårtå; 2. ‘mężczyzna 
skąpy, chciwy’: ńeždtkWo tyn, co nåz1zyncy @ińynry må, to zez nåz1zyηkšå kutfa [P]; 
por. gw. kutwa rzecz. od kutwasić 1. ‘palić mokrym drzewem, utrzymywać ogień, 
który daje wiele dymu, a mało płomienia’; 2. ‘gnieść, miętosić, męczyć, dusić’ 
(Karł. SGP II, 534); por. gw. kutwa = ‘z niechęcią o skąpym mężczyźnie’ (Kąś 
SGO, 365);  

 
kwiatek, gw. kwzåtek – ‘piękna, młoda kobieta’: mWoza Xaηka to kwzåteg nåzWa·ńezsy 

ve fśi [O]; kwiatek, zdrobn. od kwiat (por. Dor. SJP III, 1350–1351);  
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kwoka, gw. kfWoka – ‘kobieta otyła, broniąca zawsze swoich dzieci, nadopiekuńcza’: 
ez ty kfWokWo, d·abyź veckům troxu sfWobWody, a ńe tWamśuWa tak pšy soˆze [Zd]; 
por. gw. kwoka = ‘baba’ (Karł. SGP II, 546);  

 
L 
labarucha, gw. labaruxa – 1. obelż. ‘otyła kobieta’: labaruxa zes takå grubd, ze 

z ledvWośćům śe ruså [O]; 2. obelż. ‘rozwiązła kobieta’: gůńixa to labaruxa [K]; 
por. gw. labarucha = ‘kobieta a. dziewczyna rozwiązła’ ‘wyzwisko kobiet’ (Karł. 
SGP III, 1);  

 
labieda, gw. låˆzyda – z dezapr. ‘kobieta, która wiecznie narzeka’: zagby ta låˆzyda 
HzaWa troxu fstydu to ńe ˆzyvuWaby tak straśńe, bWo gWorsům ˆzyde i·ńi mazo [B]; 
labieda, rzecz. od gw. labiedzić = ‘narzekać’ (Karł. SGP III, 1);  

 
ladaco, gw. ladaco – ‘bezwartościowy lub wątły mężczyzna’: to taBi ladaco, co se ńim 

ńe čšeba gWovy zavracać [P]; por. lit. ladaco = ‘człowiek lichy, bezwartościowy’ 
(Dor. SJP IV, 7);  

 
lafirynda, gw. lawirynda – 1. ‘kobieta lekkich obyczajów’; 2. ‘niewierna żona’: lawi-

rynda to takå ldta1ica [O]; por. lit. lafirynda = ‘kobieta lekkomyślna; kobieta lek-
kich obyczajów, nie zasługująca na szacunek’ (Dor. SJP IV, 8);  

 
lala, gw. lala – 1. ‘młoda kobieta, która mocno się maluje’: lala to mWodå pudyrńica; 

2. ‘mężczyzna, który zbyt dużą wagę przywiązuje do stroju’: lala xWop to śe zag 
baba strozi [Z]; por. lit. lala = fraz. posp. ‘o kimś lub o czymś doskonałym, bardzo 
dobrym, bardzo ładnym, bez zarzutu’ (Dor. SJP IV, 13);  

 
laluś, gw. laluś – ‘mężczyzna przesadnie dbający o swój wygląd’: tymu laluśo1i śe 
1ivi, ze ino kåzdy gWo beve adorovåW, bWo Wůn vy@zykńůny [Z]; por. laluś = ‘męż-
czyzna zbyt dbający o swój wygląd, przesadnie elegancki; strojniś; wygodniś’ (Dor. 
SJP IV, 15);  

 
lampucera, gw. lampucyra – 1. pogardl. ‘stara kobieta’; 2. ‘kobieta otyła i rubaszna’: 

lampucyro gu@zå, zak ći ńe fsty· taBig žecy gddać pšy veckak [P]; por. gw. lampucie-
ra = ‘z potępieniem o kobiecie, zwłaszcza pannie, uganiającej się za mężczyznami’ 
(Kąś SGO, 372);  

 
landara, gw. landara – ‘kobieta otyła i niezdarna’: landara zez ńeruxavå i Woć6žaWo 

[B]; por. gw. landara = ‘niezgrabna wielka kobieta’ (Karł. SGP III, 7); 
 
landryna, gw. landryna – ‘urodziwa, młoda kobieta’: landryna to kWoˆita zag zańoW 

[Wr]; por. lit. landryna = ‘gatunek twardych cukierków o różnych smakach owo-
cowych’ (Dor. SJP IV, 22);  
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laptacz, gw. laptåc – ‘gaduła, plotkarz’: to taBi, co xWov· i laptå pWo fśi zag baba [O]; 
por. gw. laptacz = ‘człowiek, lubiący mówić o rzeczach nieprzyzwoitych, niepo-
wściągliwy w mowie’ (Karł. SGP III, 8);  

 
laptaczka, gw. laptacka – [O] for. ż. od laptacz; zob. laptacz, gw. laptåc; por. gw. 

laptula = ‘kobieta często mówiąca nieprawdę’ (Kuch. DSWEG, 88); 
 
latawica, gw. låta1ica – obraźl. wulg. ‘kobieta rozwiązła’: låta1ica to baba co do Wop-

cy· xWopůf śe Hižty [M]; por. lit. latawica = ‘kobieta lubiąca przebywać poza do-
mem, włócząca się, goniąca za rozrywkami, nie lubiąca pracować’ (Dor. SJP IV, 
35); por. gw. latawica = ‘próżniaczka, ladaco, obieżyświat’ (Karł. SGP III, 12);  

 
lebiega, gw. lyˆzyga – ‘niezdarna, niezaradna osoba’: lyˆzyga to ńeudacńik [K]; por. lit. 

lebiega <ros. lebieda> = ‘człowiek niezaradny, ociężały’ (Dub. USJP II, 409); 
 
lebioda, gw. lyˆzoda – z polit. ‘bardzo szczupła osoba’: lyˆzoda to lyxy, vysoBi cWo1zek, 

pWodůmny do kfåsta ze źHzåkůf, na tegWo xfåsta śe tyz gådå lyˆzoda, abWo WobWoda 
[Fl]; por. gw. lebiodka = ‘roślina leśna, żółto kwitnąca’ (Karł. SGP III, 23); 

 
leja, gw. lyza – ‘mężczyzna, który plotkuje i konfabuluje’: lyza to taBi xWop, co roznośi 

fšysBze no1iny, ale ńi ma co pWoftdžać pWo ńem, bWo poWova s tegWo, co gådå zez 
naznå1zane [W]; leja, rzecz. od gw. lać = ‘gadać od rzeczy, mówić nieprzyzwoicie’ 
(Karł. SGP III, 3); por. gw. leja ‘deszcz ulewny’ (Karł. SGP III, 31); 

 
lejba, gw. lyzba – ‘osoba, która ubiera się w obszerne ubrania’: lyzba xWovi v lyzbWova-

tyk ćuxak, nacy śe pWodůmnyg do vWorka [O]; por. lejba = ‘człowiek, który chodzi 
niepozapinany, nieopasany, czyli jak lejba, lejbovato’ (Kos. SOC, 46); por. lit. lejba 
= pot. ‘luźna, obszerna sukienka, niekrępująca ruchów ciała’ (Dub. USJP II, 414); 
zob. lejbuś, gw. lyzbuś; 

 
lejbuś, gw. lyzbuś – ‘mężczyzna, który ubiera się w obszerne ubrania’; lyzbuź zez ńe-

dbaWy [F]; por. gw. lejbuś = ‘z niechęcią, lekceważeniem o człowieku mówiącym 
od rzeczy, zmyślającym (Czes. EO, 75); por. lit. lejbik = 1. ‘luźny żakiet’; 2. daw. 
a) obcisły serdak męski; b) obcisła bluza wojskowa <czes. lajblik, zdrobn. od lajbl, 
z niem. dial. (bawarskiego) leibel = ‘kamizelka’> (Sob. SWO, 645); por. lejbuś 
= ‘mówiący bez ładu i składu, mieszający ewidentną prawdę i ewidentną niepraw-
dę’ (KSDPAN); zob. lejba, gw. lyzba; 

 
lejodupa, gw. lyzodupa – ‘osoba, która rozsiewa plotki’: zu·zym śe ńerås pšekůn·a, ze 
Wůn zez lyzodupa i ńi ma co gWo suxać [Dz]; lejodupa, rzecz. od gw. lać = ‘gadać od 
rzeczy, mówić nieprzyzwoicie’ (Karł. SGP III, 3) i dupa (por. Dor. SJP II, 429); 
zob. dupęlejca, gw. dupelyzca; 

 
lelum polelum, gw. lylum pWolylum – ‘mężczyzna, który wyjątkowo powoli działa’: 
zyz xWop śe ńe ftrůńći, ańi ńe půmWoze, bWo taBi ńepWoradny, lylavy lylum pWolylum 



 

 

213 

[Z]; por. lit. lelum polelum = pot. ‘o człowieku flegmatycznym, ślamazarnym’ (Dor. 
SJP IV, 84);  

 
leser, gw. lyser – ‘mężczyzna, któremu nie chce się pracować, leń’: ty lyseže by· śe ino 

bycuW [G]; por. lit. leser = pot. ‘człowiek uchylający się od pracy lub nauki; leń, 
próżniak, obibok’ (Dun. SWJP II, 352);  

 
leszczyna, gw. lyscyna – ‘szczupła, gibka kobieta’: lyscyna gådazo na mWodům 

kWoˆite, co śe gńe zag lyscyna i ześ ćyntå zag lyscyna [L]; por. gw. leszczyna (Karł. 
SGP III, 28–29);  

 
lewak, gw. levåk – ‘mężczyzna, który nie nadaje się do żadnej pracy’: to taBi levy do 

robWoty [ZL]; por. lewak, rzecz. od lewy (Dub. USJP II, 429); 
 
lewus, gw. levus – [ZL] zob. lewak, gw. levåk; 
 
lichota, gw. lyxWota – ‘wątły mężczyzna’: lyxWota marńe vyglůndå [Fl]; por. gw. ly-

chota = ‘nędza’ (Karł. SGP III, 34); 
 
liczykrupa, gw. lycykrupa – ‘skąpy mężczyzna’: lycykrupa by pWotrawzuW sfWoze matke 

spšedav byle ńe straćuW, a tak śe gådå bWo syc taBi ze i kaše na źårka by vyvyluW 
[F]; por. liczyć (Dor. SJP IV, 132–133) i krupa = ‘drobno skruszone ziarnka zboża, 
kasza’ (Dor. SJP III, 1180); por. lit. liczykrupa = ‘człowiek bardzo skąpy; skąpiec, 
dusigrosz, sknera, kutwa’ (Dor. SJP III, 1180); 

 
lilia, gw. lylyza – ‘wysoka, szczupła kobieta’: na suxům babe śe våWå lylyza, bes to ze 

lylyza ześ ćyηkå a vysokå [Fl]; por. lit. lilia (Dor. SJP IV, 139);  
 
liliput, gw. lylyput – ‘niski i wątły mężczyzna, który robi wokół siebie dużo zamieszania’: 

lylypu· to maWy xWop, co roˆi fkoWo tyle sumu, ze 1zyncy gWo sWyxav zag 1idać [Fl]; por. 
lit. liliput = ‘karzełek, człowiek bardzo niskiego wzrostu’ (Dor. SJP IV, 141);  

 
lis, gw. lys – ‘sprytny, przebiegły mężczyzna’: lyz ńe då se kšyvdy zroˆić, bWo zafše ze· 

sprytńe pšygWotůvany na kåzdům Wokazze [P]; por. lit. lys = przen. ‘o człowieku 
sprytnym, przebiegłym, podstępnym’ (Dub. USJP II, 450); zob. lisiur, gw. lyśur;  

 
lisiur, gw. lyśur – 1. ‘mężczyzna, który jest dobrym grzybiarzem i bezszelestnie poru-

sza się po lesie’: Wůn to taBi lyśur, ze xWovby śe z ńym 1 ze·ny· kšåkag buWo, to gWo 
ńe sWyxać, tylkWo pWo Wobžyηkak s pråvvifkův mWožnå pWozna· ve xWovuW [O]; 
2. ‘rudy i zdradliwy mężczyzna’: [o mężczyźnie] le@i zuz być Wysym, zak taBzym ru-
dym lyśurym [O]; por. lit. lis (Dub. USJP II, 450); zob. lis, gw. lys; 

 
lisiura, gw. lyśura – [O] for. ż. od lysiur; zob. lisiur, gw. lyśur; 
 
liska, gw. lyska – ‘ruda kobieta’ [P] for. ż. od lys; zob. lis, gw. lys; 
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lora, gw. lora – ‘otyła kobieta’: casym zaģ zes takå lora 1zylgå, to zi śe zaś ć6skWo ru-
sać [P]; por. lit. lora = ‘wagon-platforma’ (Dor. SJP IV, 197);  

 
lowelas, gw. lovelas – ‘kochliwy mężczyzna, podrywacz’: tegWo lovelasa zu· s xtů-

růmśik s kWolyzi vevuxům 1ire [Sł]; por. lit. lowelas = ‘zdobywca serc niewieścich; 
uwodziciel, kobieciarz’ (Dor. SJP IV, 203);  

 
lump, gw. lůmp – obraźl. 1. ‘pijak’; 2. ‘mężczyzna, który włóczy się bez potrzeby’: 

lůmb ńi må ńizaBig WobWo1zųsků1 ino @ifkuze pWoc sklepym, abWo pWo xåWpak śe vů-
cy [Sł]; por. lit. lump = pot. ‘ten, kto się włóczy po knajpach, lumpuje, hulaka, pi-
jak’ (Dor. SJP IV, 226);  

 
Ł 
łachudra, gw. Waxudra – ‘kobieta bez honoru, kłamliwa i bezczelna’: Waxudra to śe 

gådå na takům nåzgWorsům, co le@i s kåzdem zguˆiv zag z ńům znalyś, ańi · sośa-
daHi ańi z rovinům dobže ńe žyze [Wr]; por. lit. łachudra = posp. pogard. ‘człowiek 
nędzny, godny pogardy; drań, szubrawiec’ (Dor. SJP IV, 242);  

 
łajza, gw. Wazza – z dezapr. ‘mężczyzna, który włóczy się bez potrzeby’: Wazza to taBi 

co Waź· i Waźi be· žů·ny pšycyny [F]; por. lit. łajza = przestarz. ‘włóczęga’ (Dub. 
USJP II, 491); łajza, rzecz. od łazić = ‘chodzić często bez wyraźnego celu z miejsca 
na miejsce’ (Dub. USJP II, 500);  

 
łapserdak, gw. Wapserdåk – ‘mężczyzna zaniedbany, nędznie ubrany’; Wapserdåg 

v lada cem půve i byle zag vyglůndå [Dz]; por. gw. łapserdak = 1. ‘chłopak żydow-
ski’; 2. ‘niechluj’ (Karł. SGP III, 66); por. lit. łapserdak 1. ‘człowiek źle, nędznie 
ubrany’; 2. ‘gałgan, nicpoń, łobuz’ (Dub. USJP II, 495); 

 
łaska, gw. Waska – ‘kobieta, która ma szczupłą, pociągłą twarz’: Wůna staśńe zˆzydWa, 

takå śe z ńi Waska zroˆzuWa na gymˆze [J]; por. lit. łaska a. łasica = ‘Mustela, dra-
pieżne zwierzę ssące z rodziny kun o smukłym ciele...’ (Dor. SJP IV, 270);  

 
łazęga, gw. Wazyηga – ‘mężczyzna, który włóczy się po wsi, zamiast pracować’: Waz-

yηga zaHza· śe do zaBi u·ćivy robWoty zabrav ino śe šfyndå pWo fśi [Br]; por. lit. ła-
zęga = ‘ten, co lubi łazić, włóczyć się (o mężczyźnie, kobiecie, zwierzęciu)’ 
(Dor. SJP IV, 285–286);  

 
łosiek, gw. Wośyk – ‘młody, niedoświadczony mężczyzna’: Worcyk to taBi mWody 
Wośyk, co zez’ zesce ńevyskåkany i ńevysuHzany [O]; por. lit. łosik = rzad. pieszcz. 
‘mały, młody łoś’ (Dor. SJP IV, 311);  

 
łoś, gw. Woś – obraźl. ‘mężczyzna ociężały umysłowo, nieobyty towarzysko’: ty Wośu, 

aleź dåW plame [Fś]; por. lit. łoś (Zgół. PSWP XX, 15);  
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łupka, gw. Wupka – 1. ‘bardzo szczupła, stara kobieta’: zaģ zakå starå bapka zes pšy 
tem suxå to śe Wupka na ńů· mů1i, bWo pWodůmnå zez do vysusůny WupBi teva; 
2. ‘stara panna’: Wopsyxå bes xWopa takå Wupka [P]; zob. stara łupa, gw. starå Wupa; 

 
M 
maciek, gw. maćek – ‘otyły mężczyzna’: 1idav ze baba Wo ćeˆze dbå, bWo śe ś ćeˆze 

strasny maćeg zroˆzuW [RK]; por. gw. maciek = ‘obżartuch; człowiek lubiący za 
wiele jeść’ (Karł. SGP III, 92);  

 
maciora, gw. maćora – obraźl. ‘kobieta, która ma dużo dzieci’: zag baba md duzo 
vecek to gådå śe na ńů· maćora, bWo maćora ty· zafse må duzo mWodyk [Fl]; por. lit. 
maciora = 1. ‘samica świni’; 2. daw. ‘matka’ (Dor. SJP IV, 359);  

 
macocha, gw. macoxa – ‘niedobra matka’: zag mWoznå byv dlå sfWozig vecek taků· mac-

oxům [St]; por. przen. Natura wszystkim matką, nikomu macochą (Dor. SJP IV, 360);  

 
małpa, gw. maWpa – 1. ‘złośliwa osoba’: maWpa to zWoślyvå franca; 2. ‘mężczyzna 

mocno owłosiony’: za· kto zes caWy WovWośůny to zez maWpa [WS]; por. lit. małpa 
= przen. ‘złośliwie o człowieku bezmyślnie naśladującym kogo, zręcznym lub 
o człowieku brzydkim, złośliwym, wzbudzającym śmiech, niechęć, pogardę’ (Dor. 
SJP IV, 420–421);  

 
maminsynek, gw. maHinsynek – ‘niesamodzielny mężczyzna, rozpieszczony przez mat-

kę’: maHinsynek to xWopåk, abWo i xWop, co zesce ńe pWotrawi śe bez maHiny spWů·ńicy 
Wobyś [Zd]; maminsynek, rzecz. od mama i synek; por. lit. maminsynek = pot. iron. 
‘chopiec rozpieszczony, niesamodzielny; ulubieniec mamy’ (Dor. SJP IV, 428);  

 
mamlak, gw. mamlåk – ‘osoba, która je bardzo powoli’: a coś ty taBi mamlåk, ńe 

smakuze ći cy co [O]; mamlak, rzecz. od mamlać = ‘jeść powoli, niedołężnie, obra-
cając pokarm językiem, śliniąc się’ (Dor. SJP IV, 428–429);  

 
mamona, gw. mamůna – ‘kobieta niechlujnie ubrana’: a co to za mamůna ńedbaWo ive 

[Sł]; por. lit. mamona = ‘w dawnych wierzeniach ludu: zły duch w postaci kobiecej; 
mamuna’ (Dor. SJP IV, 429);  

 
mamrak, gw. mamråk – ‘mężczyzna, który mówi niewyraźnie, mamrocze’: zag mås 

co gådać, to pWo1zyr normalńe, a ńe zag mamråk [M]; mamrak, rzecz. od gw. 
mamrać = ‘niewyraźnie mówić’ (Karł. SGP III, 109); 

 
mamusia, gw. mamuśa – ‘dorosły mężczyzna, który nie podejmuje decyzji bez kon-

sultacji z rodzicami’: mamuśa to stary kWůz, co śe ino na zdańe Wozcův Woglůŋdå 
[O]; mamusia, zdrobn. od mama (por. Dor. SJP IV, 426–427);  
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mańkut, gw. mazkut – 1. ‘osoba leworęczna’: mazkup zy levům ryηkům; 2. ‘mężczyzna 
opieszały w pracy, niedokładnie wykonujący pracę: cůześ to pWorobzuW, mazkuće 
[O]; por. lit. mańkut = ‘człowiek posługujący się lewą ręką przy czynnościach, któ-
re zazwyczaj wykonuje się prawą’ (Dor. SJP IV, 450);  

 
maruda, gw. maruda – ‘osoba, która lubi narzekać, marudzić’: maruda ino zåzcy 

i zåzcy [Fś]; por. lit. maruda = ‘człowiek wykonujący jakąś czynność powoli, długo, 
ślamazarnie, opieszale, albo opóźniający się z jej wykonaniem; guzdrała, grzebała’ 
(Dor. SJP IV, 479);  

 
maryna, gw. maryna – ‘gruba i ociężała kobieta’: maryna zez WospaWå i ńeruxavWo 

[B]; por. lit. Maryna = ‘kontrabas’; ‘jedno z przekształceń imienia żeńskiego Maria, 
Marianna’; (Dor. SJP IV, 481); zob. bęc maryna, gw. bynr maryna; 

 
maryśka, gw. maryśka – ‘kobieta gładko uczesana, rumiana na twarzy’: a cuze· śe tag 

ulyz·a zag maryśka [O]; maryśka, zdrobn. od imienia Maria; 
 
maszyna, gw. masyna – ‘otyła i ociężała kobieta’: masyna to takå fes kWoˆita [P]; por. 

