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РОLSKA GWARA ZLODZIEJSKA

Charakteryzujac jezyki tajne wybitnу јеzykoznawca polski Jan Baudouin
de Courtenay wрrowadza podzial dialektów na terytorialne (wiejskie) i so
cjalne (šrodowiskowe, zavodowe). Jest to, jego zdaniem, podzial poziomy
i pionowy.“
Dialekty širodowiskowe powstaly w wyniku spolecznego zróžnicowania
(nawarstviania sie) i od dialektów terytorialnych wyodrebniaja sie m. innymi
stownictwem, w реwnym stopniu skladnia i fonetyka.“
Јеzyki tajne, których wspolczesna reprezentantka jest u nas przede
wszystkim polska gwara zlodziejska, wchodza w zakres dialektów šrodo
wiskowych. Bronislaw Wieczorkiewicz wskazuje na bardzo bogata spoteczno
historyczna tradycje znamionujaca jezyki tajne:

„Zawsze klasy spoleczne bedace poza nawiasem žусia swojego spo
feczећstwa poslugiway siе јеzykiem specjalnym, tajnym, który nie
bуl dostepny i zrozumiaty dla niewtajemniczonусh. (. . .) Wszystkie
niemal narody Europy i Azji mialy swoje argot. W Anglii jest to ºslang
albo "cantº, w Niemczech Rotwelsch”, “Gaunersprache, w Hiszpanii
ºxerigonza, w Portugalii calao, w Holandii ºbargoens', w Czecho

* p. Baudouin de Courtenay, wstep do „Blatnoj muziki“. P. F. Trachtenberga, Pe
tersburg 1909, str. XII.
* Zagadnenia te wielostronnie zbadat i wyjašnih prof. dr Bronislaw Wieczorkiewicz

w swoich licznych interesujacych publikacjach (p. m. innymi: B. Wieczorkiewicz. О gwa
rach šrodowiskowych, „Poradnik Jezykowy“ 1961r., z. 5, sta. 225 i nast. О јеzyku Wiecha

i tak zwanych wiechizmach, „Przeglad Humanistусznу“ 1959r., nr. 6/15, str. 38 i nast.,
Stownik gwary warszawskiej XIX wieku. Warszawa 1966r., Gwara warszawska dawniej
i dziš, Warszawa 1968r.).
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slowacji “hantyrka itр.“ Каžda grupa spoleczna i každy zawód tworza
i posluguja sie swolim argot — јеzykiem tajnym, specjalnym:
„Оwagwara prostegocztowieka — pisze Wieczorkiewicz — jest wyrazem
sity mas, ich krytycznego stosunku do žусia i otaczajacych nas zjawisk,
wyrazem Szczerego i bezposredniego humoru, który jest znamieniem
inteligencji oraz niekiedу i zdecydowanej postavy wobec przemocy.“
Polska gwara zlodziejska jest spoteczno-historycznym zjaviskiem jezy

kowym zrodzonym z potrzeb i dažећ ludzi marginesu spolecznego, glöwnie
zlodziei. V swym historycznym rozwoju podlegata ciaglym, niejednokrotniе
bardzo szybkim przeobraženiom i zmianom, uvarunkowanym czynnikami
ekonomicznymi i spoleczno-kulturalnymi, ale takže subkulturowymi (kry
minogennymi). Krzywdzace stosunki ekonomiczno-spoteczne znamienne dla
ероki feudalizmu, wplyway na rozkwit przestepczоšci, zwlaszcza skiero
wanej przeciw mieniu, W zwiazku z tym rodzi i rozwija sie polska gwara
zlodziejska, spelniajaca okrešlone funkcje spoleczne, bedaca przejawem
swoistуm buntu biedoty przeciwko panujacym, niesprawiedliwym stosunkom
stanovym ponižajacym godnošć ludzka. Znaczny rozkwit gwary zaznacza
sie w okresie Odrodzenia, co wiaže sie glöwnie z rozwojem XIV — i XV
wiecznych miast polskich na tle zaostrzajacych sie antagonizmów stanowych
pomiedzy feudalami, chlopstvem i mieszczahstwem, jak tež miedzy možno
whadztwem duchownym i šwieckim. V miastach owczesnych zaznacza sie
wyražny wzrost przestepczоšci i recydywy zlodziejskiej. Zlodzieje zawodowi
facza sie w zamkniete grupy i waskie spotecznošci, tworzace whasne war

tošci subkulturowe i odrebny od ogölnego jezyk tajny. Chodzi bowiem o
usprawnienie dziatalnošci przestepczej, o zachowanie konspiracji oraz o
obrone interesów zlodziejskich przed whadzami i ogötem spoteczећstwa.

