ИНСТИТУТ ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ
ПОВРЕМЕНИ СПИС ЗА СЛОВЕНСКУ ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

Ову књигу Филоло га у ред и ли
лм. павловић

р. бошковић

м. пешикан

Секретар

ж. станојчић

књ. ХХХ — св. 1-2

БЕОГРАД
1 9 7 3

IBronislazy WIECZORKIEWICZ
(Warszawa)

GWARA DZIELNICY ОСНОТА

(Z ROZVAŽAN NAD GWARA WARSZAWSKA)

Stownik Jezyka Polskiego PAN pod hastem „ochota“ podaje trzy znacze
nia. Dwa pierwsze objašniaja wspölczesne rozumienie tegowyrazu, natomiast
trzecie, opatrzone kwalifikatorem „dawne“ powiada: a) gošcinnošć, Žyczliwošć,
uprzejmošć; b) uczta, biesiada, zabawa; c) — z kwalifikatorem „regionalne“
— polowanie, towy. Tu znajduje sie takže cytat z pism Ignacego Chodžki
(I, 53): „Nieraz milody panicz przeptaciwszy lub wyhandlowawszy wielkim
przypadkiem zachwalona kasselke, na pierwszej zaraz ochocie chybill celu
i zwierzyny“.“
Nazwa obecnej dzielnicy Warszawy, a dawniejszej wioski „Ochoty“

wywodzi sie zapewne od tego whašnie znaczenia. Potwierdza to i dawna
legenda, która nazwe wsi wyprowadzata od królewskich towów urzadzanych
w puszcy, rozciagajacej sie na tych whašnie terenach. Tyle o nazwie Dzielnicy.
Z póžniejszego zapisu dowiadujemy sie, že Ochota w koricu wieku
ХIХ by a wsia w powiecie warszawskim, w gminie Czyste, w parafii wolskiej.
Za rogatka jerozolimska tuž pod miastem ciagnely sie lasy miedzy plantem
drogi želaznej Warszawa—Wiederi a polami mokotowskimi, po obu stronach
szosy radomskiej. Položona wŠród nich wieš Осhota liczyla wówczas 802
mieszkaficów i okolo 90 mörg ziemi zajetej pod uprave warzyw i sady owо
cowe. Przemysl by rozwiniety bardzo slabo, bowiem istnialy tu tуlko trzy
zaklady fabryczne, a mianowicie fabryka kafli, šlusarnia i fabryka krochmalu.

* Strzelba myšliwska. Nazwa pochodzi od miejsca produkcji, niemieckiego miasta
Kassel.

* „Slovnik Jezyka Polskiego.“ PAN, Warszawa 1963, t. V, s. 608.
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Осhota wchodzila wówczas w sklad dóbr. Czystektórych obszar statsie wkrótce
przedmiešciem Warszawy.“
Таk wiec Ochota, która poczatkowo byta wsia položona wŠród lasow,
z uplywem lat, w miare rozrastania sie miasta stawata sie osada rolnicza
przedmiejska. Dzieki zaš przуnaležnošci do parafii wolskiеј wрђуW tego

przedmiešcia byt najsilniejszy. Slady tego wplywu možna jeszcze dziš wylo
wić w mowie jej najstarszych mieszkariców. Dlatego tež Осhota nie mogla
wytworzyć whasnej, samodzielnej tradycji, obyczaju i jezyka. Poczatków jej
usamodzielnienia upatrywać trzeba dopiero po wybudowaniu torów kolei
warszawsko-wiederiskiej, które oddzielily ja od Voli i stworzyly warunki
do whasnego rozwoju. Pierwotnie rozbudowа Осhoty szta wzduž dzisiejszej
ulicy Gröјеckiej, wokói zaš rozciagaly sie pola warzywne i owocowe, których
uprava zajmovala sie ogromna wiekszošć mieszkaficów. Charakter tej pot
wsi, pöl-osady podmiejskiej pocza sie zmieniać od r. 1916“ kiedу то Оchote
przуlaczono do Warszawy. V dwudziestoleciu miedzywojennym na jej