lit. maszyna = pot. ‘pojazd mechaniczny, np. samochód, samolot itp.; lokomotywa’ 
(Dor. SJP IV, 498–499);  

 
maślak, gw. maślåk – 1. ‘osoba powolna, ociężała’: gådå śe na taků· maślåk, bWo śe 

ślymarzy zag maślåk, nacy śe ze śe tak ćůηgńe půmaWu; 2. ‘osoba, która często pła-
cze’: taBzymu maślåkWo1i ńić śe ńe då normalńe pWo1zeveć, bWo Wo byle co rycy 
[Fl]; por. lit. maślak = ‘boletus luteus, grzyb jadalny...’ (Dor. SJP IV, 502);  

 
matoł, gw. matoW – obelż. 1. ‘osoba, która nieodpowiedzialnie lub nieodpowiednio się 

zachowuje’: matoW to varyzåd ńeWoblyčalny; 2. ‘osoba zachowująca się jak niedo-
rozwinięta fizycznie lub/i psychicznie’: za· kto zes trox· uWůmny, to śe Wo ńem gådå 
matoW, ale to ńeWa·ńe, bWo mWožnd bes to i soˆze co zWegWo vyvrůzyć [L]; por. lit. 
matoł = ‘o kimś bardzo nieinteligentnym, niezdolnym’ (Dub. USJP II, 586);  

 
mądrak, gw. můndråk – iron. ‘przemądrzały mężczyzna’: taBi můndråk to ino 

v gymˆze mWocny [G]; por. lit. mędrek = ‘człowiek przemądrzały, lubiący się mą-
drzyć’ (Dor. SJP IV, 598); por. gw. mądral a. mędrek = ‘udający mądrego’ (Karł. 
SGP III, 133);  

 
menda, gw. mynda – pogardl. ‘nielubiana osoba o podłym charakterze’: mynda ńiby 

v zgWove žyze, ale Wůn to taBi ńepevny, ńe 1zadůmWo, Bzedy cWo1zekWo1i koWo dupy 
zroˆi [B]; por. lit. menda = ‘o kimś odrażającym moralnie, gnida, wesz’ (Dub. 
USJP II, 606);  

 
menel, gw. mynyl – ‘pijak’: nåz1iyηkse mynyle to zuz do poWńa sům @izane [Z]; por. lit. 

menel = potoczny ‘osoba stojąca nisko w hierarchii społecznej, niekulturalna, często 
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niewykształcona, nadużywająca alkoholu, zachowująca się ordynarnie i z tych po-
wodów źle oceniana przez otoczenie’ (Zgół. PSWP XX, 460–461);  

 
merdak, gw. myrdåk – 1. ‘osoba, która często zmienia zdanie’; 2. ‘osoba, która cha-

otycznie pracuje’: myrdåg ńi må ze·negWo zdańå, i v gå·ce i v robWoće půmyrdany 
[W]; merdak, rzecz. od gw. merdać = ‘czemś prędko ruszać; rzucać się’ (Karł. 
SGP III, 139); por. gw. merdać śe = ‘plątać się’ (Zar. SN, 224); 

 
metrówka, gw. metrůfka – ‘niska kobieta’: gådå śe metrůfka na maWům babe, bWo 

blyskWo zi do metra [O]; por. lit. metrówka = ‘miarka mająca metr długości’ (Dor. 
SJP IV, 590);  

 
mętak, gw. myntåk – 1. ‘osoba zachowująca się jak niedorozwinięta psychicznie’; 

2. ‘osoba, z którą nie można dojść do porozumienia’: strać śe Hi z Wocu myntåku, 
bWo strace ćyrplyvWoś [Fl]; mętak, rzecz. od męt = ‘chaos, zamieszanie, zamęt, nie-
jasność’ (Dor. SJP IV, 600);  

 
miastowiec, gw. Hzasto1zec – ‘mężczyzna, który mieszka w mieście i posiada miejskie 

nawyki oraz maniery, nieakceptowane na wsi’: Hzastofca mWoznå Wod razu rozrů-
źńiv Woc sfWozegWo, bWo dugWo ś@i, dugWo zy i ńe r1ze śe do robWoty [O]; por. lit. 
miastowiec = rzad. ‘stały mieszkaniec miasta; mieszczuch’ (Dor. SJP IV, 619); zob. 
miastówka, gw. Hzastůfka; 

 
miastówka, gw. Hzastůfka – ‘kobieta, która mieszka w mieście i posiada miejskie 

nawyki oraz maniery, nieakceptowane na wsi’: Hzastůfka zez barvi vyšykWovanå zag 
baby na fśi, ale do roboWty śe ńe nadaze [O]; miastówka, rzecz. od miasto (por. Dor. 
SJP IV, 618–619); por. lit. po miastowemu = ‘tak jak w mieście, według zwyczajów 
miejskich’ (Dor. SJP IV, 619); zob. miastowiec, gw. Hzasto1zec;  

 
misiek, gw. Hiśek – ‘otyły mężczyzna z dużym brzuchem’: le@i, žeby xWo· buW Hiśe» 
zak xuvina [L]; por. lit. misiek = 1. ‘niedźwiedź’; 2. ‘tęgi, często powolny mężczy-
zna’ (Dub. USJP II, 675);  

 
mizerak, gw. Hizeråk – ‘osoba nędznie wyglądająca, wychudzona, mizerna’: Wo zak ty 
ˆzy·ńe vyglůηdåz Hizeråku [Fl]; por. gw. mizerak = ‘biedak, nieszczęśliwy, schorza-
ły, źle wyglądający’ (Karł. SGP III, 169);  

 
mizerota, gw. Hizyrota – ‘osoba nędznie wyglądająca, wychudzona, mizerna’: zas 

pšykro pačšyv na takům Hizyrote vyxurůnům [O]; zob. mizerak, gw. Hizeråk; 
 
mleczarnia, gw. mlycarńa – ‘kobieta z dużym biustem’: mlycarńa to takå baba, co 

napråvde må čem Wo·dyxav i śe kWozažy, ze mlyka to by Wůna mWogWa dav ńemaWo 
[R]; por. lit. mleczarnia = ‘zakład, w którym mleko poddaje się oczyszczeniu 
i przeróbce’ (Dor. SJP IV, 750); por. przym. mleczna = wyróżniająca się dużą za-
wartością mleka’ (Dor. SJP IV, 751–753);  
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mleczek, gw. mlycek – ‘młody, niesamodzielny mężczyzna’: to taBi kavalyr co zesce 

må mlykWo pWo· nosym, znacy śe ze Wod maHinegWo cycka ńe Wodvyk [R]; por. lit. 
mleczak = ‘młode zwierzę ssące jeszcze mleko’ (Dor. SJP IV, 750);  

 
mocna bieda, gw. mWocnå ˆzyda – z polit. ‘osoba, która chciałaby coś zrobić i planuje 

to, ale ma niewystarczająco dużo siły na realizację’: zaģ zez na eta@ze gåtBi, to mWo-
znd cuda usWyseć, ale zak pšyxWovi do robWoty, to ńe daze rady, xWoćås kce, na 
taBzegWo śe gådå mWocnå ˆzyda [Fl]; por. lit. mocny (Dor. SJP IV, 784–785) i bieda 
(Dor. SJP I, 495); zob. bieda, gw. ˆzyda;  

 
mojżesz, gw. mWozzys – ‘mężczyzna, który ma długą brodę’: zesce ńedåvnå buW z ńe-

gWo taBi mWozzyz brovaty [RK]; por. Mojżesz = ‘biblijny wódz i prawodawca Izra-
elitów’ (Dor. SJP IV, 804);  

 
mongoł, gw. můηgoW – ‘głupi, ograniczony psychicznie lub fizycznie niedorozwinięty 

mężczyzna’: za kto usuxlyvy i zakWo takWo myślůncy, to pWosuxå, a můηgoW i tag ńe 
zrozuHi xWovby mu nåzmůnty tumacyć [O]; por. lit. Mongoł = 1. ‘przedstawiciel lu-
dów mongolskich...’; 2. potoczny ‘osoba dotknięta mongolizmem’ (Zgół. PSWP 
XXI, 422); por. lit. mongolizm = med. ‘zwyrodnienie umysłowe i fizyczne, charak-
teryzujące się szczególnymi rysami twarzy i niedorozwojem umysłowym’ (Dor. 
SJP IV, 815);  

 
morda, gw. mWorda – ‘osoba wrzaskliwa, kłótliwa’: mWorda śe ńe Woglůndå, cy luve 

suxazo, ino śe vyvyrå Wo byle gůvno [B]; por. lit. morda <ukr., ros.> = posp. ‘twarz 
lub usta człowieka’ (Dub. USJP II, 716); 

 
mosiek, gw. mWośyk – 1. ‘Żyd’; 2. ‘nieogolony mężczyzna’: mWośyk to taBi, co nave· na 

ńyvyle śe ńe gWoly [J]; por. gw. Mosiek = ‘wogóle o Żydach’ (Karł. SGP III, 186);  
 
mruk, gw. mruk – ‘osoba małomówna, niekontaktowa’: z mruBzym śe ńe nagådås, bWo 

mWožez do ńegWo xWozco gådać, a Wůń ino zenym sWovym WotpWo1zadå, abWo fcale 
[Br]; por. lit. mruk = ‘człowiek małomówny, nietowarzyski, milczek’ (Dor. SJP IV, 
889);  

 
muł, gw. muW – ‘mężczyzna, który wszystko robi powoli’: gådazů· muW na taBzegWo 

pWovWolnegWo, bWo Wůń zag do zaBi robWoty ive to z musu zag na skåzańe [WS]; por. 
lit. muł = ‘Equus mulus, zwierzę z rodziny koni’ (Dor. SJP IV, 900); por. mułowaty 
= ‘podobny do muła, mający cechy muła’ (Dor. SJP V, 901);  

 
mumia, gw. muHza – ‘osoba nieokazująca uczuć, oschła w kontaktach’: zå do ńi gåd-

ům, a to takå muHza, ze ańi ńe WotpWo1i, ańi śe ńe uśHzyxńe [Br]; por. lit. mumia = 
przen. ‘o człowieku chudym, wyschłym, bez energii, bez życia’ (Dor. SJP IV, 901);  
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mycia, gw. myća – ‘kobieta roztrzepana, chaotyczna w działaniu’: zastano1zuWaby· śe 
myću casym zańim co zroˆis [O]; mycia, zdrobn. od imienia Maria;  

 
myjak, gw. myzåk – obelż. ‘kłótliwa kobieta, która lubi wywoływać zamieszanie 

i mówi to, czego nie wypada mówić’: s taBze· myzåBzem to nåzle@i @zykńe ale z da-
leka, Wůna zgWody ńe luˆ· i beve gymbe ućyrać f kWogWobůńć [P]; por. gw. myjåk 
= 1. ‘szmata do mycia’; 2. ‘przezwisko’ (Kos. SOC, 48); por. gw. myjåk = ‘łgarz, 
krętacz’ (Karł. SGP III, 805);  

 
N 
nafciarz, gw. nafćåš – ‘alkoholik’: stocuW śe zus caWBzym. CaWeHi dńaHi ino pWoc 

sklepym śev· i @ize, bWo to zuz nafćåš [O]; nafciarz, rzecz. od nafta (por. Karł. 
SGP III, 228);  

 
nałóg, gw. naWuk – ‘nałogowy alkoholik’: Wůn to zez zus pråvvivy naWuk, ńe pWotrawi 

śe na@ić Bzylysek, dva, ino za· śe mu wilm ur1ze [F]; por. lit. nałóg (Zgół. 
PSWP XXII, 378);  

 
narwaniec, gw. narvańec – 1. ‘wyjątkowo nerwowy mężczyzna’; 2. ‘mężczyzna, któ-

ry chaotycznie pracuje’: uvåzez narvazcu, bWo pWoxaratås tům fWolze zaHza· zWozyc 
[S]; por. lit. narwaniec = ‘człowiek narwany, postrzelony; postrzeleniec’ (Dor. 
SJP IV, 1180);  

 
niechluj, gw. ńyxluz – ‘osoba niechlujna, niedbała, brudna’: Wogarńiz pšynåzmńi koWo 

śeˆze ńyxluzu [Fl]; niechluj, rzecz. od niechlujny (Dor. SJP V, 26); por. lit. niechluj 
= ‘człowiek nie dbający o porządny wygląd, o sumienne wykonywanie pracy; bru-
das, flejtuch’ (Dor. SJP V, 26);  

 
niedbaluch, gw. ńedbalux – 1. ‘osoba niedbale ubrana lub uczesana’; 2. ‘osoba, która 

niebdale wykonuje pracę’: pšypać śe ńedbaluxu, zak to śe pWo1i·no roˆić [R]; por. 
lit. niedbaluch = pogard. ‘człowiek niedbały, niestaranny, nieporządny’ (Dor. 
SJP V, 39);  

 
niedojda, gw. ńedozda – ‘niezdarna, powolna osoba’: za· śe spać kce, zag ńedozda śe 
ˆzeže do robWoty [Fś]; por. gw. niedojda = ‘człowiek niezgrabny, nieporadny, nie-
zręczny’ (Karł. SGP III, 269); 

 
niedołęga, gw. ńedoWyηga – ‘niezdarna, niezgrabna osoba, której nic się nie udaje’: 

ńedoWyηga xWovby i kćaWa co zroˆić, to Wod razu 1zadůmWo, ze ńis zi s tegWo ńe vy-
zve [F]; por. lit. niedołęga = pot. 1. ‘człowiek niesprawny fizycznie’; 2. człowiek 
niezaradny życiowo, bezwolny’ (Dub. USJP II, 901);  

 
niedorajda, gw. ńedorazda – ‘niezdarna, powolna osoba’: maWo že sama ńe půmWože, 

to zesce zi čša půmůc, bWo to strasnå ńedorazda [W]; por. lit. niedorajda 
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= 1. ‘człowiek niezręczny, mało sprawny fizycznie’; 2. ‘człowiek bezwolny’ (Dub. 
USJP II, 910);  

 
niedorozum, gw. ńedorozům – ‘osoba zachowująca się jak niepełnosprawna fizycznie 

lub umysłowo’: ńedorozům to tyn, kto må ńerůvno pWoc suwitym [P]; por. lit. niero-
zum = przestarz. ‘brak zdolności rozumienia czego, brak rozsądku, rozwagi; głupo-
ta’ (Dor. SJP V, 118); zob. niedorozwój, gw. ńedorozvůz;  

 
niedorozwój, gw. ńedorozvůz – ‘osoba zachowująca się jak upośledzona fizycznie 

lub/i psychicznie’: ruså· śe, zagbyź buW ńedorozvůz [P]; por. lit. niedorozwój = ‘stan 
niedostatecznego rozwoju fizycznego lub psychicznego, niezupełny, nieprawidłowy 
rozwój’ (Dor. SJP V, 52);  

 
niedosolałek, gw. ńedosolåWek – ‘osoba nierozgarnięta, z którą ciężko się porozu-

mieć’: coś ty viś taBi ńedosoldWek, ńevyspany, cy pšespany, ze ći fšyskWo čšeba dva 
razy pWoftdžać [O]; niedosalałek, rzecz. od niedosolony; por. gw. niedosolony a. nie 
do soli = ‘niedowarzony’ (Karł. SGP III, 297);  

 
niemowa, gw. ńymWova – ‘osoba małomówna, mrukliwa, nietowarzyska’: z ńymWovy 

kdzde sWovWo čša na śuWe ćůηgnůńć [WS]; por. lit. niemowa = żart. ‘osoba 
małomówna’ (Dub. USJP II, 931);  

 
niemra, gw. ńymra – 1. ‘mrukliwa kobieta, która nie radzi sobie z domowymi obo-

wiązkami i nie reaguje na życzliwe wskazówki’: co za ńymra, kryńći śe za· gůvno 
v Wodmyńće, a robWoty zi ńe ubyvå [P]; por. gw. miemra a. niemra = ‘kobieta brzyd-
ka, niezgrabna, rozlazła’ (Karł. SGP III, 155); zob. niemrak, gw. ńymråk; 

 
niemrak, gw. ńymråk – ‘osoba, która nie radzi sobie z domowymi obowiązkami i nie 

reaguje na życzliwe wskazówki’; por. ty ńemrdku ńepWoz‚zyrany [P]; zob. niemra, 
gw. ńymra; 

 
nienażartek, gw. ńenazartek – ‘osoba, która nie zna umiaru w jedzeniu’: ńenazarteg 

by zåp ile 1ivi [Fś]; por. lit. nienażartek = ‘człowiek żarłoczny, nienasycony’ (Dub. 
USJP II, 933);  

 
nieopierzałek, gw. ńeWo@zyždWek – ‘niedojrzały, niedoświadczony mężczyzna’: ńe-
Wo@zyždWeg do@zyrog zacynå fkråcav v dorosWe žyće [J]; nieopierzałek, rzecz. od 
nieopierzony; por. lit. opierzony = ‘pokryty, porosły pierzem’ (Dor. SJP V, 1028);  

 
niepleń, gw. ńyplyz – ‘zamężna kobieta, która nie ma dzieci’: takå baba co ńi må veći 
zez ńyply·nå, låtegWo ńyplyz na ńům śe gådå [F]; por. lit. nieplenny = daw. ‘bez-
płodny, jałowy, bezwartościowy’ (Dor. SJP V, 136); por. gw. pleń = ‘plon’ (Karł. 
SGP III, 122);  
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nierób, gw. ńerůp – ‘mężczyzna, który nie lubi pracować’: ńerůb vWoly do gHiny ryη-
ke pWo zaWmužne vyćůηgać, zag zabrać śe do robWoty [Zd]; por. gw. nierób a. niero-
ba = ‘leniuch, próżniak, włóczęga’ (Karł. SGP III, 309);  

 
nieuk, gw. ńeWuk – ‘osoba niewykształcona, posiadająca mocno ograniczone możli-

wości umysłowe’: ty ńeWuku @zeruzsBi, ńe xWovuWeź do škoWy, že taBig žecy ńe 1zys 
[Wr]; por. lit. nieuk = ‘z odcieniem pogardliwym o człowieku nie mającym wy-
kształcenia, potrzebnych wiadomości w danej dziedzinie, nie chcącym się uczyć’ 
(Dor. SJP V, 245);  

 
niewyparzałek, gw. ńevypaždWek – ‘mężczyzna, który wyraża się wulgarnie, opowia-

da sprośne dowcipy bądź jest bezczelny’: ńevypaždWek to taBi, co må pyzg ńevypa-
žůny [J]; niewyparzałek, rzecz. od niewyparzony; por. fraz. niewyparzona gęba 
= posp. ‘człowiek mówiący wulgarnie, ordynarnie, nie liczący się ze słowami’ 
(Dor. SJP V, 279);  

 
niezguła, gw. ńezguWa – ‘mężczyzna niezdarny’: ńe vivWota, ze HzåW problym, zeby do 
Hzasta dozexav zak to taka ńezguWa [Fl]; por. lit. niezguła = ‘człowiek nieporadny, 
niedołęga, niedorajda, niezdara’ (Dor. SJP V, 300);  

 
niuchacz, gw. ńuxåc – ‘wścibski mężczyzna’: pše· ńuxåcym ńić śe ńe då ukryć, bWo 
Wůn fšyskWo zobacy, taBi fśćupsBi [O]; por. lit. niuchacz = przestarz. dziś żart. 
‘o szperaczu, poszukiwaczu czego’ (Dor. SJP V, 326–327);  

 
niuchaczka, gw. ńuxacka – [O] for. ż. od niuchacz; zob. niuchacz, gw. ńuxåc; 
 
noga, gw. noga – z dezapr. ‘osoba, która nie nadaje się do pracy ani do nauki; nie po-

trafi nic zrobić’: zå to zus xyba do fšysBzegWo noga zezym [Z]; por. lit. noga = przen. 
wulg. ‘lekceważąco o człowieku ślamazarnym, niezręcznym, niedołędze’ (Dor. 
SJP V, 339–345);  

 
nuda, gw. nuda – ‘osoba, która marudzi, próbuje wymóc coś na kimś marudzeniem’: 

nuda zafse Wo coź nuv· i nuvi, zaz mu kto lo śwzyntegWo spWokWoz· ulygńe [Z]; por. lit. 
nuda = ‘rzecz nieciekawa, nudna, wywołująca znudzenie’ (Dor. SJP V, 387–388);  

 
nudziara, gw. nuvåra – ‘kobieta nudna dla otoczenia, lubiąca marudzić’: nuvåra to 

takå ućųzlyvå baba [Zd]; por. gw. nuvara = ‘człowiek nudny, nudziarz’ (Kos. SOC, 
50); zob. nudziarz, gw. nuvåš; 

 
nudziarz, gw. nuvåš – ‘mężczyzna nudny dla otoczenia’: nuvåž navep zag dužo gddd, 

to lå ńikWogWo ńe zes to ćekave, Wo cem WopWo1zadå [Zd]; por. lit. nudziarz = ‘czło-
wiek nudny, zanudzający otoczenie’ (Dub. USJP II, 1034); nudziarz, rzecz. od nuda 
(Dor. SJP V, 387–388);  
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O 
obelędałek, gw. WobylyndåWek – ‘mężczyzna, który często włóczy się pijany po wsi’: 
WobylyndåWeg nåzč6śći Wobylyndany xWovi [O]; obelędałek, rzecz. od gw. belędać 
się = ‘plątać się, chodzić ze spuszczonymi rękami’ (Karł. SGP I, 62); zob. belęduła, 
gw. bylynduWa; 

 
obibok, gw. WoˆibWok – ‘leniwy mężczyzna’: xyć śe f kWůzcu zaBi robWoty, WoˆibWoku 