Stad ХVI-wieczna gwara zlodziei polskich — znana m. innymi z „Tragedii
o Polskim Scylurusie“ — сесhuje sie wysokim stopniem tajnošci.“
Gwara zlodziejska okresu Odrodzenia posiada juž znaczny zasob
slownictwa przede wszystkim rodzimego, utworzonego glöwnie na podložu.
gwar ludowych i miejskich. Zaznaczaja sie w niej równiež wplywy obce,
szczególnie niemieckie, w mniejszym zakresie czeskie i wegierskie. Pod
* Bronislaw Wieczorkiewicz, O jezyku Wiecha i tak zwanych wiechizmach, „Prze
glad Humanistусznу“ 1959r., nr. 6/15. str. 38—40.
* op. cit. 40.

* Interesujace i przekonywujace pröby objašnjenia w teiže „Tragedii“ dialogu,
prowadzonego miedzy Ziodziejem. Ktosiem i Pijanica Matysem, podjeli m. innymi: Alek
sander Brückner (w „Archiv für Slavische Philologie“, von Jagić, Berlin 1891r., t. XIII,
st. 412—414) oraz Stanislaw Rospond i Julian Krzyžanowski (w kniažce pt. Jan Jurkowski
„Tragedia o Polskim Scylurusie“, wуd. PAN, Ossolineum, Wroclaw 1953r.).
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wzgledem terytorialnym widoczny jej rozkwit wуstapй w poludniowо
-zachodniej Polsce i w Кrakowie, którу juž wtedy byt wyrôžniajасуm sie

ošrodkiem žycia gospodarczego i kulturalnego kraju.
Womawianym okresie zaznacza sie takže bardzo powažny wplyw
polskiej gwary zlodziejskiej na rozwój literatury sowizdrzalskiej i jezyka
potocznego Do gwary teј chetnie siegaja wedrowni rybalсі, waganci, žebracy
i przestepсу, nр. zbójnicy, oszušci, szulerzy i im podobni.
Szczegölnie dynamiczny rozkwit gwary zlodziejskiej przypada na druga
potowe XVIII stulecia i na wiek XIX, w dobie ksztaltowania sie i rozwoju
kapitalistycznych stosunków spoteczno-ekonomicznych. Рoglebiajace sie roz
warstwienie i pauperyzacja wsi polskiej doprowadzily do masowego wzrostu
war twy tzw.ludzi lužnych, którzy w poszukiwaniu šrodków do žycia prze
nosza sie z miejsca na miejsce, zasilajас сzesto w ošrodkach wielkomiejskich
rzesze lumpenproletariatu, takže šrodowiska przestepczе.“ Przestepсzošć
skierowana przeciwko mieniu osiaga wówсzas niebywate wprost rozmiary.
Тworza sie zorganizowane šrodowiska przestepсze, skoncentrowane w okre
šlonych dzielnicach biedoty wielkomiejskiej, podobnych do tych, których
przeražajacy obraz ukazal Frуderyk Engels w swoich petnych humanita
ryzmu, przejmujacych opisach nedzy proletariatu londyńskiego і Маnche
steru lat 40-stych XIX wieku.
Gwara zlodziejska tej epoki charakteryzuje sie powažnym stopniem
rozwoju i jest istotnym czynnikiem organizujасуm šwiat przestepczy. Zary
sowata siew postaci współczesnej w swych kierunkach i tendencjach razwо

јowych, które znajda glebsze odbiciew póžniejszej gwarzе росzatków XX
wieku i lat miedzywojennych. Uksztatcila w swуm tonie warstwe shownictwa
glównie rodzimego, kröre stato sie podstawa dalszego rozkwitu i weszlo
z czasem na state do jej zasobu leksykalnego. Rozbicie dzielnicowe Polski
wplyneto na pewne zrôžnicowanie terytorialne öwсzesnej gwarу, jednakže
w swej zasadniczej postaci bуla ona od zarania zјаwiskiem ogölnopolskim
i jednolitym pod wzgledem geograficznym, wplywajасуm równiež na rozwóј
polszczyznу.