terenie až do placu Narutowicza poczela dzialać WSM, powstaway urzedy,
zaklady komunalne, przemystowe, poczal sie rozwijać handel. Ochota sta
wala sie nowoczesnym przedmiešciem Warszawy.
Nastepna fala jej wielkiego rozwoju przyszta w latach 50-tych, gdy
przуžaczono do niej, jako do petnopravnej Dzielnicy miasta, Okecie, Szczešli
wice i Wlochy — dawniejsza, podmiejska miejscowošć letniskowa. Až do
tego czasu Ochota miata cechy przedmiešcia zaludnionego w czešci przez

rzemiešlników, a w czešci przez ludzi zatrudnionych w innych rejonach
miasta w biurach, przemyšle i budownictwie. Obecnie zaš na skutek po
wiekszenia obszaru i ilošci mieszkaficów, rosnacego budownictwa i uprze
mystowienia Ochota nabiera charakteru dzielnicy wielkomiejskiej, podle
gajacej wasnym, autonomicznym prawom rozwoju.
Jak wielokroć stwierdzalem gwary miejskie sa odbiciem i czulym wska
znikiem žусia i wszystkiсh jego przejawów. Z powyžszego, bardzo ogölni
kowego rysu historycznego Ochoty wynika, že dzielnica ta až do naszych
сzasow nie miata warunków na uksztattowanie whasnego charakteru, a raczej
pozostawala pod pošrednim — przez Vole — a potem bezpošrednim za
* „Stownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów stowianskich wydany
pod redakcja Bronislawa Chlebowskiego Magistra nauk filologicznych b. Szkoly Gównej

Warszawskiej, Wladyslawa Walewskiego obywatela ziemskiego kandydata nauk dyplo
matycznych Uniwersytetu Dorpackiego, wedhug planu Filipa Sulimierskiego i z pomoca
zgromadzonych przez niego materiatów.“ Warszawa 1886, t. VII, s. 366.
* Маria Nietyksza „Ludnosć Warszawy na przelomie XIX i XX vv.“ Warszawa
1971, s. 236.

* Warszawska Spöldzielnia Mieszkaniowa založona w 1922. r.
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siegiem wрђуvöw Warszawy. Znajduje to wyraz i w jezyku jakim postuguja
sie mieszkaficy tej Czešci Stolicy. Jest to jezyk potoczny z nalecialošciami

gwary ogólnowarszawskiej, raczej pozbaviony osobliwošci i partykularnych
odmiennošci jakimi od dawna odznaczay sie odmiany gwarowe Starówki,
Woli, Czerniakowa, Grochowa itd. O odmiennošciach gwary Ochoty bedzie
možna mówić szerzej dopiero w przysztošci.
Do badafi nad dawniejsza gwara tej pierwotnej wsi czy pózniejszego
przedmiešcia brak jest žrödel — zarówno w postaci ustnych przekazów
(wskutek wyniszczenia i rozproszenia mieszkaficów w czasie ostatniеј wojnу)

jak i pisanусh, bowiem žadne opisy czy literatura piekna przedstawiajace
žусie Warszawy nie zajmoway siе Осhota, traktujac ja jako czešć Woli.
Jedynie w twörczоšci powiešciowej Jana Stanislawa Mara možna znalešć
opisy žусia i gware mieszkaficów i to giównie tych z marginesu spolecznego.
Сzytelnik czy badacz ma tu wiec do czynienia z gwara nie tуle ochocka ile
przestepcza.“
Inaczej sprawa wyglada z badaniami wspölczesnej gwary Ochoty,

gwary, która wraz ze swoja Dzielnica jest jeszcze niejako „in statu nascendi“
lecz coraz wyražniej zaczyna nabierać lokalnego kolorytu. Wraz z dyna
micznym, samodzielnym rozwojem Ochoty pojavit sie autor, który tu urodzii
sie, wychowat i akcje swoich opowiadafi chetnie lokuje na tуm whašnie tere
nie. Mowa tu o Marku Nowakowskim.”