[F]; por. lit. obibok = (zwykle o kobietach), posp. ‘człowiek leniwy, wymigujący 
się od pracy; wałkoń’ (Szym. SJP II, 410);  

 
obłudnica, gw. Wobu·ńica – [K] for. ż. od obłudnik; zob. obłudnik, gw. obu·ńik; 
 
obłudnik, gw. Wobu·ńik – ‘mężczyzna dwulicowy, obłudny’: Wobu·ńiģ ze·no gådå, 

a druģze roˆi [K]; por. lit. obłudnik = ‘człowiek obłudny, fałszywy, dwulicowy; hi-
pokryta’ (Dor. SJP V, 493);  

 
ochlaptus, gw. Woxlaptus – ‘nałogowy pijak, alkoholik’: lå taBzegWo Woxlaptusa to 
zu· śe ńir ńe lycy ino zeby se co xlapnůńć [O]; ochlaptus, rzecz. od gw. ochlaptać 
się = ‘opić się’ (Karł. SGP III, 382);  

 
ochlej, gw. Woxlyz – ‘nałogowy pijak’: Woxlyz 1zecńe Wobylyndany xWovi [B]; ochlej, 

rzecz. od ochlać się = wulg. ‘wypić dużo, nad miarę’ (Dor. SJP V, 603);  
 
ochlejtus, gw. Woxlyztus – [B] zob. ochlej, gw. Woxlyz; 
 
ofiara, gw. Wowzara – 1. ‘osoba, na którą zrzucana jest wina nawet za to, czego nie 

zrobiła’; 2. ‘osoba bierna, która nie potrafi walczyć o swoje’: zeby śe Wo sfWoze ńe 
upůmńeć to zus ceba byv Wostatńům Wowzarům [M]; por. lit. ofiara = posp. ‘fajtłapa, 
niedołęga, niezdara, oferma’ (Dor. SJP V, 844–845);  

 
ofuczałek, gw. WofucåWek – ‘mężczyzna, który łatwo się obraża, jest naburmuszony’: 
WofucåWkWo1i ńe1zyle ča, zeby śe WobraźuW, a ftedy bes Biza ńe pWotxWoć [J]; ofucza-
łek, rzecz. od ofuknąć; por. lit. ofuknąć = ‘połajać, oburknąć, burknąć’ (Dor. SJP V, 
851–852);  

 
ogier, gw. Woģzer – ‘mężczyzna szczególnie aktywny seksualnie, rozwiązły’: Woģzer 

bez båb ńe vyžyze, ze·na to lå ńegWo za maWo [K]; por. lit. ogier = ‘niekastrowany 
koń’ (Dub. USJP II, 1207);  

 
ogrzyca, gw. Wogžyca – [K] ogrzyca, for. ż. od ogier; zob. ogier, gw. Woģzer; 
 
okara, gw. Wokara – iron. ‘niski, wątły mężczyzna’: ić śe Wokaro sxWovez, bWo će vrů-

na pWor1ze [O]; por. gw. okara = ‘wszystko, co nieproporcjonalne w częściach, 
a duże w całości; [kobieta] wysoka, niezgrabna, otyła’ (Karł. SGP III, 426);  
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okurwiałek, gw. Wokur1zåWek – ‘rozpustny mężczyzna’: zå ńe 1zym, ta vevuxa Wocu ńi 
må, cy co, taBzegWo Wokur1zåWka se vźoWa, co śe zesce ńe vyšuHzåW [M]; okurwia-
łek, rzecz. od kurwa (por. Dor. SJP III, 1319); 

 
orczyk, gw. Worcyk – ‘młody mężczyzna (zwłaszcza pochodzący ze wsi), który jest 

nieokrzesany, nieobyty w świecie (co często manifestuje się w noszeniu niemod-
nych ubrań) i ma ograniczone horyzonty myślowe, a postrzega siebie jako atrakcyj-
nego człowieka’: Worcyk to taBi mWody Wośyk, co kćåWby pWokåzać, zaAi Wůn to 
můndry, a gu@i zag but [O]; por. orczyk, wyraz występujący także w okolicach Kra-
kowa oraz Dukli; 

 
osa, gw. Wosa – ‘złośliwa, uszczypliwa kobieta’: Wosa ńe Woščynrå ńikWogWo, kåzdymu 

dupe Wobroˆi [L]; por. lit. osa = przen. ‘o kimś uszczypliwym, zjadliwym, dokucz-
liwym’ (Dub. USJP II, 1304); 

 
osika, gw. Wośika – ‘bojaźliwa, strachliwa kobieta’: byle co taģ zům zestresuze, ze č6śe 

śe takå Wośika [Zd]; por. lit. osika = ‘topola drżąca’; por. fraz. trząść się, drżeć jak 
osika (Dub. USJP II, 1310);  

 
osioł, gw. WośoW – ‘głupi, uparty mężczyzna’: zezeź gu@· i ńepšegådany, taAi WośoW 

[Ch]; por. lit. osioł = przen. ‘o człowieku głupim, tępym, ograniczonym’ (Dub. 
USJP II, 1310);  

 
ostrewka, gw. Wostryfka – ‘wysoka i szczupła kobieta’: Wostryfka ze· syηkatå i vysokå 
zag rogål do śana [O]; por. gw. ostrewka = ‘żerdka z gałązkami, wbijana w ziemię, 
dla nakładania na nią siana’ (Karł. SGP III, 473);  

 
oszczypępek, gw. Wozscypympek – ‘dorosły mężczyzna, który kieruje się zdaniem 

rodziców’: tak śe gådå na xWopa, co sfoWzegWo zdańå ńi må, ino na Wozcůf śe 
Woglůndå [Dz]; por. gw. oszczać (Karł. SGP III, 477) i pępek (Dor. SJP VI, 284);  

 
oślica, gw. Woślyca – [Ch] for. ż. od osioł; zob. osioł, gw. WośoW; 
 
ozmudziara, gw. Wozmuvåra – ‘kobieta, która zjada co najlepsze kąski, gorsze zosta-

wiając nietknięte’: z ńiz to zafse buWa Wozmuvåra, bWo navep za· gWośće pšysly, to ńe 
buWo mWovy, zeby zi dać co gWorsegWo, ino muś·a Hzeć caWe WutkWo, caWegWo kWo-
tleta, a źHzåkův ńe tknoWa ńe pačůnr ze lå gWośći mWoze ńe starcyć [Fl]; ozmudzia-
ra, rzecz. od ozmudzić; por. gw. żmudzić a. zmudzić = ‘dokuczać komu’ (Karł. 
SGP VI, 445); por. gw. ozmudzić = ‘(na badanym obszarze) zjadać co lepsze, prze-
gryzać, przebierać’; por. smudzić – smuvi mńe ‘chce mi się pić, mam pragnienie’ 
(KSDPAN); zob. ozmudziarz, gw. Wozmuvåš; 

 
ozmudziarz, gw. Wozmuvåš – ‘mężczyzna, który zjada co lepsze kąski, gorsze zosta-

wiając nietknięte’: Wozmuvåžu zedyn, zyr za kWolyzům, a ńe vyzådez co lepse [Fl]; 
zob. ozmudziara, gw. Wozmuvåra; 
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P 
pacan, gw. pacůn – ‘osoba ograniczona, głupia’: do pacůna mWoznd pWo sto razy pW-

oftdžać, a Wůn daly ńe beve 1zevåW, Wo co xWovi [Ch]; por. lit. pacan = (<ros. ‘malec, 
chłopiec’>) pot. ‘człowiek uważany za głupca’ (Dub. USJP III, 5);  

 
padalec, gw. padalyc – ‘złośliwa i nerwowa osoba, która w irytacji wykonuje gwał-

towne ruchy, jest chaotyczna w działaniu’: padalyć śe će@ze, zaģ ino co ńe 
pWo zegWo myśly ive [G]; por. przysł. mała jak palec, a zła jak padalec = ‘o kobiecie 
niskiej, drobnej, a jednocześnie bardzo złośliwej i perfidnej’ (Dub. USJP III, 9);  

 
paja, gw. paza – ‘osoba, która często krzyczy’: paza to taBi, co normalńe gådav ńe 

pWotraw· ino śe te na caWům gymbe [R]; por. gw. paja ‘pysk, gęba, usta’ 
(Karł. SGP IV, 10);  

 
pajac, gw. pazåc – ‘mężczyzna, który zachowuje się niepoważnie, dziecinnie, niesto-

sownie’: zaxWovuz śe pWovaźńe zag ńe kce· zeby će za pazåca Hzely [P]; por. lit. pa-
jac = przen. ‘pogardliwie o kimś zachowującym się niepoważnie, zarozumiale, bez 
godności’ (Dor. SJP VI, 19); 

 
pan, gw. půn – ‘mężczyzna, który pochodzi ze wsi, ale odcina się od wiejskiego stylu 

życia i stara się nie mówić gwarą’: terås to mu śe ńe pWodobå ze Wozce ńeucůne, ze 
pWo 1zezsku gådazům, bWo śe půn strasny zroˆzuW, ale ńi ma ńir gWorsegWo zag ź va-
da půn [O]; por. grać pana = ‘stawiać się, nadymać się’ (Karł. SGP IV, 23–24);  

 
panaszek, gw. půnåsek – ‘mężczyzna, który pochodzi ze wsi, ale odcina się od wiej-

skiego stylu życia i stara się nie mówić gwarą’: my xWovily razym do škoWy i @zykńe 
Wa·ńe buWo, a terås to taBi půnåseg Hzastovy oW eW [O]; por. gw. pan a. panåsek 
(Karł. SGP IV, 23–24); zob. pan, gw. půn; 

 
paniusia, gw. pańuśa – ‘kobieta wyniosła, mająca wysokie mniemanie o sobie’: pańu-

śa må śe za lepsům Wop i·nyk [WS]; por. lit. paniusia = pot. iron. ‘o kobiecie mało 
inteligentnej, zachowującej się w sposób pretensjonalny’ (Dub. USJP III, 31);  

 
pańcia, gw. pańća – ‘kobieta, która uważa się za wielką damę’: na takům co gWove 

nośi v gůže ze Wůna ńiby lepså i Wa·ńezså zaģ i·ne gådůmy pańća, bWo to takå Wu-
davanå pańi [F]; pańcia, zdrobn. od pani (por. Dor. SJP VI, 70–72);  

 
papla, gw. papla – ‘osoba, która bardzo dużo mówi i nie dochowuje tajemnic’: to takå 

co paplå i paplå, a nåzgWorse, ze i fšyskWo, co śe pšy ńym gådå, zańeśe daly [L]; 
por. gw. papla = ‘gaduła nieumiejący dochować sekretu’ (Karł. SGP IV, 33);  

 
paplacz, gw. paplåc – ‘mężczyzna, który bardzo dużo mówi i nie dochowuje tajem-

nic’; zob. papla; 
 
paplała, gw. paplåWa – [M] zob. papluła, gw. papluWa;  



 

 

225 

papluła, gw. papluWa – ‘osoba, która mówi zbyt szybko i niewyraźnie’: zagby s tegWo, 
co papluWa gådå kćev vyćisnůńć to, co vdzne, to by ańi kroply ńe buWo [O]; por. gw. 
papla (Karł. SGP IV, 33); zob. papla, gw. papla;  

 
paprak, gw. papråk – ‘mężczyzna, który niedbale wykonuje pracę, nie kończy jej’: pa-

pråg rospaprå robWote i tag zosta1i [O]; por. gw. paprak = ‘ten, co wala, babrze; 
człowiek, który nie jest biegły w swoim zawodzie’ (Karł. SGP IV, 33); por. gw. pa-
prak paprok = ‘mężczyzna nieporządnie coś robiący’ (Kob. SGGZ, 111); pa-
prak, rzecz. od paprać = ‘zanieczyszczać, robić niedbale, nieporządnie’ (Karł. SGP IV, 
33);  

 
paprała, gw. papråWa – ‘kobieta, która wykonuje pracę niedbale, nieestetycznie’: ale  

ś ćeˆze papråWa, ńibyź umuWa Wokna, a daly ńir ńe vidać [O]; zob. paprak, gw. pa-
pråk; zob. babrała, gw. babråWa;  

 
papuga, gw. papuga – ‘osoba, która powiela zachowania i stroje innych’: papuga śe 

ńe pytå, čy zi co pWočšymne, ino kupuze to, co i·ńi mazo, zeby kto ńe půmyślåW, ze 
gWorså, abWo ˆzy·ńezså [G]; por. lit. papuga = pot. ‘ktoś powtarzający coś po kimś 
bezmyślnie’ (Dub. USJP III, 41);  

 
parchacz, gw. parxåc – ‘mężczyzna, który ma brzydką, ospowatą cerę’: tyn parxår må 

taBze ńepšyzymne parxy na gymˆze, ze zaz bWozno, cy to ńe zaraźlyve zaBze [R]; par-
chacz, rzecz. od parch; por. gw. parch = ‘choroba skóry’ (Karł. SGP IV, 37);  

 
partacz, gw. partåc – ‘mężczyzna, który źle wykonuje pracę’: partår zroˆi, co må 

zroˆiv byle zak, byle ino skWůzcyć [B]; por. lit. partacz = ‘człowiek pracujący nie-
dbale, nieumiejętnie’ (Dor. SJP VI, 144–145);  

 
paśniak, gw. paśńåk – ‘tęgi mężczyzna’: paśńåģ zez WokrůŋgWy i spaśůny [Ch]; pa-

śniak, rzecz. od paść; por. lit. paść = ‘dawać jedzenie, karmić; tuczyć’ (Dor. 
SJP VI, 181–182);  

 
pączek, gw. půncek – ‘pulchna, pucołowata osoba’: taBi pušysty i HzyηBi zak půncek 

[Wr]; por. lit. pączek (Dub. USJP III, 80);  
 
pchła, gw. pxeWa – ‘szczupła i bardzo ruchliwa osoba’: pxeWa skåce z Hzyzsca na 
Hzyzsce i ańi ńe uśevi na du@ze, ańi ńe pWotrawi skWůzcyv zacenty robWoty [Br]; por. 
lit. pchła (Dor. SJP VI, 210);  

 
perszing, gw. pyršiηk – ‘osoba, która szybko się porusza’: zu·zeź WobrůćuW, ale pyršiηk 

ś ćeˆze [O]; por. lit. persing, poch. od Pershing – nazwiska amerykańskiego genera-
ła (1860–1948) = wojskowy ‘amerykański pocisk rakietowy średniego zasięgu...’ 
(Zgół. PSWP XXVIII, 178);  
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pertacz, gw. pyrtåc – ‘mężczyzna, który wykonuje pracę szybko, ale niedokładnie’: 
pyrtdc @zerůnym pWopyrtå robWote · ive do nastympny, xWoćås ty @zyrsy ńe skWůzcuW 
[Ch]; pertacz, rzecz. od gw. pertać = ‘biegać drobnym krokiem’ (Karł. SGP IV, 76);  

 
pertaczka, gw. pyrtacka – [O] for. ż. od pertacz; zob. pertacz, gw. pyrtåc; 
 
pertak, gw. pyrtåk – [F] zob. pertacz, gw. pyrtac; 
 
pertek, gw. pyrtek – ‘niski, wątły mężczyzna’: pyrteģ zez malutB· i lyxutBi [O]; por. 

gw. pertek = ‘człowiek drobno chodzący; człowiek drobny’ (Karł. SGP IV, 76); 
por. gw. pyrtek = ‘małe dziecko’ (Kuch. DSWEG, 90); pertek, rzecz. od pertnąć  
= ‘trącić’ (Karł. SGP IV, 76);  

 
pętak, gw. pyntåk – ‘wątły mężczyzna, który poruszając się chaotycznie, przeszkadza 

innym’: pyntåk śe kryńći pWo· nogaH· i zavårå pšy robWoće [B]; por. lit. pętak  
= ‘o kimś niepoważnym, niesolidnym’ (Dub. USJP III, 107); pętak, rzecz. od pętać 
się = ‘chodzić bez celu, przeszkadzając komuś’ (Dub. USJP III, 107);  

 
picuś, gw. @icuś – iron. ‘mężczyzna, który przesadnie dba o wygląd’: @icuś to nave· na 

pWofše·ńe Wotprasovany zafse i vyglancůvany [B]; por. lit. picuś = zwykle w połą-
czeniu: picuś lancuś (Dor. SJP VI, 301); zob. picuś glancuś, gw. @icuź glancuś;  

 
picuś glancuś, gw. @icuź glancuś – iron. ‘mężczyzna, który przesadnie dba o wygląd’: 

pa·će śe zaBi to @icuź glancuś, fšyskWo v ńym taBze @zykne [O]; por. lit. picuś lancuś 
= przestarz. wulg. ‘mężczyzna zalecający się do kobiet lekkiego prowadzenia’ 
(Dor. SJP VI, 301); por. lancuś = pogard. ‘człowiek dbający przesadnie o swój wy-
gląd; elegancik, modniś, goguś, laluś’ (Dor. SJP IV, 21);  

 
picuś glancuś kociduptuś, gw. @icuź glancuś kWoćiduptuś – iron. zob. picuś glancuś, 

gw. @icuź glancuś [O]; kociduptuś, rzecz. od kot (Dub. USJP II, 144) i zdrobn. od 
dupa (por. Dub. USJP I, 718);  

 
piecuch, gw. @zecux – ‘człowiek, który nad pracę przedkłada leniwe, wygodne życie’: 

dåvńi za @zecym buWy pšy@zecA i vecka śe ˆzuWy, kto beve tam śevåW, zag buWy 
1zylģze mrozy, a xWoćxtůry @zecux to i v lato tam luˆzåW śevev zaHzaz do pWola iś 
půmågać [B]; piecuch rzecz. od piec (por. Dub. USJP III, 113); por. gw. piecuch 
= ‘leniuch, próżniak, niedołęga’ (Dub. USJP III, 113); 

 
piejak, gw. @zezåk – z dezapr. 1. ‘mężczyzna, który długo się nie żeni’: zak śe xWopåg 

do žyńacBi ńe ś@zesy, ino baWamući různe vevuxy, to śe gådå na ńegWo @zezåk, bWo 
@zezåk to taBi kWogut, co śe gWo zosta1zå ze·negWo lå fšysBi· kur na mWode; 2. ‘męż-
czyzna, który dużo mówi, a mało robi’: @zezåk @zeze i @zeze, a zaza i tag ńe zńeśe  
[o mężczyźnie] [O]; por. gw. piejak = ‘kogut’ (Karł. SGP IV, 87);  
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pierdoła, gw. @zerdoWa – obraźl. 1. ‘mężczyzna, który opowiada głupoty’: @zerdoWa 
gådå be· s6su; 2. ‘mężczyzna, który nie nadaje się do pracy’: to ńe zåden robWotńiģ 
ino @zerdoWa [Z]; por. lit. pierdoła = wulg. ‘o człowieku starym, niedołężnym, nie-
zdolnym do niczego, gadającym głupstwa, bzdury’ (Dor. SJP VI, 326);  

 
pierdzioch, gw. @zervox – z dezapr. 1. ‘mężczyzna, który zanieczyszcza powietrze, 

puszcza bąki’: koWo @zervoxa śe uśevev ńe då; 2. ‘starszy mężczyzna, któremu nie 
wypada już robić pewnych rzeczy’: taAi @zervox, a skåce zag źrůbek [R]; pierdzioch, 
rzecz. od pierdzieć; por. lit. pierdzieć = pot. ‘wypuszczać gazy trawienne’ (Dub. 
USJP III, 120); por. gw. pierdziocha in. dziad (Karł. SGP I, 420–423); 

 
piernik, gw. @zerńik – ‘stary mężczyzna, który opowiada sprośne dowcipy’: stary 
@zerńik to zaz ńe pasuze, ze tag Wo du@ze maryńe WopWo1zadå [G]; por. lit. piernik 
= pot. ‘o starym mężczyźnie’ (Dub. USJP III, 12);  

 
pieron, gw. @zerůn – z podz. lub z dezapr. ‘osoba, która dokucza innym, denerwuje 

innych’: @zerůńe ć6sBi, strać śe le@i z Wocu, zag må{ ino na nerva· grać [Ch]; por. 
lit. pieron = ‘używane jako wyzwisko albo przekleństwo’ (Dor. SJP VI, 327);  

 
piękniś, gw. @zykńiś – ‘mężczyzna, który zbytnio dba o wygląd’: taBzegWo @zykńiśa to 

ino v ramBi Wopra1ić, bWo i tak śe Woščynrå na kåzdem kroku, taBi cudåk [M]; por. 
lit. piękniś = ‘lekceważąco, z niechęcią o pięknym mężczyźnie; goguś’ (Dor. SJP 
VI, 364);  

 
pijaczyna, gw. @izåcyna – pobłażl. ‘pijak’: @izåcyna to taBi ńeškWodlyvy @izåk [F]; por. 