Каtaklizm I wojny šwiatowej i zwiazane z nia skutki žycia powojennego,
nastepnie okres sanacji i dotkliwe kryzysу gospodarcze doprowadzily do
niesiychanego rozkwitu zorganizowanych šrodowisk przestepczych. W prze
stepсzošci zawоdowej naczelne miejsce zajmuja wówсzas niewatpliwie šro
dowiska zlodziejskie o daleko posunietej specjalizacji przestepсzej. Wskazane
procesу, jak równiežbardzo silna jezykowa tradусja ziodziejska, spowоdowaly
* Procesуte uwidaczniaja sie zwlaszcza po reformach uwlaszczeniowych (w roku
1848 — w Prusach i Galicji oraz w roku 1864 — w Кrólestwie Polskim).
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szczytowy rozkwit tej gwary w okresie miedzywojennym. Wystapi w niej
wyražny podzial na tzw. jezyki specjalne, šcišle odpowiadajace poszczegöl
nym dziedzinom kradziežy. Jednoczešnie wzbogaca sie takže o stownictwo z
gwar zlodziejskich i przestepczych innych krajów i nie možna wykluczyć
przypuszczenia, že stata sie wреwnym sensie „jezykiem miedzynarodowym“,
ultawaijacym komunikowanie sie przestepców polskiсh ze zlodziejami innych
narodowоšci.

Wspölczesna gwara polskich zlodziei — pomimo ogólnej, zarysowu
jacej sie obecnie tendencji do stapiania sie mowy róžnych kategorii krymi
nalistów — wyodrebnia sie nadal spošród innych gwar przestepczych i w
osobliwy sposob je ksztatuje. Wyjatkowe miejsce w tуm wzgledzie zajmuje
z uvagi na spelniana istotna role subkulturowa. Jest bowiem zjaviskiem
spoteczno-historycznym, ksztattujacym na przestrzeni historii žусie i dzialal
nošć calych pokoleti przestepców w Polsce. Wywarta zatem silne pietno na
historycznym i wspölczesnym obrazie innych gwar przestepczych, m. in
nymi na polskiej gwarze wiеziennej, bedacej niejako „stopem“ mowy prze
stepców wszystkiсh kategorii i subkulturowym wytworem jezykowym, zrodzo
nym w osobliwych warunkach wiеziennych.
V nowych warunkach spoteczno-historycznych i kulturalnych oraz
subkulturowych gwara zlodziejska podlega istotnym zmianom i przeobra
ženiom. Dotychczasowe, tradycyjne šrodowiska zlodziejskie ulegly rozbiciu na
grupy i waskie spolecznošci. V Zwiazku z tуm nastapito wieksze niž dotad
zróžnicowanie „grupowe“ stownictwaziodziejskiego. Zdrugiej strony zaciešniђу
sie wiеzi narodowe, skrystalizowala sie jednošć narodu polskiego jako orga
nicznej caložci, co nie pozostato bez wрђуWu na zacieranie sie dawniejszych,

wyražnych odrebnošci terytorialnych gwary. Na obraz gwary wspölczesnej
dominujacy wрђуW wywiera takže jezyk zlodziei warszawskich.
Vraz z zanikaniem specjalnošci przestepczych — znamiennych dla
okresu miedzywojennego — zlodziejskie „wewnetrzne jezyki specjalne“ sta
piaja sie w jedna gware zlodziejska. V powažnym zakresie zmienit sie równiež
podstawowy zasöb leksykalnу gwary, gdyž znaczna czešć stownictwa zdezak
tualizowala sie w innych warunkach spotecznych, niejednokrotnie prze
ksztalcajac i wzbogacajac leksyke zlodziejska o nowe znaczenia i neologizmy.
Zwiekszy1 sie przy tуm znacznie w gwarze zasob stownictwa rodzimego.
Wplywy obce, glöwnie z jezyków: rosујskiеšo, niemieckiego i angielskiego
zajmuja w niej tylko pewien niewielki procent.
V podsumowaniu powyžSzych rozwažari stwierdzić naležy, že gwara
ta powstala na polskm terenie jezykowymi jest jedna ze szczegölnych odmian
јеzyka narodowego, Wyrasta i ksztаltuje sie przede wszystkim na podložu
gwar ludowych, podmiejskich i miejskich oraz jezyka potocznego, czerpiac
-
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równiež slownictwo zinnych gwar Šrodowiskowych i zavodowych. Od jezyka
ogölnego i od innусh, zwlaszcza nie przestepczych róžni sie gwara swоја
tajnošcia, funkcjami jakie spelnia w spotecznošci zlodziejskiej, lecz równiež
wlašciwošciami formalno-znaczeniowymi. Zasadnicze odrebnošci wystepuja
w slownictwie, a szczegölnie w semantyce i frazeologii. Tworzenie nowych
wartošci subkulturowych wymaga bowiem równoczesnej zmiany jezyka
dotуchczas užywanego, a w pierwszej kolejnošci jego strony znaczneniowej.
Nowatorstwo znaczећ zlodziejskich polega zwlaszcza na innym, oryginalnym
ujmowaniu šwiata i zjawisk z nim zwiazanусh, odstania bowiem nieznana