V swolim pisarstvie Nowakowski zajmuje sie po wiekszej czešci ludžmi
„marginesu
z
spolecznego“, „z dna“, Interesuje go takže žусie drobnych
urzedników, sklepikarzy, robotników — ich dzief powszedni w pracy, domu,
na ulicy, w knаjрсе. Оpowiadania maluja realia žусia obyczajowego, Dialogi
sa prowadzone we wspötczesnej polszczyžnie warszawskiej ulicy, co daje
obraz powszedniоšci žусia Stolicy. V jezyku tуm až nadto wyražnie wyste
puja cechy gwary warszawskiej: z jednej strony dosadnošć wypowiedzi,
rubasznošć wyražeri i zwrotów, a nawet wulgarnošć, z drugiej zaš whašciwe
warszawiakom staranie o grzecznošć, swoista elegancja, a wreszcie humor
i niewatpliwe „cwaniactwo.“ Pröbke prozy. Nowakowskiego niech przedstawi

* Jan Stanislaw Mar: „Kawalerozvie ksiežуса“, Warszawa 1924, „Löw“, Warszawa
1927.

* Marek Nowakowski: „Ten stary zlodziej“ Сzytelnik 1963; „Benek Kaviaciarz“
Сzytelnik 1961; „Silna goraczka“ Сzytelnik 1963; „Trampolina“ Сzytelnik 1964; „Zapis
PIV 1965; „Gonitrva“ Сzytelnik 1967; „Robaki“ PIW 1968.
* V seminarium przeze mnie prowadzonym napisano dwie prace magisterskie:
Т. Kapica „Језуk Marka Nozvakozvskiego“ i K. Jaškiewicz „Gzvara zvarszawska zv tvorczоšci
Маrka Nozvakozvskiego“.
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nastepujacy fragment, w którym možna odnalešć wszystkie podkrešlone
wуžej cechy:
„I wpad dyrektorek, od razu zaczah trzaskać dziobem, gdzie
šwiadomošć, poczucie obowiazku, tu partia, rzad, mobilizacja, to,
šmo, a ja mu twardo wnosze gadke, taka mowa — mówie — to do
skladu desek, mieli filcowe buty dawać, mieli, nie mieli, zdrowia niе
bedziem tracić, tak, tak, nie myšl, že to bajer, tasmu zameldowalem,
nie pekalem nic, zreszta akurat jeden prywatniak dawat mi piekna
robötke u siebie w warsztacie, w moim starym fachu, wiesz, šlusarka,
tylko bez ubezpieczenia, a razem z tуm dyrektorkiem w puszce sied
zialem, jak pragne Boga . . .“
Po za badaniami slowa pisanego istnieja badania polegajace na wyta
wianiu gwary z przekazów ustnych, badž za pomoca nagrywania rozmów,
badž ankietowania Šrodowisk. Jedna z podstawowych gwar Šrodowiskowych,
z których wyrasta gwara miejska jest niewatpliwie gwara uczniowska, ta z
kolei chetnie zapožycza i przejmuje szereg wyrazów zgwary chuliganskiej a w
dalszej kolejnošci z przestepczej. Sa to przewažnie wulgaryzmy i obscoena.
I tak, niemaly wplyw na gware ochockiej mitodziežy ma jezyk mlodocianych
przestepców. Wјеzyku tуm wystepuje okolo 1/3 wyrazów przejetych zgwary
zlodziejskiej, reszte stanowia wyrazy ogólno-polskie czesto o zmienionym
znaczeniu. Stownictwo jest došć plynne i ruсhliwe. Dawniejsze wyrazy
wychodza z užусia, zaš nowotwory sprzyjajace konwencjonalnošci i tajnošci
tej mowy przујmuja sie fatwo. Jest to stownictwo pozornie bogate i mimo,

že brak mu stów na tematy z róžnych dziedzin žусia, jakoš wystarcza wtajem
niсzonym do porozumiewania sie.“
Badania gwary szkolnej przeprowadzone w pieciuszkolach ogólnoksz
talicacych na Ochocie“ daly interesujacy i obfity material, z którego droga
porównafi možna wydzielić wyrazy i zwroty odmienne od innych Dzielnic
Warszawy. “W gwarze szkolnej ciekawym zjawiskiem jest odwrócenie funkcji
wyrazów zdrobnialych i zgrubialych. Na przyklad zdrobnienie „zgrywus“ =
wesotek, dowcipny — w slownictwie uczniowskim przybiera serdeczno
žartobliwe zabarwienie uczuciowe, a zgrubialy wyraz „równiacha“ jest pozy
tywnуm okrešleniem kolegi. Przeciwne zjawisko przedstawia wyraz „debi
* Маrek Nowakowski „Zapis“ Warszawa, PIW 1965, s. 15.
** Praca magisterska napisana pod moim kierunkiem przez Z. Stefafskiego „Jezyk
mlodocianych przesteрсбzv z Zakladu Wychozvazvczego przу ul. Barskiej 4“ (maszynopis) .
* Вуy to szko'y ogölnoksztаtcace: Szkola nr 7 Wawelska 46; Szkola nr 14 Nowо
wiejska 27a; Szkola nr. 21 Grójecka 93; Szkola nr. 43 Gladka 16; Szkola nr. 48 Barska 32
* Praca magisterska Marii Wožniak pisana w moim seminarium pt. „Gzvara
иczniоzvska szkól Warszawa—Осhota.“ (maszynopis).
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lek“, bowiem jego pogardliwa barwa emocjonalna nasila sie, bo jak twierdzi
Buttlerowa:

„. . . przусzуny tego naležy szukać, w swoistym wartošciowaniu

przez milodziež form jezykowych: formacje augmentatywne (zgrubie
nia dop. aut.) bardziej zwarte, sa uwažane za bardziej „meskie“, zdrab
nianie zaš i spieszczanie formy, za formu „nieрowažne.“
Przy analizowniu tego slownictwa wyražnie wyania sie tendencja do
przeciwstawiania sie slowotwörczym normom jezykowym, do przeksztalcania
starszych potaczећ wyrazowych. Wynika to z poszukiwania nowych šrodków
ekspresji, a uciekania od zwrotów utartych i wyšwiechtanych.
Z powyžszych wywodów nie naležy wysnuwać, wniosku, že teryto
rialne róžnice gwarowe spotуka sie tu tуlko w šrodowisku szkolnym i mlod
ziežowym, Gwara Ochoty istnieje“ i nie may wplyw na jej ksztattowanie
wywarlo przуžaczenie do niej Okecia a zwlaszcza Szczešliwic i Wloch. Te
miejscowošci, nie wyniszczone w czasie ostatniеј wojnу w tуm stopniu
co Warszawa i jej przedmiešcia, miaty wasna odmiane jezyka, mogly go
zachować i spokojnie rozwijać. I tak, wplyw „slangów“ Szczešliwic i Wloch
wрђуv dynamicznej, žywotnej i silnie oddzialywujacej gwary szkolnej i mlod
ziežowej, przуnaležnošć do miasta stolecznego, a równoczešnie coraz petniej
rozwijajace sie žусie na terenie whasnej dzielnicy, wyražnie oddziatowuja
na tworzenie sie lokalnego, potocznego jezyka mieszkaficów nadajac mu
сеchy terytorialnej odmiennošci. Najlatwiej to dostrzec porównujac te same
wyrazy w gwarowych przeinaczeniach w róžnych okolicach Stolicy. W
zataczonуm zestawieniu zebrano tуlko odmienne okrešlenia pomijajac te,
które spotyka sie w gwarze ogólnowarszawskiej itak na przyklad: rece= graby,
grabki, grabule, szufle itd. — pominieto (zob. tab. na str. 80).
Gwara, która stale postuguje sie czešć mieszkaficów Dzielnicy, lub
która oddziatowuje w zauwažalny sposob na jezyk pozostalej czešci ludnošci,
ni róžni sie zasadniczo od gwary warszawskiej, bo na jej podložu powstata
i rozwija sie. Znajda sie w niej wszystkie znamiona róžniace gware warszawska
od jezyka ogólnonarodowego.
Przede wszystkim wiec ulubiony przyrostek -ak: cielak, ciemniak,

poprawczak, studenciak itd. itd. Vramach warszawskiego poczucia elegancii
i grzecznošci nader chetnie sa užywane deminutywy (zdrobnienia); -ek:
towarek, wažniaczek, znajomek; -ka: dožywotka, robötka, rodzinka; -ko:
** Danuta Buttler „Slovnictvo šrodozviskozvo-emocjonalne zvezvspolczesnej polszczyž
nie.“ Poradnik Jezykowy r. 1952, z. 1—2.
* Praca magisterska M. Kowalewskiej pisana w moim seminarium pt. „Grvara
Осhoty“ (maszynopis).
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|
jez. ogólny