lit. pijaczyna = ‘pogardliwie, czasem z odcieniem politowania o pijaku’ (Dor. SJP 
VI, 376);  

 
pijawka, gw. @izåfka – ‘osoba wykorzystująca innych, żyjąca czyimś kosztem’: @izåfBi 

to curům krev by vy@ily do kWůzca bes půmyśluηku, ze kdzdy muśi zakWośig žyv i ńi 
mWožnd ino śeˆze Hzev na paHzyńći [Fl]; por. lit. pijawka = przen. ‘ktoś żyjący cu-
dzym kosztem, wyzyskujący innych’ (Dub. USJP III, 139); 

 
pijus, gw. @izus – ‘mężczyzna, który nadużywa alkoholu’: ńi må{ zus kWogWo voWać, 

ino tegWo @izusa, co ńe Wodyve, půBi ńe zobacy dna flasBi [L]; por. lit. pijus = ‘pijak, 
bibosz’ (Dor. SJP VI, 379);  

 
pinda, gw. @inda – obraźl. ‘kłótliwa, głupia kobieta’: ty @indo gu@zå [Z]; por. lit. pinda 

= wulg. ‘pogardliwe wyzwisko stosowane do kobiety wdzięczącej się, ale niechluj-
nej, nieatrakcyjnej’ (Dor. SJP VI, 391);  

 
pindzia, gw. @ińva – wulg. lub pieszcz. ‘kobieta (przesadnie) dbająca o urodę i atrak-

cyjna seksualnie’: na tako @ińve to zus pačyv gžyx [O]; pindzia, zdrobn. od pinda; 
por. gw. pindzia = ‘podlotek, zalotnica, łagodniej: nierządnica’ (Now. SGGŻ, 269); 
zob. pinda, gw. @inda; 
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pingwin, gw. @iηg1in – ‘osoba, która ma charakterystyczny, chwiejny chód’: @iηg1in 
må xybWotlyvy xůt [Z]; por. lit. pingwin (Dor. SJP VI, 392);  

 
pitrak, gw. @itråk – ‘mężczyzna, który wykonuje pracę niedbale, niedokładnie’: @itråk 

to 1zyncy zepsuze zag zroˆi dobže [Z]; pitrak, rzecz. od pitrasić = przen. żart. ‘robić 
coś nieudolnie, nieumiejętnie, niefachowo’ (Dor. SJP VI, 425); por. gw. pitrok 
= ‘tępy nóż’ (Karł. SGP IV, 113);  

 
pituch, gw. @itux – ‘osoba bogata i nieżyczliwa dla innych’: naved gWo ńe proś, bWo 

taBi @itux to na pevno ći ńe pWožycy [Ch]; pituch, rzecz. od gw. pitusić = ‘gnieść’ 
(Karł. SGP IV, 113);  

 
pitwak, gw. @itfåk – ‘mężczyzna, który wykonuje pracę niedbale, niedokładnie’: @itfåg 

ńe uHi ńicegWo zroˆić taģ zag må być [O]; pitwak, rzecz. od gw. pitwasić = ‘robić 
źle, niedbale’ (Karł. SGP IV, 114);  

 
pizda grochowa, gw. @izda groxWovå – [L] zob. pizda, gw. @izda; 
 
pizda, gw. @izda – obelż. ‘wyjątkowo nielubiana, głupia i kłótliwa kobieta, która nie 

słucha argumentów rozmówcy’: takå gu@zå @izda to ino nervy cWo1zekWo1i zezry 
[M]; por. lit. pizda = wulgarny, pogardliwy ‘o kobiecie traktowanej jako obiekt za-
interesowań seksualnych’; Ty pizdo! = ‘wyzwisko wyrażające skrajną pogardę, kie-
rowane także do mężczyzn’ (Zgół. PSWP XXVIII, 463);  

 
platfus, gw. platfus – ‘osoba, która porusza się niezdarnie’: platfus xWovi, zagby HzåW 

cWapy zaHzaz nůk [B]; por. lit. platfus = przen. ‘osoba powolna, niezdarna’ (Dub. 
USJP III, 166);  

 
płuco nadęte, gw. puco nadynte – ‘osoba, która jest naburmuszona, obrażona’: myślå-
Wym, ze mu śe då normalńe pšegådać, ale to taBze puco nadynte, ze bWozno rusać 
[F]; por. płuco (Dor. SJP VI, 518) i nadęty, im. od nadąć (Dor. SJP IV, 995); por. 
gw. pucyć się = ‘dąsać się, boczyć się’ (Kąś SGO, 716);  

 
pniak, gw. pńåk – ‘osoba, która mieszka w danej miejscowości od pokoleń’: pńåk to 

sfůz xWob Wor zafse [O]; por. gw. pniak (Zgół. PSWP XXIX, 169);  
 
pobożnica, gw. pWobWoźńica – [Ch] for. ż. od pobożnik; zob. pobożnik, gw. pWo-

bWoźńik; 
 
pobożnik, gw. pWobWoźńik – ‘mężczyzna, który często chodzi do kościoła i dużo się 

modli’: co śe z ńegWo taBi pWobWoźńig zroˆzuW, f kWośćyle śevi tak č6sto, za· kśůnc 
[Ch]; pobożnik, rzecz. od pobożny (por. Dor. SJP VI, 543–544);  

 
podlizałek, gw. pWodlyzåWek – ‘osoba, która schlebia innym, by się im przypodobać’: 

pWodlyzåWeg beve će kfåluW, beve ći pšytaBivåW, ale ino ftedy, zag mu co čša [P]; 
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podlizałek, rzecz. od podlizać się = ‘starać się komu przypodobać pochlebstwem’ 
(Dor. SJP VI, 661); zob. podlizywacz, gw. pWodlyzovac; 

 
podlizywacz, gw. pWodlyzovac – ‘mężczyzna, który schlebia innym, próbuje im się 

przypodobać’: zak ći ńe fsty· tag mu lyzav dupe, pWodlyzåvas zezeź i tyle [B]; podli-
zywacz, rzecz. od podlizywać (por. Dor. SJP VI, 661); por. gw. podlizowacz = ‘po-
chlebca’ (Karł. SGP IV, 179); zob. podlizałek, gw. pWodlyzåWek; 

 
podolski złodziej, gw. pWodolsAi zWovyz – żart. ‘mężczyzna, który ma duże stopy i robi 

wielkie kroki’: måz numyr buta 1zylģi zak pWodolsAi zWovyz [Fl]; por. lit. Podole 
(Karł. SGP IV, 186); złodziej (Dor. SJP X, 1150);  

 
podskubałek, gw. pWosckubåWek – ‘kobieta, która ubiera się wyzywająco’: zaּ kWoˆita 

xWovi f krůtBiģ zupkag ze zi kšyze 1idav a spWů·ńica led1ze kufer pšykryvå to śe gådå 
ze zes pWocskubåWek, bWo vyglůndå zak pWoWovyranå [O]; por. gw. podskubanica 
= ‘dziewka w krótkich spodenkach’ (Karł. SGP IV, 194);  

 
pokraka, gw. pWokraka – 1. ‘osoba, która ma krzywe nogi i niezgrabnie chodzi’: pWo-

kraka må noģi na be·ce prostovane i graślavWo Wavi [B]; 2. ‘brzydka, niezgrabna 
osoba’; Ńizag ńe pasuze, zeby takå pWokraka buWa lykarkům [Z]; por. gw. pokraka 
= ‘dziwotwór; coś kulawego, niezgrabnego; człowiek o krzywych, szeroko rozsta-
wionych nogach’ (Karł. SGP IV, 226); 

 
pokutnica, gw. pWokutńica – [O] for. ż. od pokutnik; zob. pokutnik, gw. pWokutńik; 
 
pokutnik, gw. pWokutńik – ‘mężczyzna, który po wejściu do czyjegoś domu nie siada, 

ale stoi blisko drzwi’: za· kto tak śe t1i čšymå f čyzi xåW@ze i ńe śadå zagby pWokute 
HzåW to to zez u nås pWokutńik [O]; por. lit. pokutnik = ‘człowiek odprawiający po-
kutę’ (Dor. SJP VI, 861);  

 
polownica, gw. pWolovńica – 1. ‘rozwiązła kobieta’; 2. ‘panna, która zmienia kawale-

rów’: pWolovńica låtå za xWopaHi zagby śe zi Wogůn u dupy påluW [P]; por. lit. po-
lować = ‘(o byku, krowie) biegać w chwili popędu płciowego, bydlić się’ (Zdan. 
SJP II, 1112); zob. polownik, gw. pWolovńik; 

 
polownik, gw. pWolovńik – 1. ‘mężczyzna niedojrzały, skłonny do pijatyk i niemyślący 

o przyszłości’; 2. ‘mężczyzna rozpustny’: zaśeg ńepryntkWo beve myślå Wo pWovaz-
nem zyću, bWo to zesce strasny pWolovńik [P]; por. lit. polować = ‘(o byku, krowie) 
biegać w chwili popędu płciowego, bydlić się’ (Zdan. SJP II, 1112); zob. polowni-
ca, gw. pWolovńica; 

 
pomerdałek, gw. půmyrdåWek – ‘roztrzepany mężczyzna’: půmyrdåWeg zacńe veśyńv 

žecy roˆić, a pWotym śe ańi ńe zainteresuze, zeby co skWůzcyć, bWo zuz må veśyńv 
i·nyk půmysůf [P]; pomerdałek, rzecz. od gw. pomerdać; por. gw. merdać (Karł. 
SGP III, 139); zob. merdak, gw. myrdåk;  
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pomerdaniec, gw. půmyrdańec – [Dz] zob. pomerdałek, gw. půmyrdåWek; 
 
pomyjarz, gw. půmyzåš – pogardl. ‘pijak, który pije najgorsze rodzaje alkoholu’: 

půmyzåž ńe vybžyrå i zak świńa vleze f śeˆze naved nåzgWorsegWo zabWola [RK]; por. 
ap. pomyje = ‘brudna woda z resztkami jedzenia, pozostająca po umyciu naczyń’ 
(Dub. USJP III, 341); 

 
popadjak, gw. pWopadyzåk – ‘mężczyzna niesforny, ruchliwy i przeszkadzający in-

nym’: pWopadyzåk to taBi zdebWovaty xWop, raptus [O]; por. gw. popadjak a. po-
padéjåk = ‘porywczy, krewki, sangwinik, unoszący się szybko gniewem’ (Karł. 
SGP IV, 257); por. gw. popadias = ‘człowiek nerwowy, gwałtowny, porywczy’ 
(Kuch. DSWEG, 90); 

 
popapraniec, gw. pWopaprańec – ‘mężczyzna, który wykonuje pracę niedbale’: za· kto ńe 

zroˆi co må zroˆiv do pWožůntku ino spaprå to zes pWopaprańec [Dz]; popapraniec, 
rzecz. od popaprać; por. gw. paprać (Karł. SGP IV, 33); zob. paprak, gw. papråk; 

 
postrzeleniec, gw. pWoščylyńec – ‘mężczyzna, który ma szalone pomysły’: pWoščylezcu 

gu@i, půmyślåWbyś casym, zańim co zroˆis [J]; por. lit. postrzeleniec = ‘człowiek 
postrzelony, narwaniec’ (Dor. SJP VI, 1147);  

 
powicher, gw. pWo1ixer – ‘mężczyzna, który działa bez zastanowienia, chaotycznie’: 

pWo1ixer naroˆ· ino šumu, pWoskåce, zeby 1idav buWo, ze zes, ale naroˆić śe ńigdy 
ńe naroˆi [R]; por. gw. powicher = nagły, silny wiatr, kręcący się w kółko’ (Kuc. 
PSTWM, 35); por. gw. powicher = ‘silny wicher, gwałtowny wiatr; roztrzepany, 
roztargniony człowiek; szaleniec’ (Karł. SGP IV, 308);  

 
półdoktor, gw. půdoxtůr – z aprob. lub iron. ‘mężczyzna, który zna się na leczeniu, 

a nie jest lekarzem’: půdoxtůr ńe zes pWo skoWag ale 1zy, cem co lycyć [P]; por. lit. 
pół (Dor. SJP VI, 1353) i doktor (Dor. SJP II, 217);  

 
półdoktorka, gw. půdoxtůrka – for. ż. od półdoktor; zob. półdoktor, gw. půdoxtůr; 
 
półrzytek, gw. půžydek – ‘mężczyzna, który zanieczyszcza powietrze, puszcza bąki’: 
vi1i· śe, ze ńig ńe kćåW koWo ńegWo śevev zag Wůn taBi půžydek, ńe 1zadůmWo, cegWo 
śe fcora nazåt [O]; półrzytek, rzecz. od gw. půžyć = rzad. ‘(na badanym obszarze), 
zanieczyszczać powietrze, puszczać bąki’; por. gw. półrzyt = ‘półdupek’ (Karł. SGP 
IV, 332–333);  

 
profesor, gw. profesůr – iron. 1. ‘wykształcony mężczyzna’; 2. ‘mężczyzna, który 

nosi okulary’: za* zaBi profesůr’ zeześ f tyg Wokulårak [Fś]; por. lit. profesor (Dor. 
SJP VII, 19–20);  

 
profesorka, gw. profesůrka – iron.; for. ż. od profesor; zob. profesor, gw. profesůr; 
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prokurator, gw. prokuratůr – iron. z dezapr. ‘mężczyzna, który nieproszony próbuje 
rozsądzać czyjeś konflikty’: ńe ftrůncez śe, prokuratůže, zag ńik će Wo zdańe ńe pytå 
[B]; por. lit. prokurator = ‘oskarżyciel publiczny’ (Dor. SJP VII, 32–33);  

 
prokuratorka, gw. prokuratůrka – [B] iron., z dezapr.; for. ż. od prokurator; zob. 

prokurator, gw. prokuratůrka; 
 
próżniak, gw. průźńåk – ‘osoba, która nie lubi pracować’: zak śe tag bevez WoˆizåW 

průźńåku, to i zeź ńe dostańes [K]; por. lit. próżniak = ‘człowiek pędzący życie bez-
czynne, próżnujący’ (Dor. SJP VII, 98);  

 
prukwa, gw. prukfa – pogardl. ‘stara, naburmuszona, marudna i złośliwa kobieta’: starå 

prukfa ino śev· i puηktuze [R]; por. gw. prukwa = ‘kleszcz’ (Karł. SGP IV, 357);  
 
pryk, gw. pryk – ‘stary mężczyzna, któremu nie wypada już robić niektórych rzeczy’: 

Stary pryk, a do mWodyg vevux śe påly. DåWby se spWokůz, bWo to zus xyba na lucBi 
śHzyx taBze zåluty [O]; por. lit. pryk = pot. ‘o starym, zniedołężniałym mężczyźnie’ 
(Dub. USJP III, 607); 

 
prymnisia, gw. prymńiśa – ‘panna wynosząca się nad inne’: ta prymńiśa buWa zafse do 

kWośćoWa nåzle@i vystrozůnå i nåz1zyncy zålotńikův Hz·a, ale zyz vevuxy ńe luˆzay, 
bWo śe Hz·a za co lepsegWo niz Wůne [Ch]; por. gw. prymnica = ‘kobieta lubiąca się 
stroić, strojnisia’ (Karł. SGP IV, 358);  

 
przeklętnica, gw. pšeklyntńica – [O] for. ż. od pšeklyntńik; zob. przeklętnik, gw. pše-

klyntńik; 
 
przeklętnik, gw. pšeklyntńik – ‘mężczyzna, który używa wulgarnego języka’: pšeklyn-

tńikWo1i z gymby leći zag z dupy, kåzdymu śe casym zdažy pšeklůńć, ale Wůn to zuz 
do pšesady [O]; por. lit. przeklętnik = ‘człowiek przeklinający nałogowo’ (Dor. SJP 
VII, 252);  

 
przekupka, gw. pšekupka – ‘kobieta szczególnie gadatliwa, kłótliwa’: ze·na takå pše-

kupka starcy zeby naroˆić šumu Bůg 1zy ile [L]; por. lit. przekupka = pot. ‘o kobie-
cie, która dużo i głośno mówi, jest kłótliwa’ (Dub. USJP III, 684); 

 
przespanica, gw. pšespańica – ‘kobieta, która ma nieślubne dziecko’: veckWo må, bWo to 

pšespańica, Wůna ńigdy ńe buWa zam6žnd [O]; przespanica, rzecz. od przespać się; 
por. gw. przespanica = ‘kobieta mająca nieślubne dziecko’ (Hod. SGGSP, 204); 

 
przezbywacz, gw. pšezbyvåc – ‘mężczyzna, który zawsze usiłuje postawić na swoim 

i broni swoich racji nawet jeśli są błędne’: ńi ma dlå tegWo pšezbyvåca můndregWo, 
s kdzdym śe beve zbyvåW, xWoćåz nåzčyzśći gu@zo myśly [P]; przezbywacz, rzecz. od 
gw. przezbywać się = ‘sprzeczać się, dowodząc rzeczy przeciwne’ (Karł. SGP IV, 
401);  
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przylepka, gw. pšylypka – ‘kobieta narzucająca swoje towarzystwo, nachalnie komuś 
towarzysząca’: takå pšylypka to će na krog ńe Wocstům@· i beve śe pšyxlyˆzać, zaz 
usaHi vyxWovi to zyz tovažystfWo [F]; przylepka rzecz. od przylepić (por. Dub. 
USJP III, 794); por. gw. przylepka = ‘kobieta lgnąca do ludzi’ (Karł. SGP IV, 421);  

 
psuja, gw. psuza – ‘mężczyzna, który niszczy wszystko, za co się weźmie’: Wodyć 

psuzo, bWo zńiscys [Fś]; por. lit. psuj a. psuja = ‘człowiek, co wszystko psuje’ (Karł. 
SGP IV, 445);  

 
pucek, gw. pucek – ‘osoba pucołowata’; puceg må WokrůηgWe pWolycka [O]; por. lit. 