dotad dziedzine žycia narodu, ukazuje spotecznošć zlodziejska, swoisty styl
jej žусia i osobliwa subkulture. Dlatego specjalizacja semantyczne, tj. užусiе
wyrazów jezyka ogólnego w wežSzym, Szczególnym znaczeniu, znajduje
w gwarze szerokie zastosowanie. Róžnice formalne sa o charakterze glöwnie
ilošciownym, gdyž odznaczaja sie innymi — w odniesieniu do jezyka ogólnego
— wzajemnymi zaležnošciami okrešlonych form i zwiazków frazeologiсznусh,
stanowiacych podstawe w tworzeniu nowych formacji. Osobliwošci natury
jakošciowej przejawiaja sie m. innymi w fonetусznусh obocznošciach stów
(przeinaczenia i dublety formalne), w wysoce swoistуm tworzeniu niektórych
neologizmów showotwórczych badž tež w stosowanych czesto rusycyzmach
frazeologicznych i skladniowych.
Z jakošciowych osobliwošci strukturalnych gwary wskazać možna
przykladowo na utworzenie wielu odczasownikowych form zlodziejskich
w wyniku derywacji wstecznej (zero morfologiczne): podlaz (wejšcie do
obiektu), od podlazić, podejšć; tomot (bicie, pobicie kogo), od 1omotać;
рорусh (pomocnik zlodzieja), od popychać; whacz (wyrok za kilka prze
stepstw), od whaczyć, itр. Тworzone chetnie i czestow gware róžnego rodzaju
zloženia, zrosty i zestawienia sa z reguly o zabarwieniu humorystycznym:
torbochwat (ztodziej partacz), mlekopijek (zlodziej poczatkujacy), kurokrad
(zlodziej drobiu), chrystopradawiec (zdrajca), kalipomagali (nadmangаnian
potasu wykorzystywany przy kruszeniu muru), famiglówka (tom); trzesi
dupka (ges), wyrwigrosz (ztodziej kieszonkowy); okryjbieda (peleryna), sma
rujtylek (aptekarz), olaboga (denaturat); prosta tutka (prostytutka), suczy
departament (sad), big bitowiec (ziodziej razbójnik), itp.
Funkcjonowanie dubletów formalnych w gwarze thumaczyć naležy
giównie trudna postacia fonetyczna stów i nieznajomošcia zwiazków for
malno-znaczeniowych, króre wplynely na ich geneze i rozwój: kielc || gieldž
(miasto), od Kielce, zgubniarz || zgubiarz (rodzaj zlodzieja); pintaika ||
* Po raz pierwszy zwröcit na to uwage Henryk Ulaszyn w swojej pracy pt. Jezyk
zlodziejski, LTN, Lödž 1951r., str. 29.
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рindrak (piatka); kacaba li kaciapa (ciemnica wiezienna); gield || gelt (pie
niadze), z niem. Geld; lemberski || liberski || liwerski (jezyk zlodziejski),
prawdopodobnie z niem. Lemberg Lwów, itp.
Przeinaczenia w jezyku zlodziejskim powstaja najczešciej pod wplywem
skojarzeti džwiekowych i znaczeniowych, takže ze wzgledu na cel zachowa

nia tajnošci wypowiedzi lub Z uwagi na trudna postać fonetyczna slowa.
Niemata role odgrywa tutaj etymologia ludowa oraz petne humoru i ironii
nieoczekivane, nowatorskie skojarzenia. Wуrazy przeinaczone tworzone sa
w róžny sposob, np. przez zastapienie jednych džwieków lub sylab innymi:

koszyk // kajszlik, Homot || Нојmot, fajtlapa // fajklapa, policjant || polikier,
kapuš || kapusta || kapewu (zdrajca); przez przestawienia glosek lub syllab
w wyrazach: lamus || kalmus (magazyn), labaj || balaj (lekarz), Szewс ||
szwiec; przez skracanie lub rozszerzanie stów, takže wy wygiosie i naglosie:
gustować || gusterować (podsluchiwać), znać // znachcić, jechać // jazdolić,
klawisz // sklawisz, ciuchy || lociuchy, kiet // klyw (zab), kik // kiksum (ba
сznošć, uvaga); karować|| karać, kapować || kapać (zdradzać), garować|| garać
(pröžnować), spižarnia || рižarnia (brzuch), sklepik // lepik, sluchać || uchać;