rece

Осhota

badyle, galezie, pro-| szufladki
| tezy, rasie, ruki,
szpony, žebraki

nogi

|

glowa

dragi, patyki, pe- | giry, kalapaty,
daly, koliki, odnóža, i kopyta, kulasy
platfusy, protezy,
racice, sery

baniak, facjata,

czapa, czapka,

dekiel, dynia, ca- | globus, kiepele,

|

ban, czajnik, gla- | puzon
ca, kapucyn, ma
köwa, truskawka

tWarZ

jadaczka, kufa,
mazepa, pуnio,

сyferblat, facjata,
kaktus

fasоlki, omlety,
radary, stuchy,

gable, grabsztyki,
klawisze, konary,
konczyny

biegi, golenie, kiku
ty, korzenie, skoki

сzerep, kalarepa, ka
pusta, mózgownica,
makówka, sagan

dziób, limuzyna, ma
cha, maska, tabela,
trója

puzon

uszy

Praga

Моkotów

kalafiorki, wachla-| styszaiki
1. Ze

usiska

ciagnać, gruchnać,
pić wódke

chilipać, moczyć

i obсiagnać, prze-

robaka, plukać

cignać, rabnać,

chlapać, chlupać,
chlustać, ciagnać

gardio, plukać ze- | trunkować, zachlu- | druta, tankować, za
bу, žopać

mówić,
gadać

StaĆ

gladać w szkto

betkotać, brachać, | brechtać, dziamgo- | chlapać, chrzanić,
gadke wstaviać,

tać, gamzać, pie- |
mordziatkować,
uskuteczniać-, za- | przyć, pyszczyć,
suwać mowe, se-

plenić

mleć ozorem, zakla
dać mowe
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pуtanko, whamanko; -eczko: stóweczko, zdróweczko, -aczek: dzieciaczek;
—ina: chlopina, frajerzyna, pijaczyna; -unia: babunia, lalunia itd. itd. Z kolei
dla podkrešlenia barwy wyrazu, nadania mu wagi, stosuje sie augmentatywy
(zgrubienia); -сha: darmocha, remiecha; -ara; cwaniara, handlara, plotkara;
—as: buras, dowcipas, uzredas, -isko: balecisko, panisko, lub tež takie jak:
Szpila, wóda, pierchy, pieniachy itd. itd. Spotуka sie takže duža ilošć no
wotworów znaczeniowych i slowotwórczych: dožywotka, dogorywek, ma
canka, zajob itd. Zdarzaja sie skröcenia wyrazów lub ich przeinaczenia.
Zmiany te sa powodowane róžnymi przусzуnami. Czesto sa wynikiem do
wolnych, choć oczywistусh skojarzen, up: czerwoniak = autobus miejski,
renesans = odmfadzajaca sie stara kobieta, žyta = chudy cztowiek.
Te i im podobne širodki decyduja o ekspresji gwary warszawskiej.
Obok nich jednak joj niezastapionym elementem jest intonacja, której opisać
sie nie da, natomiast bardzo latwo uchwycić ja sluchem.
Obok tych, bardzo ogölnie zobrazowanych, cech wspölnych, wyróžnia
sie na Ochocie coraz wieksza ilošćwyrazów gwarowych, których nie spotyka
sie winnych rejonach Stolicy, a które decyduja o miejscowych osobliwošciach
јеzyka. Oto garšć przykladów:
dziecko = padalec, zaskroniec
chiopiec = branzlus, gawniak, jopek, knyреć, Szczaw
chlopak = szpenio (pochlebne)
dziewczyna ladna = modelek, sikora, sztuka
chuda = žyleta“
55

55

1. pracujaca w

polu,

2. prostytutka = bandoska“

stara kobieta = dziupla, pröchno, renesans, zabytek
inteligent = figurka, gzymsik“
czlowiek z charakterem = charakterniak, twardziel
55

55

55

55

55

55

madry = korrrba, mözgowiec, mundry
pechowy = nieudacznik
chudy = rolmops, šledzik, špicaga, žyta
ubierajacy sie modnie = modniak
nieobyty = debil, drewniak, grzaš
kulturalny = niechamowaty

* W gwarze studenckiej okrešlenie to z odcieniem uznania oznacza dziewczyne
lekkiego prowadzenia sie.