pucek rzecz. od puca = pot. ‘wydatny policzek’ (Dub. USJP III, 843); 
 
pudernica, gw. pudyrńica – ‘kobieta, która mocno się maluje’: zagby kto tako pu-

dyrńice pWocaWovåW, to by xyba žå·ny pšyzymnośći ńi HzåW, bWo ino by pWocuW, zak 
te pudry smakuzo [O]; pudernica, rzecz. od puder (por. Zgół. PSWP XXXV, 37); 
por. lit. pudarnica = pogardliwy ‘stara, zwłaszcza otyła, nieatrakcyjna kobieta’ 
(Zgół. PSWP XXXV, 38);  

 
pukwa, gw. pukfa – [Dz] zob. prukwa, gw. prukfa;  
 
purchawa, gw. purxåva – [K] purchawa, zgrub. od purchawka; zob. purchawka, gw. 

purxåfka; 
 
purchawka, gw. purxåfka – pogardl. 1. ‘stara kobieta’: purxåfka to starå baba, co zu{ 

ino f xoW@ze śevi; por. purxåfka = ‘kobieta bardzo stara’ (Kos. SOC, 56); 2. ‘osoba, 
która łatwo się obraża’: purxåfke nåzle@i WůHizać syroBzym WuBzym, bWo zagby zi 
kto ńe dez BWože na Wo·ćizg nastům@zuW, to naroˆi smrodu [RK]; por. lit. purchaw-
ka = przen. ‘pogardliwie o człowieku zarozumiałym, pyszałku’ (Dor. SJP VII, 734);  

 
pustelnica, gw. pustylńica – [O] pustelnica, for. ż. od pustelnik; zob. pustelnik, gw. 

pustylńik; 
 
pustelnik, gw. pustylńik – ‘mężczyzna, który stroni od ludzi’: pustylńiģ ino f sfWozi 

xåW@ze śev· i ńe pačšy, zeby do ńegWo kto pšysep i sům do ńikWogWo ńe xWovi [O]; 
por. lit. pustelnik = przen. ‘człowiek stroniący od ludzi, lubiący samotność’ (Dub. 
USJP III, 854);  

 
pyskacz, gw. pyskåc – ‘mężczyzna kłótliwy, głośno krzyczący’: ńe tyz pyska pyskåcu 

[Ch]; pyskacz rzecz. od pyskować = ‘kłócić się, wygadywać, wymyślać’ (Karł. SGP 
IV, 459); por. gw. pyskacz = ‘człowiek kłótliwy’ (Karł. SGP IV, 459);  

 
R 
raciak, gw. raćåk – ‘mężczyzna, który ma krzywe nogi’: to taBi raćaty xWop, co xWovi 
zagby HzåW raće [P]; raciak, rzecz. od gw. rać = lit. racica (Dub. USJP III, 868); 
por. gw. raciak = ‘człowiek z krzywymi nogami’ (Karł. SGP V, 2);  
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radocha, gw. radoxa – ‘kobieta, która lubi towarzystwo mężczyzn i w ich obecności 
jest szczególnie radosna’: ńi· vivnegWo, ze xWopåBi za ńům låtazo, zak to takå ra-
doxa [Sł]; radocha, zgrub. od radość (por. Dor. SJP VII, 796–797);  

 
rajdowiec, gw. razdo1zec – ‘mężczyzna, który niebezpiecznie szybko jeździ samocho-

dem lub motocyklem’: pWo1zym vům ze to zaz bWozno vecka puscav na drůge, bWo 
razdofce tu zezro zag varyzåty [P]; rajdowiec, rzecz. od rajd (por. Dor. SJP VII, 804);  

 
rajfura, gw. razfura – ‘kobieta, która mówi dużo i szybko’: razfura tyrkWoce tag ze 

ć6skWo nadųzyć suxać [Fś]; rajfurka, zgrub. od gw. rajfura = ‘bajczara’ (Karł. SGP 
V, 7); por. lit. rajfura, for. ż. od rajfur <niem.> = ‘osoba czerpiąca zyski z cudzego 
nierządu, stręczyciel’ (Dub. USJP III, 881);  

 
ramol, gw. ramWol – ‘stary, niezgrabny i schorowany mężczyzna’: gvez Wůn zazve, zak 

to zus taBi ramWol [Dz]; por. lit. ramol = ‘mężczyzna stary, niedołężny, o przytę-
pionym umyśle’ (Dor. SJP VII, 816);  

 
ramona, gw. ramůna – ‘otyła kobieta’: ale· śe spasWa, ramůno [K]; wyraz o nieznanej 

etymologii, nienotowany w słownikach; 
 
raptus, gw. raptus – ‘porywczy mężczyzna’: raptus pševaźńe nåzpšůd zroˆi, a pWotym 

půmyśly [F]; por. lit. raptus = wychodzące z użycia ‘człowiek porywczy, popędli-
wy’ (Dor. SJP VII, 825);  

 
rasówka, gw. rasůfka – ‘wyjątkowo atrakcyjna kobieta’: vevuxy zag malyny, same 

rasůfBi [Fl]; rasówka, rzecz. od rasowy; por. lit. rasowy = ‘o zwierzętach: mający 
cechy jakiejś rasy; będący czystej krwi’ (Dor. SJP VII, 828);  

 
rdzennik, gw. rry·ńik – ‘osoba, która mieszka w danej wsi od pokoleń’: rry·ńik to 

cWo1zeg zaśevaWy f ty fśi [M]; rdzennik, rzecz. od rdzenny (por. Dor. SJP VII, 848);  
 
rebeka, gw. rebeka – ‘otyła kobieta’: rebeka to WokrůηgWå baba [ZL]; por. Rebeka  

– imię żydowskie (Brzez. PŻ, 100); por. rebeka = 1. ‘przezwisko’ dąbr.-tar.; 
2. ‘gruba kobieta’ (Brzez. PŻ, 100); por. gw. rebekować = ‘wymiotować’ (Karł. 
SGP V, 16); zob. beka, gw. beka; 

 
robol, gw. robWol – pogardl. ‘mężczyzna, który nie robi sobie wolnego od pracy, pra-

cuje niewolniczo (często za granicą), żeby zapewnić rodzinie dostatek’: no zi co zå 
by· Hz·a za pWoćexe s taBzegWo robWola, nor vygWůńi, noc pšygWůńi, a baba śe sama 
muśi ź veckaHi xatrać [O]; robol, rzecz. od robić (por. Dor. SJP VII, 993–998); 

 
rokita, gw. roBita – ‘kobieta niedbale uczesana’: xWovis takå roskudranå roBita, za-

gbyź do@zyro fstaWa [M]; por. lit. rokita a. rokicina = ‘Salix repens, krzew z rodziny 
wierzbowatych (...) o cienkich, płożących się pędach’ (Dor. SJP VII, 1029);  

 



 

 

234 

ropuch, gw. ropux – ‘stary, ociężały, otyły mężczyzna’: ropux to zramWolaWy xWop 
[P]; zob. ropucha, gw. ropuxa; 

 
ropucha, gw. ropuxa – obraźl. ‘stara, ociężała, otyła kobieta’: a ta ropuxa zu{ ino śev· 

i śly@i, kto ive, bWo takå Woć6žaWå, ze śe zi trů·no rusyć [P]; por. lit. ropucha  
= przen. pogard. ‘o kobiecie tęgiej, otyłej, ociężałej’ (Dor. SJP VII, 1045);  

 
rozdartek, gw. rozdartek – ‘rozkrzyczana osoba’: a stulze· śe, rozdartku [O]; rozdar-

tek, rzecz. od gw. rozdzierać się = ‘wołać głośno’ (Karł. SGP V, 42); por. gw. roz-
darciuch = ‘dziecko kapryśne, płaczliwe, krzykliwe’ (Karł. SGP V, 41);  

 
rozparzałek, gw. rospaždWek – 1. ‘mężczyzna rozochocony alkoholem’: nåzgWorsy to 

taBi rospaždWeg bWo čšyźvy ńe zez a na nogak śe zesce zakWo takWo čšymå i Woc sto-
Wu ńe Wodyve zas pa·ńe [J]; 2. ‘młody krnąbrny chłopak, który uważa się za dojrza-
łego mężczyznę’: rospaždWek pWokazuze co Wůn to ńe zez a zesce mlykWo må pWo· 
nosym; por. gw. rozparzeniec = ‘zuchwalec, gwałtownik’ (Karł. SGP V, 51);  

 
rozpustnik, gw. rospusńik – 1. ‘rozwiązły mężczyzna’; 2. ‘mężczyzna, który marno-

trawi swój majątek’: ire rospusńiku, ńe ždl ći teHi @ińynrHi tak šastać [Z]; por. lit. 
rozpustnik = ‘mężczyzna rozpustny, pędzący życie rozpustne’ (Dor. SJP VII, 1254); 
por. fraz. rozpuszczać wodze = ‘dawać upust czemu, folgować, pozwalać sobie na 
co’ (Dor. SJP VII, 1255);  

 
roztrzepałek, gw. roščepåWek – ‘mężczyzna, który działa chaotycznie’: zoståf to rošče-

påWku, bWo 1zyncy naxarnaśi{ zak půmWozes [RK]; roztrzepałek, rzecz. od roztrzepać 
= ‘rozrzucić’ (Dor. SJP VII, 1306); zob. roztrzepaniec, gw. roščepańec; 

 
roztrzepaniec, gw. roščepańec – ‘osoba, która działa chaotycznie’: roščepańec to taAi, 

co ńe pWotrawi nir zroˆić spWokWozńe i do pWožůntku [B]; roztrzepaniec, rzecz. 
od roztrzepać (por. Dor. SJP VII, 1306); por. lit. roztrzepaniec = ‘o człowieku roz-
targnionym z odcieniem sympatii’ (Dor. SJP VII, 1307); zob. roztrzepałek, 
gw. roščepåWek; 

 
rudzielec, gw. ruvylec – ‘zdradliwy mężczyzna o rudych włosach’: zus cårny zez mńi 

bWozny zag ruvylec [O]; rudzielec, rzecz. od rudy (por. Dł. SEJP, 445–449); por. lit. 
rudzielec = ‘człowiek o rudych włosach’ (An. Sk. SPP, 35); 

 
rumun, gw. růmůn – 1. ‘mężczyzna brudny, zaniedbany, niedbale ubrany’: bru·nyź 
zag růmůn; 2. ‘mężczyzna obładowany bagażami, niosący wielkie i ciężkie torby’: 
a ty růmůńe co znovu taxås [P]; rumun, poch. od Rumunia = ‘obywatel, mieszka-
niec Rumunii...’ (Zgół. PSWP XXXVII, 235–236); 

 
rumunka, gw. rumůηka – [Br] for. ż. od rumun; zob. rumun, gw. rumůn;  
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rychtownisia, gw. ryxtůvńiśa – iron. ‘kobieta, która szczególnie dba o wygląd’: 
vyˆzeže· śe f kWůzcu, ryxtůvńiśu, cy tak śe beves pWopra1zav bes kWůzca [O]; rych-
townisia, rzecz. od gw. rychtować się = ‘stroić się’ (Karł. SGP V, 77); zob. rych-
towniś, gw. ryktovńiś; 

 
rychtowniś, gw. ryxtůvńiś – ‘mężczyzna, który szczególnie dba o wygląd’: Bzedy ty 

mås ca· zeby śe tag vyglyglać, ryxtůvńiśu [O]; rychtowniś, rzecz. od gw. rychtować 
się = ‘stroić się’ (Karł. SGP V, 77); zob. rychtownisia, gw. ryxtůvńiśa;  

 
ryjka, gw. ryzka – ‘kobieta, która podkopuje czyjąś opinię’: ryzka to takå, co roˆi 

krećům robWote [B]; ryjka, rzecz. od ryć (por. Dor. SJP VII, 1425–1426); por. gw. 
ryjacz = ‘kret’ (Karł. SGP V, 79);  

 
S 
safanduła, gw. safanduWa – ‘mężczyzna, który jest nieudacznikiem życiowym’: zag 

daly beves taBi safanduWa, to śe · žd·ny ˆzydy ńe vygžeˆzes [Fl]; por. lit. safanduła 
= ‘człowiek ociężały, bierny, nieenergiczny; niedołęga, niedorajda, gamoń’ (Dor. 
SJP VIII, 10);  

 
samica, gw. saHica – wulg. ‘atrakcyjna kobieta, najczęściej obfitych kształtów’: zag 

baba ze· zdrovå i dorodnå to śe na ńům gådå, mWože i ńeWa·ńe, saHica [J]; por. lit. 
samica = 1. ‘zwierzę płci żeńskiej’; 2. ‘pogardliwie o kobiecie’ (Dor. SJP VIII, 30); 
zob. samura; 

 
samura, gw. samura – 1. ‘kobieta, która posiada obfite kształty, a nie ma dzieci’: takå 

samura by mWogWa vykårHić kupe vecek, a ńi md žů·negWo; 2. ‘wyrodna matka’: 
kdždd kWoˆita kce Hze· veći, a zag må, to Wo ńe dbå, tylkWo samura ńe dbå [O]; por. 
lit. samura = łow. ‘samica dzika, locha’ (Dor. SJP VIII, 59); por. gw. samura a. sa-
mora = ‘maciora jałowa’ (Karł. SGP V, 101); zob. samica; 

 
sekutnica, gw. sykutńica – 1. ‘kłótliwa kobieta’: sykutńica to baba, co må satazsBi 

xaraktyr’ i Wo byle co śe @zekly [Dz]; por. lit. sekutnica = ‘kobieta dokuczliwa, kłó-
tliwa’ (Dub. USJP III, 1170);  

 
seplega, gw. syplyga – ‘kobieta, która mówi i porusza się powoli’: na kåzde sWovWo tyz 

sepleģi čša kupe casu cekać, a zak šypkWo gådå, tak samWo i roˆi [O]; seplega, 
rzecz. od seplenić = ‘wymawiać wadliwie spółgłoski szczelinowe zębowe i dzią-
słowe’ (Dor. SJP VIII, 144);  

 
siejwa, gw. śyzva – szczeg. obelż. ‘niewdzięczna, arogancka młoda kobieta’: ty śe Hi 

śyzvWo naved na Wocy ńe pWokazuz, za· spWokWorńezes [O]; por. gw. siejwa = ‘pogar-
dliwie, złośliwie o nie lubianej kobiecie...’ (Kąś SGO, 773);  

 
siejwicha, gw. śyz1ixa – [O] zgrub. od siejwa; zob. siejwa, gw. śyzva; 
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siejwisko, gw. śyz1iskWo – [O] zgrub. od siejwa; zob. siejwa, gw. śyzva; 
 
siepacz, gw. śepåc – ‘mężczyzna niedelikatny, działający nerwowo’: ńir f toˆze dyly-

katnośći ńi ma, taBi śepåc [O]; siepacz, rzecz. od gw. siepać = ‘mocno ciągnąć, tar-
gać’ (Karł. SGP V, 125);  

 
sietniak, gw. śytńåk – 1. ‘mężczyzna zachowujący się jak niedorozwinięty psychicz-

nie’: zag ńe pWoskutkuze śturmåk, to śe gådå śytńåg na taBzegWo ńedoroˆzůnegWo 
xWopa; 2. ‘wyjątkowo niski mężczyzna’: śilny z ńegWo xWop, xWoćå· straśńe maWy 
śytńåk [Fl]; por. gw. śetńåk = ‘wszystko, co nie dorosło do właściwej miary i nie 
rozwinęło się należycie, człowiek, zwierzę, roślina’ (Kos. SOC, 60); por. lit. siet-
niak = ‘cherlak, człowiek słabowity’ (Dor. SJP VIII, 218);  

 
sikoreczka, gw. śikWorecka – ‘młoda, wesoła panna’: zå zuž ze· stary pryk, ale zagbym 

buW mWocsy, tobym śe s takům vesoWům śikWoreckům WožyńuW [Fś]; sikoreczka, 
zdrobn. od sikorka; por. lit. sikorka = przen. ‘o młodej dziewczynie, podlotku’ 
(Dub. USJP III, 1207); 

 
sikorka, gw. śikWorka – iron. ‘otyła kobieta, która bardzo dużo je, a deklaruje, że nie 

ma apetytu’: śikWorka zy beź vyz ńe 1zyncy, zak śikWorka, a śikWorka zy tyle, ile våzy 
[Fl]; sikorka, zdrobn. od sikora; por. lit. sikora (Dor. SJP VIII, 223);  

 
siksa, gw. śiksa – ‘niedojrzała, zbuntowana panna, podlotek’: takå śiksa zesce ńir Wo žyću 

ńe 1zy, a cfańåkuze, zagby fšysBze rozumy zzadWa [Z]; por. lit. siksa = <jid.> ‘dziew-
czyna nie-Żydówka’, ‘dziewczyna źle się prowadząca’ (SW VI, 112); por. gw. siksa  
= ‘dziewczyna mocząca pod siebie w łóżku’ (Karł. SGP V, 130); por. lit. siksa 
<hebr.> =  pot. ‘o młodej dziewczynie, podlotku’ (Dub. USJP III, 1207); por. gw. śik-
sa = ‘określenie wścibksiej (sic!) i niewychowanej dziewczyny’ (Zar. SN, 217); 

 
siusiek, gw. śuśek – ‘młody, niedoświadczony mężczyzna’: to zesce śuśe· gu@i [F]; 

siusiek, rzecz. od siusiać = potoczny ‘najczęściej w rozmowach z dziećmi: oddawać 
mocz’ (Zgół. PSWP XXXVIII, 372); zob. siuśka, gw. śuśka; 

 
siuśka, gw. śuśka – ‘młoda, niedoświadczona kobieta’: to zesce ńe kWoˆita ino śuśka 

[F]; siuśka, rzecz. od siusiać = potoczny ‘najczęściej w rozmowach z dziećmi: od-
dawać mocz’ (Zgół. PSWP XXXVIII, 372); zob. siusiek, gw. śuśek; 

 
siutka, gw. śutka – ‘kobieta, która mocno kręci tyłkiem podczas chodzenia’: śutka śeze 

dupům, zak xWovi [O]; por. lit. siuta = łow. ‘bezroga samica tych zwierząt, których 
samice mają rogi’ (Dor. SJP VIII, 242); por. gw. siutka = ‘owca nie mająca rogów’ 
(Kąś SGO, 777);  

 
siwek, gw. śivek – ‘mężczyzna, który ma siwe włosy’: pšybuWo ći zmårtwzez, to śe Wod 

razu śivek ś ćeˆze zroˆzuW [B]; por. lit. siwek = ‘koń siwej maści’ (Dor. SJP VIII, 243);  
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sklamura, gw. sklamura – ‘osoba, która często narzeka’: ńe ive vyčšymać s taBzym 
sklamurům, bWo Wůń ino sklamžyv uHi [B]; sklamura, rzecz. od sklamrzeć = ‘jęczeć, 
narzekać monotonnym głosem’ (Dor. SJP VIII, 278); por. sklamra = ‘człowiek 
uskarżający się ustawicznie’; sklamřéć za usaHi = ‘narzekać, naprzykrzać się 
wciąż’ (Kos. SOC, 58); 

 
sknera, gw. sknyra – ‘skąpa osoba’: sknyra sům ńe skWožystd i druģzymu ńe då [P]; 

por. lit. sknera (Dor. SJP VIII, 298); 
 
skorupa, gw. skWorupa – ‘panna, która długo nie wychodzi za mąż’: starå pa·na to 

skWorupa, bo tag usyxå bes xWopa zak skWorupka [Ch]; por. lit. skorupa = ‘twarda, 
stwardniała warstwa okrywająca co z wierzchu...’ (Dor. SJP VIII, 320); por. gw. 
skurupa = ‘dachówka’ (Karł. SGP V, 152);  

 
smok, gw. smWok – ‘mężczyzna, który jest złośliwy i lubi żartować’: a ire ty smWoku do-

zarty [M]; por. lit. smok = ‘...potwór wielogłowy, skrzydlaty...’ (Dor. SJP VIII, 454); 
 
smoluch, gw. smWolux – ‘mężczyzna brudny, zaniedbany’: umyzze se gymbe, ty smWolu-

xu [M]; por. lit. smoluch = ‘ten, kto jest usmolony; brudas’ (Dor. SJP VIII, 456);  
 
smykacz, gw. smykåc – ‘mężczyzna, który włóczy się bez potrzeby’: śůńć se na du@ze 

smykåcu, bWo ino pšeskårås [J]; smykacz, rzecz. od gw. smykać = ‘włóczyć się’ 
(Karł. SGP V, 183);  

 
sobek, gw. sobek – ‘mężczyzna, który myśli tylko o sobie, egoista’: a udWåf śe sopku, 
zageś taBi skůmpy [Sł]; por. lit. sobek (Dor. SJP VIII, 471);  

 
spaślak, gw. spaślåk – ‘otyły mężczyzna’: spaślåk to xWop, xtůry dbå ino Wo to, žeby 
Hzeć poWny bžux, paśe śe taBi byk [G]; spaślak, rzecz. od lit. spaść się = pot. ‘przy-
brać sporo na wadze, zwykle wskutek przejadania się’ (Dub. USJP III, 1313);  

 
srała, gw. sråWa – z dezapr. pogardl. ‘mężczyzna, który roznosi plotki lub opowiada 

głupoty’: sråWa śe gådå, za· kto xWov· i srå pWo fśi gupWoty [O]; srała, rzecz. od 
srać; por. fraz. wulg. srać na co = ‘kpić sobie z czego, gwizdać na co’ (Dor. SJP 
VIII, 663); por. gw. srajduła a. srajdułka = ‘bajarz, plotkarz’ (Karł. SGP V, 213); 
por. gw. srōła = ‘niedorajda, młodzik’ (Now. SGGŻ, 270); 

 
stara łupa, gw. starå Wupa – obelż. ‘dojrzała kobieta, która jest niemiła i rozkrzycza-

na’: ńe luˆze zi zak psa, bWo to starå Wupa ńepšyzymnå [P]; por. lit. łupa = ‘szczapa, 
polano’ (Dor. SJP IV, 331); por. gw. łupa = ‘(rubasznie) stara baba’ (Karł. SGP III, 
82–83); 

 
starowinka, gw. staro1iηka – z polit. ‘stara kobieta’: śtuptå takå staro1iηka i zak tu śe 