przez apokope: stygi II nastygi (spodnie), knoty || banknoty, šledž // sedzia
šledczy,itp.; przez substytucje: sa to formacje najczešciej o zabarwieniu humo
rystycznym, mp. pantofle || kartofle, Szwajcar || grajcar (cent), Šlimaczyć
sie || tumaczyć sie, gniewać sie || göwniać sie, zieminiaki || Szewraki, itр.
W tak krótkim artykule nie sposob omowić bližej odrebnošci frazeo
logii polskiej gwary zlodziejskiej.
Wreszcie dodać naležy, že cechuje ja równiež osobliwa etymologia
ludowa, która wywiera znaczny wрђуW na ksztattowanie sie stownictwa, nр.:

Szokwaldzista (rabuš sklepowy) — wyraz „Szopenfeldzista“ przeinaczono
poprzez zamiane obu czionów: szор || Szok i feldzista // waldzista, tj. ten,
który zastrasza, szokuje personel sklepowy i „wali“ — оkrada obiekt: ја
rzynka (ziodziej stojacу na czatach) —ziodziejski wyraz „jarzaczka“ (zapatka,
šwieca) žartobliwie skojarzono z „jarzyna“; prorok — prokuratora poröwano
dowcipnie z cztowiekiem przepowiadajacym przysztošć (zodziejowi); for
tepian — naczelnik wiеzienia nazywany tak dlatego, že czešcia sktadowa
tego instrumentu muzycznego sa klawisze. V gwarze przestepczej „klawisz“
oznacza m. innymi stražnika wieziennego”. W tym šwietle administracja
wiezienna — w mniemaniu przestepców — stanowi zabawna jednolita calošć.
Innymi znamiennymi wašciwošciami gwary zlodziejskiej, zapewiniajacymi
jej trwata pozycje w jezyku ogölnym, sa jej ekspresja i konkretnošć, bezpo
šredniоšć i plastyka, sieganie do symboliki i szeroko pojetej metaforyki —
wyptywajace z jej bardzo šcistego zwiazku z realiami žусia narodowego.
Zaznacza sie równiež w gwarze silne oddzialywanie stownictwa emocjonal
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nego oraz znaczna rola ironii i humoru, siegania do kontrastu, przesady i
karykatury, które to momenty leža u podstaw odšviežania shownictwa.
Procesy te wрђуvaja z jednej strony na zanikanie czešci stownictwa zlo
dziejskiego (archaizmy), ale takže na tworzenie sie licznych neologizmów.
Stad znaczna ilošć homonimów w gwarze tlumaczyć naležy przede wszystkim
bogactwem barw emocjonalnych wyrazów, a nastepnie silna tradycja gwary
oraz jej zróžnicowaniem terytorialnym, a zwlaszcza šrodowiskowym.
Wyrosla na glebie rodzimej, podlega gwara zlodziejska prawom rza
dzacym rozwojem jezyka ogólnonarodowego, Czerpiac swa žywotnošć z pol
szczyzny, przeobraža i rozwija sie pod jej wрђуWem, a jednoczešnie ze wzgledu
na swój osobliwy, wysoce ekspresywny i poznawczy charakter — wywiera
równiež wplyw na rozwóј јеzyka ogólnego. Wzbogacajac mowe polska o
nowe neologizmy semantyczne i strukturalne, wypetnia istniejaca luke w
јеzyku ogölnym, przусzуniajac sie w Znacznym stopniu do poglebienia spo
fecznej wiedzy o caloksztatcie zycia i kultury narodu. V jezyku potocznym
panuje bowiem na szeroka skale tendencja do ciagiego odnawiania, odšvie
žania stownictwa. Szczegölniе рђуnne sa zmiany w zakresie stownictwa
emocjonalnego, stad chetnie i czesto siega on do gwary zlodziejskiеј, w któ
rej barwa emocjonalna wyrazu lub zwrotu decyduje nierzadko o genezie
i nowym užусiu wyrazu.“ Do zasobu leksykalnego gwary chetnie siegaja
równiež jezyki: literacki i artystyczny, a takže inne odmiany polszczyzny.
Kwestia wzajemnych wрђуWöw poszczególnych odmian jezyka polskiego
i wplywu gwary zlodziejskiej na jego rozwóј — wymaga podjecia dalszych,
wnikliwych i wielostronnych badafi jezykoznawczych. —

* Na gruncie jezyka potocznego wyrazy zlodziejskie przybieraja najczešciej humory
styczne badž pejoratywne zabarwienie, co odzwierciedla takže stosunek ogötu spoleczen
stwa do šwiata zlodziejskiego.
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