* V gwarze Czerniakowa znaczenie mocno pejoratywne oznacza przybysza z
zеwnatrz, spoza Dzielnicy.
* Podobnym znaczeniom odpowiadata kiedуš na Powislu „czarnoszyjka“ = dziew
czyna ze wsi — pomoc murarska lub prostytutka.
6. Јужнословенски филолог, ХХХ
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przybysz z prowincji = dzwon, dzwoniec,“ gnôj, žulik
staby szofer = furman
robotnik ZOМ (Zakladu Oczyszczania Miasta) = pingwin
handlarz = handlik, pluskwa, spekulant
usta = hejnat (bo trabia wódke), klapaczki

gardlo = pitka
wtosy = badyle, kudly, pejsy, piórka, straki
palto = loden, katodka, kamzot, planeta, szyforka
czapka = burdeluwa, furmanska, kapelindo, koniarka
buty = bucieti, glany, glanki, gicolazy, kurpie, obuw, sapagi, smrödki,
Szаntаchlery
spodnie = dwururki, kalifaksy, rury, spodzieh, šcigaje
Izba Wytrzežwief = Matysiaki“
wódka = chlajtus, rozmowniczka, siwucha
banknot 1000-ziotowy = glupi, falat, patyk
prowokacja = podpucha
pijany = kozlowy

imponować komuš = biksować
skapić = lichwiarzyć
wymiotować = orbitować
uсiekać = spadać, schrzaniać, splywać
bić sie = kocać sie, kropić sie, smarować, sie, wymieniać argumenty
denerwować sie = wkurwić sie, wnerwić sie
z jezyka ochockich „koników“ kinowych: bilet wstepu = gtowa,
nie sprzedany bilet = tapeta

Duža ilošcia lokalnych osobliwošci charakteryzuje sie frazeologia
(wyraženia i zwroty) spotуkana na Ochocie i raczej nie znana w innych
czešciach Warszawy. Dla przykladu:
Aniot z bananem = milicjant
Rigura! Beben i skora = о сztowieku na wysokim stanowisku
Orkiestra z Marek — trabka, pompka i lewarek = zespöt muzyczny
Zespôt zgrany — ksiadz, dwie kurwy i organy = zespöt muzyczny
Poledwica za dwanašcie = kiszka kaszana

Dać cugu, -deba, -dubla, -narywke, — szprynt = uciekać
Išć na trawe = uciekać

Przyklepać towar = zaznajomić sie z dziewczyna
* Na Czerniakowie taka nazwa obdarzano dozorce, stróža kamienicznego.
** Od „Rodziny Matysiakozv“ statej audycji radiowej o podtekstach biezаco wycho
wawczych i upolitусzniajacych.
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Podchodzić z bokowca = zajšć kogoš niespodzianie

Z glanka dać komuš = kopnaćkogoš
Inna osobliwošcia Dzielnicy sa tutejsze frazy:
Bo kopne w majty!
Gdzieš ty by kiedу 1udzie rošli?
Idž stad, bo splune i zardzewiejesz
Jak kto ma niefart, to i w košcielew morde dostanie . . .
Nerwy w konserwy i na eksport!
Pocahuj mnie w dupe, przy mojej warta nie stoi.
Powiedzial co wiedzial i umart na tupiež.
Skoficzyteš? To spušć wode.
Таk sie obcieszyl, že až mu po uszach šcieka.
Ту! Wielkie nieporozumienie miedzy rodzicami.
Ту w ta i nazad po Marszalkowskiej przez Pruszków Wschodni ciagany!
Dla porównania možna tu dorzucić porzekadio kražace po Pradze a
tусzace omawianej Dzielnicy: „рieprzysz glupoty jak Kazio z Ochoty . . .“
Nawet na podstawie tak wyrywkowego materialu jakim sa przytoczone
tu osobliwošci gwary ochockiej možna wyprowadzić dwawnioski. Pierwszy,
že posiada ona swoiste odmiennošci w zasobie slownikowym, semantyce
(zasobie znaczeniowym) i frazeologii. Winiosek drugi, že jest nieodrodna
czešcia skladowagwary warszawskiej, co wyraža sie w jej sklonnošci do
zdrobniећ, zgrubieri wyrazów, napuszonošci wyražania sie, umiejetnošci
barwnego, jedrnego przekazywania odczuć i uczuć — a wszystko to na
kanwie typowo warszawskiej maniery wielostowia.
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