ńe začšymav i ńe pWod1zyś [M]; por. lit. starowinka, zdrobn. od starowina = ‘ze 
współczuciem o starym człowieku’ (Dub. USJP III, 1397);  
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stękacz, gw. styηkåc – 1. ‘osoba, która ma problemy z mówieniem’: styηkår må taBze 
rozvlycůne gådańe, ze ńi ma ćyrplyvWośći gWo suxać; 2. ‘osoba, która nie umie 
wprost wyrazić prośby’: za* ¤antuś pšyxWovi pWo co to čša z ńegWo ćůηgnůńć kdzde 
sWovWo, bWo mu pšez gardWo pšezź ńi mWoze, taAi styηkåc, ale co zroˆić, různe stfWo-
ry bWoźa xWovå [O]; stękacz, rzecz. od lit. stękać = pot. ‘wydawać ciężkie, głośne 
westchnienia podczas wysiłku fizycznego lub bólu’ (Dub. USJP III, 1394);  

 
stękaczka, gw. styKkacka – [O] for. ż. od stękacz; zob. stękacz gw. styKkåc;  
 
strojnisia, gw. strůzńiśa – ‘kobieta przesadnie dbająca o wygląd’: strůzńiśa to kWoˆita 

zafse vyryxtovanå, a zaģ ive to vųxå pWo soˆze i śe pWopra1zå [RK]; strojnisia, 
rzecz. od strój (Dor. SJP VIII, 826–827); por. lit. strojnisia = ‘nieco ironicznie lub 
żartobliwie o kobiecie bardzo dbającej o stroje; elegantka’ (Dor. SJP VIII, 817);  

 
strupek, gw. strupek – ‘męczący, uciążliwy mężczyzna’: strupek to taBi, co zes pWočymny 
zak strub na du@ze [RK]; strupek, zdrobn. od strup (por. Dor. SJP VIII, 837);  

 
strzęp, gw. ščymp – obelż. ‘bezczelna, niewdzięczna kobieta’: ščymp to takå baba co 

nåz@zyrf pWo1zy a pWotym půmyśly i ńe WopxWovi zům, ze kto beve se do gWovy 
pšyˆzyråW i ćyr@zåW [O]; por. lit. strzympek = ‘człowiek wychudzony, zbyt szczu-
pły’ (Kąś SGO, 837);  

 
stulacz, gw. stulåc – ‘mężczyzna, w którego mowie trudno odróżnić żart od prawdy’; żar-

towniś’: ńe stulez, ńe stulez, bWo my će ńe Wo· viź znůmy i kåzdy 1zy, zaBi ś ćeˆze stulåc 
[Sł]; stulacz, rzecz. od stulać; por. fraz. stulać buzię, gębę = posp. ‘zamilknąć’ (Dor. SJP 
VIII, 866); por. gw. stulać = ‘(na badanym obszarze) wymyślać, konfabulować’; por. 
stulać = w Samocicach k. Tarnowa ‘zmyślać, klecić’ (KSDPAN); 

 
suchotnica, gw. suxWotńica – [WS] for. ż. od suchotnik; zob. suchotnik, gw. suxWotńik; 
 
suchotnik, gw. suxWotńik – ‘bardzo szczupły mężczyzna’: suxWotńik to lyxy xWop, taBi 

suxy, ze må ino skůre i kWośći [WS]; por. lit. suchotnik = ‘człowiek wychudzony, 
zabiedzony’ (Dub. USJP III, 1445); 

 
suka, gw. suka – obraźl. wulg. ‘kobieta, która zachowuje się niemoralnie’: suka zez 

vre·nå i ńi må zů·nyg zasat [Z]; por. lit. suka = wulg. ‘kobieta’ (Dub. USJP III, 1447);  
 
swarnik, gw. sfarńik – ‘kłótliwy mężczyzna’: sfarńik to taBi co v lada cem beve šukåW 

pšycyny do zvady [O]; sfarnik, rzecz. od lit. swarzyć się = pot. ‘spierać się, kłócić 
się, sprzeczać się’ (Dor. SJP VIII, 936–937);  

 
syc, gw. syc – ‘skąpa osoba’: sys ino Wo soˆze myśly i z ńiBzym śe ńicem ńe pWovyCi 

[G]; por. gw. syc = ‘sknera, skąpiec’ (Karł. SGP V, 274);  
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szabrownik, gw. sabrovńik – ‘oszust, mężczyzna, który kradnie drzewo w lesie’: v vez 
sabrovńikův racy ńi m· ale zag v nocy sWyxav ze cośik śe v le·śe xarnaśi to 1zadůme 
ze zaBiśik sabro1ńik, ale do tegWo to śe ńig ńe pšyznå [P]; por. lit. szabrownik 
= ‘ten, kto szabruje; rabuś, złodziej’ (Dor. SJP VIII, 994);  

 
szachraj, gw. saxraz – ‘mężczyzna, który ma skłonności do kłamstwa lub kombinowa-

nia’: ńi· ći ńe 1zeže, bWoź ze· saxraz [Z]; por. lit. szachraj = ‘oszust, krętacz, matacz’ 
(Dor. SJP VIII, 996);  

 
szachrajka, gw. saxrazka – [Z] for. ż. od szachraj; zob. szachraj, gw. saxraz; 
 
szafarnia, gw. safarńa – obraźl. ‘otyła kobieta’: safarńa to grubå baba [G]; por. gw. 

szafarnia = ‘skrzynia na zboże’ (Karł. SGP V, 280);  
 
szajbus, gw. sazbus – obraźl. ‘mężczyzna niezrównoważony psychicznie’: sazbus to 

taBi, co mu sazba WodˆzuWa i zez ńeWoblicalny [Z]; szajbus, rzecz. od szajba (por. 
Dub. USJP III, 1486); por. lit. szajbus = ‘osoba niezrównoważona psychicznie, 
zwariowana’ (Dub. USJP III, 1486);  

 
szajbuska, gw. sazbuska – [Zd] for. ż. od szajbus; zob. szajbus, gw. sazbus;  
 
szatan, gw. satan – ‘mężczyzna nerwowy, energiczny, porywczy’: Wůn to ze· satan do 

robWoty, xyći śe xyntńe, ale ńe pWotrawi s Bzym roˆić, bWo za nervWovy [Z]; por. fraz. 
pot. szatan nie człowiek = ‘o bardzo złym albo gwałtownym, nieopanowanym 
człowieku lub zwierzęciu’ (Dor. SJP VIII, 1035);  

 
szczach, gw. zscåx – z dezapr. ‘młody, niedojrzały mężczyzna, kawaler’: zscåxu gu@i, 

co ty 1zyž Wo žyću [O]; szczach, rzecz. od szczać = wulg. ‘oddawać mocz’ (Dor. 
SJP VIII, 1038);  

 
szczapa, gw. scypa – ‘szczupła kobieta’: scypa to takå suxå Wupa teva pWod blaxe na 

råspåWke i na vysusůnům babe tyz gådazům scypa [Fl]; por. lit. szczapa 
= 1. ‘kawałek porąbanego drewna’; 2. pot. ‘o bardzo chudym człowieku’ (Dub. 
USJP III, 1496); por. gw. scypica = ‘cienka, chuda kobieta’ (Now. SGGŻ, 270); 

 
szczawik, gw. sca1ik – 1. ‘młody chłopak’; 2. ‘niedojrzały mężczyzna’: zå z ńym ńe bede 

gådåW, bWo to zesce sca1ik, zak co kce, to ńeg z Wozcym pšyve [P]; szczawik, zdrobn. od 
szczaw = ‘Rumpex, roślina z rodziny rdestowatych’ (Dor. SJP VIII, 1038);  

 
szczekacz, gw. scekåc – ‘kłótliwy mężczyzna, który nie dopuszcza rozmówcy do gło-

su’: zag ze scekåcym śe spWotkås to śe muśiz na suxańe nasta1ić, bWo ńi ma Biza, ze 
će do sWova dopuśći [Ch]; szczekacz, rzecz. od szczekać; por. lit. szczekacz = ‘ten, 
kto rozprawia, mówi dużo i głośno, gardłuje, robi zamieszanie krzykiem’ (Dor. 
SJP VIII, 1045);  
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szczekaczka, gw. scekacka – [Ch] for. ż. od szczekacz; zob. szczekacz, gw. scekåc; 
por. gw. scekacka = ‘pyskata baba’ (Now. SGGŻ, 270); 

 
szczur, gw. scur – ‘wychudzony mężczyzna’: scur to zescužaWy xWop, co må kuse 

xudůH zag ryz u scura [J]; por. lit. szczur (Dor. SJP VIII, 1064–1065); zob. szczu-
rek, gw. scurek; 

 
szczurek, gw. scurek – ‘niski, wychudzony mężczyzna’: co to za xWop taBi scurek 

ćyńutBi: ańi vyglůndu ańi śuWy ńi må [P]; szczurek, zdrobn. od szczur; por. lit. 
szczurek = przen. ‘o kimś mającym chudą, wąską, drobną twarz, o kimś drobnym, 
chudym’ (Dub. USJP III, 1505); zob. szczur, gw. scur; 

 
szeptunka, gw. šeptuηka – ‘kobieta, która potrafi odwracać uroki i jest zabobonna’: 

šeptuηka uHi pWorazić, zag na kWogWo kto žućuW urok [M]; szeptunka, rzecz. od 
szeptać (Szym. SJP III, 404);  

 
szerszeń, gw. syrsyz – ‘szczególnie złośliwa osoba’: zak syrsyz uzůndly z6zůrym to 

gWožy zagby kto WudežuW [B]; por. lit. szerszeń = przen. ‘o człowieku złośliwym, 
opryskliwym, ostrym’ (Dor. SJP VIII, 1085);  

 
szkapa, gw. śkapa – ‘bardzo szczupła kobieta’: śkapa to xudå, kWośćistå kWoˆita [Zd]; 

por. lit. szkapa = pot. ‘o koniu, zwłaszcza lichym, zabiedzonym’ (Dub. USJP III, 
1517); 

 
szklarz, gw. śklåš – pogardl. ‘mężczyzna, który schlebia innym, próbuje się przypo-

dobać’: śklåš to taBi, co śe pWodlyzuze, śkly dupe [Fl]; szklarz, rzecz. od gw. szklić 
się = ‘pochlebiać, nadskakiwać, wychwalać kogo, bałamucić’ (Karł. SGP V, 300); 
por. gw. szklarz = ‘blagier, łgarz, kłamca’ (Karł. SGP V, 300);  

 
szmata, gw. smata – pogardl. obelż. ‘kobieta, która zachowuje się niemoralnie’: smata 

śe ńe sanuze i luve zi tyz ńe sanuzo [K]; por. lit. szmata = pot. 1. ‘człowiek bezwar-
tościowy, pozbawiony godności’; 2. ‘prostytutka’ (Dub. USJP III, 1528);  

 
szopa, gw. sopa – ‘osoba, która ma bujną, rozwichrzoną czuprynę (zwłaszcza mężczy-

zna)’: śevis takå sopa, zagby· śe zesce ńe dobuvuW [M]; por. lit. szopa = pot. 
‘zmierzwiona, gęsta czupryna’ (Dub. USJP III, 1532); 

 
szopen, gw. sopyn – ‘mężczyzna, który ma bujną, rozwichrzoną czuprynę’: sopyn to 

taBi, co må g6ste vWosy [O]; por. lit. Chopin (Pet.-Skow. NEPPWN I, 731); 
 
szturmak, gw. śturmåk – z dezapr. ‘osoba niezgrabna i niedorozwinięta psychicznie’: 

śturmåkWo1i mWožnd tus i tur do gWovy a i tag můntyzsy ńe beve [P]; por. gw. 
szturmak ‘dziewka lub kobieta niezdarna; niezdara’ (Karł. SGP V, 323); por. gw. 
śturmåk ‘laska niezgrabna, kawał kija’ (Kos. SOC, 61); 
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szturmo, gw. śturmWo – z dezapr. ‘kobieta niezgrabna i niedorozwinięta psychicznie’: 
śturmWo to kWoˆita xtůrå vyglůndå byle zaģ i ńenormalńe śe zaxWovuze [P]; zob. 
szturmak, gw. śturmåk; 

 
szuja, gw. suza – pogardl. ‘oszust’: zag Wůn mWoze być takå suza i tag luvi cygańić [J]; 

por. lit. szuja = ‘człowiek nikczemny, podły’ (Dor. SJP VIII, 1197);  
 
szwab, gw. śfap – pogardl. ‘nieżyczliwy, nieprzyjazny mężczyzna’: zak čša co 

čWo1zekWo1i, a napWotkå śe na śfaba, to ńi mWožnd lycyv na žů·nům půmWoc [R]; 
por. lit. szwab = ‘z niechęcią o Niemcu’ (Dor. SJP VIII, 1205–1206);  

 
szykownisia, gw. sykůvńiśa – ‘młoda kobieta, która ubiera się elegancko’: xo xo, zakå 

sykůvńiśa viśez ś ćeˆze, vystrozůnå takå [Ch]; szykownisia, rzecz. od lit. szykowny  
= ‘elegancki, wytworny, wykwintny’ (Dor. SJP VIII, 1225);  

 
Ś 
ścierwo, gw. śćyrvWo – pogardl. ‘osoba niemoralna’: śćyrvWo ńe znå, co vWolno, a ce-

gWo ńe vypådå roˆić [Zd]; por. lit. ścierwo = pot. ‘o człowieku bezwartościowym 
moralnie’ (Dub. USJP III, 1568);  

 
ścigacz, gw. śćigåc – obraźl. wulg. ‘mężczyzna rozwiązły, który ugania się za kobie-

tami’: śćigår ńe uśevi na Hzyzscu, ino låtå za babaHi, zagby mu śe Wogůn u dupy 
påluW [Dz]; ścigacz, rzecz. od gw. ścigać się = ‘mieć popęd płciowy, o owcach’ 
(Karł. SGP V, 341); por. gw. ścigacz = ‘człowiek, który lubi gonić za kobietami’ 
(Karł. SGP V, 341);  

 
ścigaczka, gw. śćigacka – ‘kobieta, która ugania się za mężczyznami’: ńe Woglůndez śe 

na taBze śćigacBi, tylkWo se pWožů·nům babe vyˆzeš [Dz]; zob. ścigacz, gw. śćigåc; 
 
ślamazara, gw. ślamazara – ‘osoba, która działa i porusza się powoli, opieszale’: śla-

mazara śe vlece ze fšysBzym, zak ślymåk [O]; por. lit. ślamazara = pot. ‘człowiek 
powolny, flegmatyczny, pozbawiony energii’ (Dub. USJP III, 1572);  

 
ślepuga, gw. ślypuga – pobłażl. ‘osoba, która przez roztargnienie nie dostrzega przed-

miotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu’: ślypuga myśly Bůg 1zy Wo ceH 
i zak cegWo zacńe sukać, to ńe znazve, dopůBi na tem ńe utxńe [O]; ślepuga, rzecz. 
od ślepy (por. Dor. SJP VIII, 1265–1266);  

 
ślepula, gw. ślypula – ‘ładna kobieta o dużych, pięknych oczach’: ta ślypula må taBze 
@zykne Wocy, ze za· śe cWo1zeg ńi mWoze Wodervav Wot pačšyńå, a xWopåBi za ńo låta-
zo zag varyzåty [O]; ślepula, rzecz. od ślepie = pot. ‘oko ludzkie’ (Dub. USJP III, 
1573);  

 
ślęczek, gw. ślyncek – ‘mężczyzna, który nie odchodzi od stołu, mimo że widać po 

nim zmęczenie, przez co staje się kłopotliwy dla gospodarza’: zak casym na iHzyńi-
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nak śe śevaWo duzy, to ć6skWo buWo Woc stoWu Wodyś, bWo pševaźńe śe trawzuW zaBi-
śik ślyncek, co tak śevåW i ańi ńe zåt, ańi zuz ńe @zuW, ale vyprośiv gWo ńe pasovaWo, 
bWo za· gWoś, to gWoś [O]; ślęczek, rzecz. od ślęczeć (por. Dor. SJP VIII, 1266– 
–1267); por. gw. ślęczek = ‘pogardl. przezwisko osoby nieproszonej na wesele, lecz 
podglądającej przez okno lub stojącej przy drzwiach’ (Karł. SGP V, 246); por. gw. 
ślyncek = ‘beksa, płaczek’ (Now. SGGŻ, 270); 

 
ślimak, gw. ślymåk – ‘osoba ospała, flegmatyczna, powolna’: ślymåk śe ćůηgńe pWům-

aWu, zagby ńi můk [Ch]; por. fraz. poruszać się jak ślymak = ‘poruszać się wolno’ 
(Dub. USJP III, 1575);  

 
śmiejownica, gw. śHzyzovńica – [P] z aprob. for. ż. od śmiejownik; zob. śmiejownik, 

gw. śHzyzovńik; 
 
śmiejownik, gw. śHzyzovńik – z aprob. ‘wesoły mężczyzna’: śHzyzovńik to xWop, co 

byle Bzedy śe beve śHzåW, na ze·no to dobre, ale na druģe ńe barro, bWo ńe zafse vy-
pådå śe śHzåć [P]; śmiejownik, rzecz. od śmiać się (por. Dor. SJP VIII, 1276– 
–1277);  

 
śmiertka, gw. śHzyrtka – ‘chuda, wysoka kobieta’: to baba kWośćistå zak śHzyrć [K]; 

śmiertka, zdrobn. od śmierć (Dor. SJP VIII, 1280–1282);  
 
śtupaczka, gw. śtupacka – ‘stara kobieta, która niesprawnie się porusza’: śtupacka tak 

śtu@ze, zagby Hz·a dryvńane gnåty [B]; śtupaczka, rzecz. od gw. śtupać = ‘iść’ 
(Karł. SGP V, 255);  

 
świdracz, gw. świdråc – 1. ‘mężczyzna zezowaty’: świdråc pševracå śly@zaHi; 

2. ‘osoba wścibska, ciekawska’: świdrår beve świdråvåW na fšysBze strůny i fšyskWo 
vyńuxå [Fś]; świdracz, rzecz. od lit. świdrować = przen. ‘przenikać na wskroś, do-
kuczać, nękać, nie dawać spokoju’ (Dub. USJP III, 1601);  

 
świnia, gw. świńa – pogardl. ‘osoba niewdzięczna, nieżyczliwa, zachowująca się nie-

przyzwoicie’: to ze· świńa ńe cWo1zek [Z]; por. fraz. zachowywać się jak świnia 
(Dub. USJP III, 1608);  

 
T 
tatuś, gw. tatuś – ‘dorosły mężczyzna, który nie podejmuje decyzji bez konsultacji 

z rodzicami’: tatuś to stary kWůz, co śe ino na zdańe Wozcův Woglůndå [O]; tatuś, 
zdrobn. od tata (por. Dor. SJP IX, 68);  

 
tekla, gw. tekla – ‘powolna, ociężała kobieta’: co za tekla ś ćeˆze, skWůzcys to Bzedy, cy 

ńe [O]; por. imię Tekla; 
 
terkotka, gw. tyrkWotka – ‘kobieta, która mówi dużo i szybko’: Wod gådańå ty tyrkWot-
Bi maWo Hi Web ńe pyηk [Ch]; por. lit. terkotka = ‘kobieta szybko mówiąca, gada-
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tliwa; trajkotka’ (Dor. SJP IX, 113); por. gw. tyrkotka = ‘kobieta gadatliwa’ (Now. 
SGGŻ, 271); 

 
tlałek, gw. tlåWek – ‘mężczyzna niemrawy, niespieszny do pracy, lubiący długo spać, 

leniwy’: iles to mWoznå spać, tlåWku [Fl]; zob. tlałka, gw. tlåWka;  
 
tlałka, gw. tlåWka – ‘kobieta niemrawa, niespieszna do pracy, lubiąca długo spać, le-

niwa’: fstavezze zus tlåWkWo, bWo śe zepsuzes, zak śe ńe bevez rusać [Fl]; tlałka, 
rzecz. od tleć = ‘palić się bez płomienia lub słabym, przytłumionym płomieniem’ 
(Dor. SJP IX, 150); zob. tlałek, gw. tlåWek; 

 
tłumak, gw. tůmåk – obelż. ‘tępa, niepojętna, ociężała osoba’: do ćeˆze mWoznå gådav 
zag do śćany, tůmåģ zeześ cy co [Dz]; por. gw. tłomok = ‘człowiek ociężały, ocięża-
lec’; ‘obelżywe przezwisko’; ‘dziewka niezdatna do roboty’ (Karł. SGP V, 402);  

 
torba, gw. torba – ‘lekkomyśla, bezmyślna kobieta’: ńe 1zev·am, ześ ty takå bezmyśnå 

torba [Z]; por. gw. torba = ‘dziewka otyła’ (Karł. SGP V, 412);  
 
torchał, gw. torxåW – ‘kobieta niedbale uczesana’: måz vWosy, zagby će @zerůn v Wep 

ščyluW, zak torxåW [RK]; por. gw. czorcha ‘niezgrabna kobieta’ (Karł. SGP I, 286); 
zob. chorchał, gw. xorxåW; 

 
trajkotka, gw. trazkWotka – ‘kobieta, która mówi dużo i szybko’: trazkWotka to baba 

co gådå duzo, ale lada co [Fl]; trajkotka, rzecz. od trajkotać (por. Dor. SJP IX, 
219); por. lit. trajkotka = pot. ‘kobieta gadatliwa’ (Dor. SJP IX, 219);  

 
trąba, gw. trůmba – ‘głośna, rozwrzeszczana osoba’: kšycy, zagby kto guxy buW, takå 

trůmba z ńi [Dz]; por. lit. trąba = pot. lekcew. a. obraźl. ‘o kimś nieenergicznym, 
niezaradnym; fujara, fajtłapa’ (Dub. USJP IV, 113);  

 
tuman, gw. tůmůn – ‘mężczyzna tępy, bezmyślny, niepojętny’: strać śe tůmůńe gu@i 

[P]; por. lit. tuman = pot. ‘człowiek tępy, ciężko myślący; matoł, tępak’ (Dor. 
SJP IX, 351–352);  

 
turek niechrzczony, gw. tureg ńekšcůny – ‘(przeważnie w wołaczu) osoba, która nie 

zna tradycji, nie kultywuje praktyk religijnych; mówi lub robi coś, czego nie wypa-
da mówić lub robić; kompromituje się’: veś ty śe xWovåW, turku ńekšcůny, ze ty Wo 
taBze žecy śe pytås [O]; por. lit. turek = 1. Turek ‘mieszkaniec Turcji’; 2. przen.  
‘o kimś nic nie umiejącym, w niczym się nie orientującym’ (Dor. SJP IX, 359); por. 
gw. tyś taki, jak Turek (do nieprzestrzegającego ściśle postów i praktyk religijnych, 
tudzież do zuchwałego) (Karł. SGP V, 441–442);  

 
turoń, gw. turůz – obraźl. ‘ociężały, leniwy mężczyzna’: turůńu ty, zaHzas pačyć, 

rusuWby· śe do půmWocy [B]; por. lit. turoń = ‘jedna z postaci występujących w ob-
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rzędach ludowych w okresie Bożego Narodzenia, wyobrażająca fantastyczne zwie-
rzę’ (Dor. SJP IX, 363); 

 
tyka, gw. tyka – ‘szczupła i wysoka kobieta’: tyka, bWo ćyηkå i dugå zak tyka [F]; por. 

lit. tyka, pot. Ach ty grochowa tyko – pomyślałem wściekły na dziewczynę (Dor. SJP 
IX, 385);  

 
tyktuś, gw. tyktuś – z dezapr. ‘mężczyzna powolny, ociężały’; tyktuś to ańi do robWoty 

ańi do gådańå ńe ze· stfWožůny, ńe 1zy, š čegWo žyze [O]; etymologia nieznana (wy-
raz nienotowany w słownikach); 

 
U 
udawacz, gw. Wudavåc – ‘mężczyzna, który wymyśla sobie problemy lub choroby’: 
Wudavår luˆi zåzcev za· gWo straśńe bWoly fšyskWo, zag mu to źle, zeby śe i·ńi Citova-
Ci na· ńym [K]; udawacz, rzecz. od udawać (por. Dor. SJP IX, 472); por. lit. uda-
wacz = ‘ten, kto udaje...’ (Dor. SJP IX, 472);  

 
udrownica, gw. Wudrovńica – [Fl] for. ż. od udrownik; zob. udrownik, gw. Wudrovńik; 
 
udrownik, gw. Wudrovńik – ‘mężczyzna przekorny, złośliwy, skory do zwady, zawzię-

ty’: Wudrovńig luˆ· iź na udry, beve śe zbyvåW, navep zag ńi må ramzi, zeby ino kWo-
gWośig vyprovaviv z růvnovaģi [Fl]; udrownik, rzecz. od udry = ‘uwziątka, zawzię-
tość’ (Karł. SGP VI, 12); por. gw. iść z kimś na udry = ‘kłopocić się’ (Karł. SGP 
VI, 12);  

 
ufnal, gw. Wufnål – pogardl. ‘mężczyzna ociężały umysłowo, tępy’: Wufnål vyglůndå 

na můndregWo, ale tympy zag Wufnål [F]; por. gw. ufnål = ‘gwóźdź do przybicia 
podkowy’ (Karł. SGP VI, 14);  

 
ulęgałka, gw. WulyηgåWka – ‘leniwa, ociężała kobieta’: WulyηgåWka to ńeruxavå baba 

i 1zecńe zmyncůnå [F]; por. gw. ulęgałka = ‘gruszka polna spadła i rozmiękła przez 
leżenie’ (Karł. SGP VI, 15);  

 
ułan, gw. uWůn – ‘mężczyzna, który ma krzywe, szeroko rozstawione nogi’: uWůn śe 

mů1i, za· kto må taBze noģi kšyve zag Woć śodWa [Fl]; por. lit. ułan = ‘żołnierz lek-
kiej kawalerii’ (Dor. SJP IX, 555);  

 
ułomniak, gw. uWymńåk – pogardl. ‘osoba zachowująca się jak niedorozwinięta psy-

chicznie lub ograniczona umysłowo’: uWymńåk, bWo zez uWymny, xWory na gWove, ńe 
myśly normalńe [Fl]; ułomniak, rzecz. od ułomny (por. Dor. SJP IX, 559); por. gw. 
ułomniåk = ‘ułomne dziecko, niedołęga, idiota’ (Karł. SGP VI, 25);  

 
uroda, gw. Wuroda – iron. ‘o kobiecie, która ma brzydką twarz’: BWolek xWovuW ze·nym 

casym do taBi Wurody do ¤aščymˆi, @zyknå buWa zag noc [O]; por. lit. uroda (Dor. 
SJP IX, 652–653);  
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W 
walutowiec, gw. valuto1zec – ‘osoba, która pracuje za granicą’: na vesylag nåz1zyncy 
WorBzestra Wodgryvå valutofcům, bWo Wůńi zasfe nåzgrupse pWortfyle mazo i kcům śe 
pWokåzać [O]; walutowiec, rzecz. od waluta (por. Dor. SJP IX, 833);  

 
wapniak, gw. vapńåk – ‘stary, schorowany mężczyzna’: stary xWop to zez vapńå· kruxy 

i vysxńynty [M]; por. lit. wapniak = wiech. ‘stary człowiek’ (Dor. SJP IX, 840);  
 
wariat, gw. varyzåt – ‘mężczyzna niezrównoważony, działający chaotycznie’: ty vary-
zåće pWoščylůny, kto za tobům nadųzy [P]; por. lit. wariat = przen. pot. ‘o człowieku 
niepoważnym, postrzeleńcu’ (Dor. SJP IX, 846);  

 
wariatka, gw. varyzåtka – [P] for. ż. od wariat; zob. wariat, gw. varyzåt; 
 
wiatrak, gw. 1zatråk – żart. ‘mężczyzna, który ma duże uszy’: ty zezeź 1zatråk, to måz 

na taBze upaWy dobže, bWo śe mWožez usaHi vaxlovać [F]; por. lit. wiatrak (Dor. 
SJP IX, 980–981);  

 
wicarz, gw. 1icåš – z aprob. ‘pogodny mężczyzna, skłonny do żartów i kawałów’: zaּ 

kto zes taBi pråvvivy 1icåš to śe nåzle@i na druzbe nadaze, bWo taH i zaś@zyvav  
i gu@zo pWogådać čeba [O]; wicarz, rzecz. od wic = przestarz. ‘dowcip, żart, kawał’ 
(Dor. SJP IX, 991);  

 
wieprz, gw. 1zypš – ‘otyły mężczyzna’, 1zypš to taBi ńepšyzymny gruby xWop, co dbå 

ino Wo to, zeby śe nazryć [W]; por. lit. wieprz = ‘wytrzebiony samiec świni’ (Dor. 
SJP IX, 1059);  

 
wieprzek, gw. 1zypšek – [W] wieprzek, zdrobn. od wieprz; zob. wieprz, gw. 1zypš; 
 
wiercidupa, gw. 1zyrćidupa – ‘kobieta, która kręci tyłkiem, chodząc’: nåz1zyncy śe 

xWopåBi Woglůndazo, zaģ ive zakå 1zerćidupa i kufrym zaHzatå, a za) zesce pšy teH 
zes f spWů·ńicy, to zus caWBzym [J]; por. lit. wiercić się (Dor. SJP IX, 1061) i dupa 
(por. Dor. SJP II, 429);  

 
wierzbak, gw. 1zyžbåk – obraźl. ‘mężczyzna, który ma dużo dzieci’: 1yžba śe puscå 

gvebůńv iaģ ino vWode pWocuie, a 1iyžbdg md 1iyžbWovegWo i låtegWo mu śe tag vec-
ka rorům [O]; wierzbak, rzecz. od wierzba (por. Dor. SJP IX, 1068);  

 
wieśniak, gw. 1zyśńåk – pogardl. 1. ‘mężczyzna, który zachowuje się niekulturalnie, 

jest nieobyty towarzysko’; 2. ‘mężczyzna nienadążający za modą’: ńe pWotrawi śe 
zaxWovav i s taBiym 1iyśńåBiym to ias fstyd gve iś [Br]; por. lit. wieśniak = prze-
starz. ‘chłop, rolnik’ (Dub. USJP IV, 437);  

 
wieśniara, gw. 1zyśńåra – [Br] pogardl.; for. ż. od wieśniak; zob. wieśniak, gw. 
1iyśńåk; 
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windyja, gw. 1indyza – ‘szczególnie wysoka kobieta’: to takå baba vy1indovanå  
v gůre [P]; windyja, rzecz. od windować (por. Dor. SJP IX, 1107); por. gw. winduga 
= ‘winda, windowanie’ (Karł. SGP VI, 127);  

 
włazidupa, gw. vWaźidupa – ‘mężczyzna, który schlebia innym, chcąc im się przypo-

dobać’: zaxWovuie· śe iag vWaźidupa, ńe upokdždWby· śe tak [G]; por. lit. włazić  
a. wleźć (Dor. SJP IX, 1153–1155) i dupa (por. Dor. SJP II, 429); 

 
włóka, gw. vůka – ‘kobieta, która włóczy się po wsi bez potrzeby’: vůka to gWožy zak 

xåW@zåra, bo xoW@zåra 1zyncy do sośadůf xWovi a vůka to zuz dalekWo Wot xåWpy [O]; 
włóka, rzecz. od włóczyć (por. Dor. SJP IX, 1178–1179); por. lit. włóka = daw. 
‘włóczęga, włóczykij’ (Dor. SJP IX, 1179–1180); por. gw. włóka = ‘włóczęga, ko-
bieta rozwiązłe życie prowadząca’; ‘dziewczyna lubiąca chodzić po jarmarkach  
i karczmach’ (Karł. SGP VI, 137–138);  

 
wnęter, gw. vnynter – obraźl. ‘mężczyzna, który posiada cechy niemęskie (przeważnie jest 

niski, szczupły i ma wysoki głos)’: vnynter to ńiby xWob a ńe xWo‚ i baba tyz ńe [J]; por. 
lit. wnęter = ‘mężczyzna albo samiec zwierzęcia cierpiący na wnętorstwo’ (Dor. 
SJP IX, 1186); por. lit. wnętorstwo = ‘... stan, w którym jedno lub oba jądra nie znajdują 
się w normalnym miejscu i nie są widoczne na zewnątrz’ (Dor. SJP IX, 1186);  

 
wsiak, gw. fśåk – [M] pogardl.; zob. wieśniak, gw. 1zyśńåk; 
 
wsza, gw. fsa – ‘energiczna i zaradna osoba’: fsa fšyńve vleźe i zes barro Wobrotnå [Fś]; 

por. lit. wesz (Dor. SJP IX, 939); por. fraz. wulg. Rzucać się, skakać jak wesz na 
grzebieniu = ‘robić awantury, przeciwstawiać się komuś w sposób arogancki’ (Dor. 
SJP IX, 939);  

 
wszarz, gw. fśåš – pogardl. obraźl. 1. ‘niekulturalny mężczyzna’: fśå· śe ńe pWotrawi 

pšy luvag zaxWovać taģ zag må być [P]; 2. ‘mężczyzna zaniedbany, brudny, zaw-
szawiony’: Waźi pWo fśi taBi fśd{ i robastfWo ro·śyvå [K]; por. gw. wsiårz = ‘pogar-
dliwe przezwisko nędzarza, brudasa, biedaka’ (Karł. SGP VI, 174); zob. wieśniak, 
gw. 1zyśńåk;  

 
wydra, gw. vydra – pogardl. obelż. ‘wyjątkowo niesympatyczna kobieta: złośliwa 

i nieżyczliwa’: ńe xce do ńi xWoviv bWo to strasnå vydra, zak fšyskWo dobže to do ra-
ny pšyWus, ale zak tykWo co ńe pWo zi myśly to beve psy na čWo1zeku 1zysać [J]; por. 
lit. wydra = obraźl. ‘o kobiecie przebiegłej, kłótliwej, często też ubranej wyzywają-
co’ (Dub. USJP IV, 580);  

 
wyleniałek, gw. vylyńåWek – ‘łysy mężczyzna’: straśńe śe pWostaždW bes tyn rok, vylyńå-
Wek taBi zagby HzåW pWo śtyrves·ce [ZL]; wyleniałek, rzecz. od wylenić a. wylinić 
= daw. ‘pozbawić włosów, piór spowodowawszy ich wypadnięcie’ (Dor. SJP X, 78);  
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wymoczek, gw. vymWocek – pogardl. ‘mężczyzna wątły, słaby, chorowity’: vymWocek 
to xWopek taBi ńepWozorny, ze vnetBi vrůna by gWo uńesWa [J]; por. lit. wymoczek 
= pot. lekcew. ‘osoba blada, mizerna, niepozorna’ (Dub. USJP IV, 633);  

 
wyrzęda, gw. vyžynda – ‘mężczyzna, który lubi kawały i psoty’: zak xWovuWym do 

škoWy to my zesce 1zyncy vyžůnraly zak teråź vecka i buWy tys taBze vyžyndy, co bez 
ńik pWakaly naucyćyle, bWo se pWoraviv ńi mWogly [O]; wyrzęda, rzecz. od gw. wy-
rządzać = ‘dokuczać’ (Karł. SGP VI, 226);  

 
wystrachaniec, gw. vystrågańec – ‘bojaźliwy mężczyzna, tchórz’: taBi vystrågańer 

vyglůndå zagby śe båW že žyze, to taBi xWo· be{ zåz [Fl]; wystrachaniec, rzecz. od 
wystrachać się = pot. ‘wystraszyć się’ (Dor. SJP X, 259);  

 
wyścigówka, gw. vyśćigůfka – ‘kobieta, która bardzo szybko chodzi i szybko wykonu-

je pracę’: vyśćigůfka zes takå šypkå, ze ńe ive za ńům nadųzyć [Dz]; wyścigówka, 
rzecz. od wyścignąć = przestarz. ‘ścigając wyprzedzić, prześcignąć’ (Dor. SJP X, 
279);  

 
wywłoka, gw. vyvWoka – obraźl. wulg. ‘kobieta, która źle się prowadzi’: vyvWoka to zez 

baba, co śe śćigå zak suka [Ch]; por. lit. wywłoka = posp. ‘kobieta lekkich obycza-
jów...’ (Dor. SJP X, 325);  

 
 
Z 
zagranicznik, gw. zagrańicńik – ‘mężczyzna pracujący za granicą’: zag vrůco te za-

grańicńiBi Bzedy, to mWoze i u nåz beve le@i [O]; zagranicznik, rzecz. od zagranica, 
por. lit. zagranica (Bań. ISJP, 1213); por. lit. zagraniczniak = ‘cudzoziemiec, czło-
wiek zagranicy’ (An. Sk. SPP, 105); 

 
zakostniałek, gw. zakWośńåWek – ‘osoba, która konsekwentnie obstaje przy swoim 

zdaniu, nawet jeśli nie ma racji’: zakWośńåWeģ ze· straśńe ńepšegådany, gu@zo gådå, 
ale śe txnůńv ńe då [Fl]; zakostniałek, rzecz. od zakostnieć; por. lit. skostnieć = pot. 
‘zasklepić się w nie ulegających zmianom poglądach’ (Dor. SJP VIII, 323–324);  

 
zalecajka, gw. zalycazka – ‘kobieta, która kokietuje mężczyzn’: zalycazka do ie·negWo 

xWopåka mrugńe, do i·negWo śe uśHzyxńe [Ch]; zalecajka, rzecz. od zalecać się 
(por. Dor. SJP X, 587);  

 
zamorzałek, gw. zamWoždWek – ‘mężczyzna, który ma niezwykle duży apetyt’: zag 

zamWoždWek śe veźHze za zarće to śe vydaze, ze zesce ńigdy ńir ńe zåt [Br]; zamo-
rzałek, rzecz. od zamorzyć = ‘morząc, głodząc kogo doprowadzić do stanu wyczer-
pania fizycznego’ (Dor. SJP X, 640); por. gw. zamorzeniec = ‘człowiek nadzwy-
czajnie chudy’ (Karł. SGP VI, 299);  
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zbereźnik, gw. zbereźńik – ‘mężczyzna, który opowiada sprośne dowcipy; mówiąc, 
robi aluzje seksualne’: zbereźńik to taBi xWop, co by ino Wo du@ze WopWo1zadåW [B]; 
zbereźnik, rzecz. od gw. zbereźny = ‘rozpustny’ (Karł. SGP VI, 344); por. gw. zbe-
reźnik = ‘prowadzący niemoralnej treści rozmowy’ (Karł. SGP VI, 344);  

 
zbijak, gw. zˆizåk – ‘mężczyzna, któremu nie chce się pracować’: ez, zˆizåku, zˆizåku, 

fšysAig 1idać pšy robWoće, a ty znovu śevis [O]; zbijak, rzecz. od zbijać; por.  
fraz. zbijać bąki = ‘próżnować’ (Karł. SGP VI, 345–346); por. zbijak = gw. ‘włó-
częga, łazik’ (Dor. SJP X, 919);  

 
zbywacz, gw. zbyvåc – ‘mężczyzna, który niedokładnie wykonuje pracę’: zbyvår ńe 

zroˆi dokWa·ńe ńicegWo, tykWo tag zbyvå pWo Wepkak [O]; zbywacz, rzecz. od gw. 
zbywać = ‘z niechęcią, niedbale robić’ (Karł. SGP VI, 351); por. fraz. robić co, aby 
zbyć = ‘robić co byle jak, niedbale, od niechcenia’ (Dor. SJP X, 949–950);  

 
zbywaczka, gw. zbyvacka – [O] for. ż. od zbywacz; zob. zbywacz, gw. zbyvåc; 
 
zdeb, gw. zdyp – pobłażl. 1. ‘niesforne dziecko’; 2. ‘młody mężczyzna, któremu tylko 

żarty w głowie’: Woz zdyˆze, zdyˆze, zak ći śe navet xce tag dokazovać [O]; por. gw. 
zdeb = ‘człowiek pochmurny, posępny, ponury’ (Karł. SGP VI, 354); por. gw. zde-
bel = ‘żartobliwa nazwa dzieci lub małych zwierząt’ (Karł. SGP VI, 354);  

 
zdechlak, gw. zdyxlåk – pogardl. ‘mężczyzna, który często choruje’: zdyxlåk to taBi 

xWop, co zez na zdexńyńcu, za sWaby zeby žyv a za mWocny, zeby umžyć [L]; zde-
chlak, rzecz. od zdechnąć (por. Dor. SJP X, 961); por. lit. zdechlak = pot. ‘człowiek 
chorowity, słaby fizycznie, mizerny, wątły’ (Dor. SJP X, 961);  

 
zdechlałek, gw. zdyxlåWek – [L] zob. zdechlak, gw. zdyxlåk; 
 
zdzira, gw. źvyra – wulg. obelż. ‘kobieta lekkich obyczajów’: zak to vyglůndå, zebyś 

xWovuWa zag źvyra ubranå [P]; por. lit. zdzira = wulg. ‘kobieta źle się prowadząca, 
ladacznica’ (Dor. SJP X, 1000);  

 
zezak, gw. zyzåk – ‘mężczyzna zezowaty’: zyzåg ve ińvi pačy a 1ivi zagby pačuW pšeć 

śeˆze [M]; zezak, rzecz. od zez (Szym. SJP III, 1006);  
 
zgniłek, gw. zgńuWek – ‘mężczyzna, który dużo śpi, późno wstaje i jest wiecznie nie-

wyspany’: zgńuWek śe gådå na ś@zoxa, co zaHza· śe rusyv do cegWośi, ino by gńuW, 
bWo luˆi spać [Dz]; zgniłek, rzecz. od zgnić (Szym. SJP III, 1009); por. lit. zgniłek 
= posp. ‘człowiek bezwartościowy moralnie; rzadziej: człowiek chorowity, słabo-
wity’ (Szym. SJP III, 1009);  

 
zgrzęda, gw. zgžynda – [O] zob. zrzęda, gw. zžynda; 
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ziajak, gw. źazåk – ‘mężczyzna słabowity, wiecznie niewyspany, ziewający, niezdolny 
do pracy’: xWoćxtůre źazåBi tak šyrokWo rostwzyrazo gymbe, ze za{ zym garWo 1idać 
[O]; ziajak, rzecz. od gw. ziajać = lit. ‘ziewać’ (Dub. USJP IV, 998);  

 
zimorodek, gw. źimWorodek – ‘osoba, której stale zimno’: źimWorodek śe xWoćBzez 

i v lato · źimna tele@ze, taBi zez ńevygžůny [R]; zimorodek, rzecz. od zima (Dor. 
SJP X, 1109) i rodzić (por. Dor. SJP VII, 1015–1016); por. lit. zimorodek 
= ‘Alcedo, ptak...’ (Dor. SJP X, 1113);  

 
zmarzlak, gw. zmarzlåk – ‘osoba, której wiecznie zimno’: dlå zmarzlåka ze{ ze·na 

rada, čša vlyź v gůvno pWo Wusy to gWo 1zater ńe rusy [Ch]; zmarzluch, rzecz. od 
zmarznąć (por. Dor. SJP X, 1178); por. lit. zmarzlak = ‘człowiek łatwo marznący, 
nie znoszący zimna’ (Dor. SJP X, 1178);  

 
zmarzlałek, gw. zmarzlåWek – [Ch]; zob. zmarzlak, gw. zmarzlåk; 
 
zmierzałek, gw. zHzyrzåWek – ‘osoba, która marudzi, jest grymaśna’: zHzyrzåWek pWo-

trawi čWo1zeka umWordovać sfWozyH zåzcyńym [K]; zmierzałek, rzecz. od gw. zmier-
zieć = ‘uprzykrzyć sobie’ (Karł. SGP VI, 396); por. gw. zmierzieniec = ‘zrzęda, nu-
dziarz’ (Karł. SGP VI, 396); 

 
znawiacz, gw. znå1zåc – ‘mężczyzna, który zmyśla historie i przenosi je w formie 

plotek’: za· kto ze· znå1zåc to śe gWo ńe suxå, bWo gådå, co sům zno1zuW, a ńe co zez 
napråvde [M]; znawiacz, rzecz. od znawiać = ‘(na badanym obszarze) zmyślać’; 
por. gw. nowiście = ‘nowiny, nowości’ (Karł. SGP III, 337);  

 
znawiaczka, gw. znå1zåcka – [M] for. ż. od znawiacz; zob. znawiacz, gw. znå1zåc; 
 
zołza, gw. zoWza – ‘kobieta złośliwa, oschła w kontaktach’: ńe bůńv lå ńegWo takå zo-
Wza, bWo śe zesce zńexyńći [Dz]; por. lit. zołza = pot. ‘kłótliwa, dokuczliwa kobieta’ 
(Dor. SJP X, 1260);  

 
zrzęda, gw. zžynda – ‘osoba, która wiecznie marudzi’: zžynda zafse zåzdå, cy må Wo co, 

cy ńi må [B]; por. lit. zrzęda = ‘osoba, która ciągle zrzędzi’ (Dub. USJP IV, 1078);  
 
zwodnik, gw. zvWodńik – ‘mężczyzna, który ma duże poczucie humoru i lubi żarto-

wać’: zvWo·ńig roˆi luvům zaHzysańe v gWo1ze, pWo1zy coź i luve ńe 1zero, čy to 
pråvda, čy zig zvWovi [W]; zwodnik, rzecz. od zwodzić a. zwieść = ‘wprowadzić 
w błąd’ (Dor. SJP X, 1345–1347);  

 
zygacz, gw. zygåc – ‘zaczepny mężczyzna, który dąży do zwady’: a coś ty taBi zygåc, 

dezze mu zześ spWokWozńe i pšestaz do ńegWo śturać [O]; zygacz, rzecz. od gw. zygać 
a. zyzać = ‘dogryzać komuś, robić przytyki, zaczepiać kogoś’ (Kąś SGO, 1088);  
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Ż 
żerak, gw. zyråk – ‘mężczyzna, który bardzo dużo je’: zyråk to taBi, co ńe 1zy, Bzedy čša 
Wodyź Wot kWoryta; żerak, rzecz. od gw. żerać = ‘jadać, pożerać’ (Karł. SGP VI, 443);  

 
żyd, gw. zyt – 1. ‘skąpy mężczyzna’: žy· to taBi cyntuś, co xWovby HzåW za dužo 

to i·nymu ńe pWožycy [B]; 2. ‘mężczyzna, który nie zdejmuje nakrycia głowy 
na czas jedzenia’: zå ći zards tům cdpke zdyme, ty vetku [O]; por. połączenia: Kiedy 
bieda, nie idź do Żyda, ale do sąsiada = ‘w nieszczęściu należy szukać pomocy lu-
dzi życzliwych’, Mają pieniądze Żydzi, ale nikt ich nie widzi = ‘o człowieku skrzęt-
nie skrywającym swoje bogactwo’ (Zgół. PSWP L, 325);  

 
żyła, gw. zuWa – ‘osoba energiczna, aktywna’: ale ś ćeˆze zuWa ćyntå [J]; por. lit. żyła 

= potoczny ‘osoba bardzo wymagająca, surowa wobec otoczenia, o zasadniczym 
sposobie bycia’ (Zgół. PSWP L, 329). 
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KWESTIONARIUSZ DO BADAŃ SŁOWNICTWA 
GWAROWEGO OKREŚLAJĄCEGO CZŁOWIEKA 

Kwestionariusz dotyczy określeń wyglądu, zachowania oraz charakteru ludzi. Celem badania jest 
odtworzenie obrazu kobiety i mężczyzny utrwalonego w słownictwie mieszkańców gminy Zakliczyn 
nad Dunajcem.  
 
Proszę wypełnić poniższe dane. 
Miejscowość: ................................................................................................ 
Rok urodzenia: .............................................................................................. 

Płeć:  kobieta □  mężczyzna □ 
 
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Jeśli istnieje 
kilka określeń na oznaczenie jakiejś cechy, proszę podać wszystkie. Jeśli przychodzą Pani / Panu 
na myśl inne ciekawe słowa, proszę o zapisanie ich na osobnej kartce. Proszę wpisać nazwy tak, jak 
się mówi (np. chłopok, nie: chłopak). 
Jeżeli mężczyznę i kobietę, którzy posiadają daną cechę, nazywa się niejednakowo, proszę o zazna-
czenie tego w odpowiedzi. 
 
Skrót Jsn. oznacza: „Jak się nazywa”, Jsn cz.: „Jak się nazywa człowieka” 
 
OKREŚLENIA OGÓLNE 

1. Jak inaczej mówi się na kobietę?  1. Jak inaczej mówi się 
na mężczyznę? 

 

2. Jsn. młodą kobietę?  2. Jsn. młodego mężczyznę?  

3. Jsn. dojrzałą kobietę?  3. Jsn. dojrzałego mężczyznę?  

4. Jsn. starą kobietę?  4. Jsn. starego mężczyznę?  

WYGLĄD I ZACHOWANIE CHARAKTER 

1. Jsn. niską kobietę?  1. Jsn. cz. włóczącego się bez  
potrzeby? 
a) kobietę 
b) mężczyznę 

 

2. Jsn. niskiego mężczyznę?  2. Jsn. cz., któremu się wszystko 
udaje? 

 

3. Jsn. grubą, otyłą kobietę?  3. Jsn. cz., który ma dziwne  
pomysły? 
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4. Jsn. grubego, otyłego mężczyznę?  4. Jsn. cz. dwulicowego, fałszywego?  

5. Jsn. bardzo wysoką, chudą  
kobietę? 

 5. Jsn. cz., który kłamie, oszukuje?  

6. Jsn. bardzo wysokiego, chudego 
mężczyznę? 

 6. Jsn. cz., który lubi się chwalić?  

7. Jsn. cz., który łysieje?  7. Jsn. cz., który dokucza innym?  

8. Jsn. cz. łysego?  8. Jsn. cz., który nikogo 
nie krzywdzi, zawsze mówi prawdę 
i jest życzliwy dla wszystkich? 

 

9. Jsn. cz. z kręconymi włosami?  9. Jsn. cz. bojaźliwego, 
tchórzliwego? 

 

10. Jsn. cz., który ma bardzo 
owłosione ciało? 

 10. Jsn. cz. nieżyczliwego 
dla innych? 

 

11. Jsn. cz. ze znakami po ospie,  
z krostami? 

 11. Jsn. cz., który lubi żartować, 
śmiać się? 

 

12. Jsn. cz. z brzydką cerą?  12. Jsn. cz., który jest wścibski, 
wszędzie zagląda? 

 

13. Jsn. cz. z krzywymi nogami?  13. Jsn. cz. grymaśny, któremu nic 
nie pasuje? 

 

14. Jsn. cz. z dużymi uszami?  14. Jsn. cz., który cały czas krzyczy 
i złości się o wszystko? 

 

15. Jsn. cz. z garbem?  15. Jsn. cz., który traci pieniądze, 
marnotrawi majątek? 

 

16. Jsn. cz. zezowatego?  16. Jsn. pannę, która wynosi się nad 
inne? 

 

17. Jsn. cz. z wytrzeszczonymi 
oczami? 

 17. Jsn. cz., który schlebia innym, 
żeby im się przypodobać? 

 

18. Jsn. cz., który utyka, kulawego?  18. Jsn. cz., który opowiada sprośne, 
nieprzyzwoite historie? 

 

19. Jsn. cz., który powłóczy nogami, 
potyka się o własne nogi? 

 19. Jsn. cz., który lubi zabawę 
i unika pracy? 

 

20. Jsn. cz. ociężałego, niedołęgę?  20. Jsn. cz., który wszystkim 
zazdrości? 

 

21. Jsn. cz., który robi wielkie kroki 
i szybko chodzi? 

 21. Jsn. cz., do którego ludzie mają 
szacunek? 

 

22. Jsn. kobietę, która kręci tyłkiem, 
idąc?  

 22. Jsn. cz., który nikomu nie 
ustępuje, nie daje się przekonać? 

 

23. Jsn. kobietę z dużym biustem?  23. Jsn. cz., który często się złości?  

24. Jsn. cz. przesadnie dbającego  
o czystość? 

 24. Jsn. cz. niewierzącego, który nie 
chodzi do kościoła? 

 

25. Jsn. cz., który nie dba 
o czystość? 

 25. Jsn. cz., który często chodzi do 
kościoła i dużo się modli? 
a) kobietę 
b) mężczyznę  

 

26. Jsn. pannę cudacznie ubraną,  
z dziwaczną fryzurą? 

 26. Jsn. cz., który wyznaje inną 
wiarę, nie jest katolikiem?  

 

27. Jsn. młodą, atrakcyjną kobietę?  27. Jsn. cz., który mówi zawsze 
prawdę? 

 

28. Jsn. kobietę źle, niedbale 
uczesaną? 

 28. Jsn. cz., który zawsze chętnie 
wszystkim pomaga? 
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29. Jsn. kobietę elegancko ubraną?  29. Jsn. cz. skąpego?  

30. Jsn. kawalera przesadnie 
dbającego o swój wygląd, fryzurę, 
ubranie? 

 30. Jsn. cz., który wymyśla sobie 
choroby? 

 

31. Jsn. cz. noszącego zbyt luźne, za 
duże ubrania? 

 31. Jsn. nałogowego pijaka?  

32. Jsn. kobietę niechlujnie ubraną?  32. Jsn. cz., który w ogóle nie pije 
alkoholu? 

 

33. Jsn. cz., który je bardzo powoli?  33. Jsn. cz., który po pijanemu 
śpiewa? 

 

34. Jsn. cz., który wybrzydza przy 
jedzeniu, nie ma apetytu? 

 34. Jsn. cz., który zajmuje się 
czarami?  

 

35. Jsn. cz. bardzo łakomego, który 
dużo je? 

 35. Jsn. cz., który rzuca uroki 
(czary)? 

 

36. Jsn. cz., który się jąka?  36. Jsn. cz., który potrafi odwracać 
czary (uroki)? 

 

37. Jsn. cz., który mówi dużo i nie 
zawsze mądrze? 

 37. Jsn. cz., który zna się na leczeniu 
a nie jest lekarzem? 

 

38. Jsn. cz., który mało mówi? 
a) kobietę 
b) mężczyznę  

 38. Jsn. cz., który wiecznie udaje 
chorego? 

 

39. Jsn. cz. leworęcznego?  39. Jsn. kobietę roznoszącą złośliwe 
plotki?  

 

40. Jsn. cz., który mówi 
niewyraźnie? 

 40. Jsn. cz., który dobrze tańczy? 
a) kobietę 
b) mężczyznę 

 

41. Jsn. cz., który często przeklina? 
a) kobietę 
b) mężczyznę  

 41. Jsn. mężczyznę, który roznosi 
złośliwe plotki? 

 

42. Jsn. cz., który nie chce 
pracować? 

 42. Jsn. kobietę, która jest bardzo 
nieśmiała, stroni od mężczyzn?  

 

43. Jsn. cz., który nie lubi pracować?  43. Jsn. pannę, która długo nie 
wychodzi za mąż?  

 

44. Jsn. cz., który chętnie pracuje?  44. Jsn. kobietę, która lubi 
towarzystwo mężczyzn? 

 

45. Jsn. cz., który wszystko robi 
szybko? 

 45. Jsn. pannę z nieślubnym 
dzieckiem? 

 

46. Jsn. cz., który wszystko robi 
starannie, dokładnie? 

 46. Jsn. niewierną żonę?  

47. Jsn. cz., który wszystko robi zbyt 
powoli? 

 47. Jsn. bardzo nieśmiałego 
chłopaka, kawalera?  

 

48. Jsn. cz., który wszystko robi źle?  48. Jsn. kawalera, który długo się nie 
żeni?  

 

49. Jsn. cz., który potrafi wszystko 
zrobić sam, wymyślić coś? 

 49. Jsn. mężczyznę, którym rządzi 
żona? 

 

50. Jsn. cz., który nic nie umie 
zrobić sam? 

 50. Jsn. żonatego mężczyznę, który 
ugania się za kobietami? 

 

51. Jsn. cz., który mówi dużo 
i szybko? 
a) kobietę 
b) mężczyznę  

 51. Jsn. mężczyznę rozpustnego?  
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52. Jsn. cz., który jest bardzo 
powolny, niemrawy? 
a) kobietę 
b) mężczyznę  

 52. Jsn. mężczyznę, który lubi 
towarzystwo kobiet? 

 

53. Jsn. kobietę powolną, która nie 
radzi sobie z pracami domowymi? 

 53. Jsn. dorosłego mężczyznę, który 
kieruje się zdaniem rodziców? 

 

54. Jsn. kobietę, która mówi i 
pracuje powoli? 

 54. Jsn. cz., który lubi się bić 
z innymi (wszczyna bójki)? 

 

55. Jsn. kobietę, która uważa się za 
wielką damę?  

 55. Jsn. cz., który nie dba o dom 
i rodzinę? 
a) kobietę 
b) mężczyznę 

 

56. Jsn. cz., który jest zarozumiały?  56. Jsn. mężczyznę, który ma same 
córki? 

 

57. Jsn. cz., który myśli, że zawsze 
wszystko wie i umie lepiej, 
przemądrzałego? 

 57. Jsn. mężczyznę, który ma dużo 
dzieci? 

 

58. Jsn. cz. nierozgarniętego, 
z którym nie można się dogadać?  

 58. Jsn. kobietę, która ma dużo 
dzieci? 

 

59. Jsn. cz. niedorozwinięty 
fizycznie i umysłowo?  

 59. Jsn. żonatego mężczyznę, który 
nie ma dzieci? 

 

60. Jsn. cz. starego, schorowanego?   60. Jsn. zamężną kobietę, która nie 
ma dzieci? 

 

61. Jsn. cz. chorowitego, słabego, 
wątłego? 

 61. Jsn. cz., któremu nie można 
zaufać? 

 

62. Jsn. kobietę, która zachowuje się 
i wygląda jak mężczyzna?  

 62. Jsn. cwaniaka, kombinatora?  

63. Jsn. mężczyznę, który wygląda 
i zachowuje się jak kobieta? 

 63. Jsn. nieproszonego gościa  
(np. na weselu)?  

 

64. Jsn. cz., który nie widzi?  64. Jsn. cz., który długo siedzi, gdy 
przychodzi w odwiedziny (trudno mu 
wyjść)? 

 

65. Jsn. cz., który nie dosłyszy?  65. Jsn. cz., który nikogo 
nie odwiedza, siedzi tylko 
we własnym domu? 

 

66. Jsn. cz., który jest głuchy?  66. Jsn. cz., który od pokoleń 
mieszka w jednej wsi? 

 

67. Jsn. cz., który zanieczyszcza 
powietrze, „puszcza bąki”? 

 67. Jsn. cz., który przybył do wsi 
i w niej się ożenił? 

 

68. Jsn. cz., któremu jest ciągle 
zimno? 

 68. Jsn. cz., który przeprowadził się 
ze wsi do miasta? 

 

69. Jsn. cz., któremu jest ciągle 
gorąco? 

 69. Jsn. cz., który stara się nie mówić 
gwarą i zachowuje się, jak ludzie 
z miasta? 

 

70. Jsn. cz. zbyt lekko ubranego 
w niepogodę?  

 70. Jsn. cz. niewykształcony, który 
nie skończył żadnej szkoły? 

 

 71. Jsn. cz. wysoko wykształcony?  
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