
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXII, 2016 
ISSN 0076-0390 
e-ISSN 2450-9310

Tatiana Szkapienko*

ANGLOAMERYKAŃSKIE INTERIEKCJE  
W JĘZYKU POLSKIM I ROSYJSKIM

ANGLOAMERICAN INTERJECTIONS IN POLISH AND RUSSIAN

Abstract

The paper is an attempt to define cognitive and emotional nature of borrowed angloamerican 
interjections wow and yes and to study their penetration into group of primary Slavic interjections 
from the view of impacting on the value’s system.
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Zapożyczenia wyrazów z języka angielskiego w procesie globalizacji od kilku 
dziesięcioleci stanowią przedmiot badań różnych kierunków lingwistyki. Mimo 
nieustannego zainteresowania wpływem języków obcych fenomen masowego 
przyswojenia amerykańskich interiekcji przez niemal wszystkie języki świata jak 
dotąd nie znalazł się w centrum uwagi badaczy. Można to wytłumaczyć brakiem 
u tych jednostek statusu wyrazowego, co z kolei prowadzi do niedoceniania roli, 
którą wokalizacje stanów kognitywno-emocjonalnych mogą pełnić w procesie 
przeformatowania językowego obrazu świata. W swojej pracy podejmuję próbę 
analizy przyczyn i skutków amerykańskiej inwazji interiekcyjnej na przykładzie 
fukcjonowania zapożyczeń wow i yes w języku polskim i rosyjskim.
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INTERIEKCJE W PROCESIE ZAPOŻYCZEŃ

Jak wiele innych zjawisk językowych, interiekcje nie posiadają jednolitej, 
uznawanej przez wszystkich uczonych definicji naukowej. Do celów mojego 
badania posłużę się definicją Felixa Ameki z jego wstępu do numeru czasopi-
sma „Journal of Pragmatics” w całości poświęconego tej części mowy. Według 
F. Ameki „interiekcje to relatywnie skonwencjonalizowane gesty wokalne, które 
wyrażają stan mentalny mówiącego” [Ameka, 1992, s. 106]. W powyższym 
określeniu autor pomija sporną kwestię zaliczenia/niezaliczenia interiekcji do 
części mowy, jak również do równoważników syntaktycznych; poszerza funkcje 
interiekcji od stricte emocjonalnych do mentalnych, a także charakteryzuje stopień 
konwencjonalizacji tych jednostek. To ostatnie zagadnienie też nie należy do 
najprostszych w teorii interiekcji, gdyż przekonanie o absolutnej spontaniczności 
wykrzykników jako środków uzewnętrzniających naturalne odruchy o podłożu 
psychiczno-fizjologicznym jest dość szeroko rozpowszechnione. Przekonujące 
obalenie tej tezy przynosi tylko podejście komparatywistyczne, dostarczające 
ważkich dowodów na rzecz relatywnej konwencjonalizacji interiekcji. Istnienie 
odmiennej dla każdego języka grupy wykrzykników1 podważa przekonanie o ich 
absolutnej, niczym nieskrępowanej odruchowości. Dowodzi, że te pozornie spon-
taniczne wokalizacje wewnętrznych uczuć są ograniczone przez już istniejący 
w języku „asortyment” interiekcji, zostawionych nam w spadku przez przodków 
językowych. Jak zauważyła wybitna polska lingwistka Anna Wierzbicka: „[…] 
języki różnią się tym, jakie typy emocji uważają za godne zakodowania w spe-
cjalnych interiekcjach” [Vezhbickaja, 1999, s. 645]. O kulturowej specyficzności 
interiekcji pisali także inni badacze analizujący to zagadnienie [Karcevskij, 1984; 
Sharonov, 2006]. Właśnie z tego powodu interiekcje prymarne tworzą dostatecz-
nie zamkniętą grupę, która z zasady nie toleruje uzupełniania swojego składu.

Stwierdzenie to nie mijało się z prawdą, dopóki nie zostało obalone przez 
nieposkromioną inwazję angloamerykańskich wykrzykników wow (łoł), yes 
i innych, nieco mniej energicznych jednosylabowych „intruzów”. Jest to języ-
kowy „happening” („unhappening”?) na skalę globalną, w którym różne narody, 
o różnych podłożach mentalnych i językowych, niczym szczury wyruszyły na 
dźwięk zaczarowanego fletu, wydając zachwycone wow i pełne satysfakcji yes. 

1 Terminów interiekcje, wykrzykniki, eksklamacje, gesty wokalne będę tu używać zamiennie.
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INTERIEKCJA WOW W JĘZYKU POLSKIM I ROSYJSKIM 

W pracy Semantyka interiekcji Anna Wierzbicka pisała: „interiekcje angielskie 
gee i wow nie mają ekwiwalentów albo quasi-ekwiwalentów w języku polskim 
[…] toteż polski emigrant w anglojęzycznym kraju nie jest w stanie zgadnąć, co 
one oznaczają i jak należy ich używać” [Vezhbickaja, 1999, s. 612]. Po niespełna 
dwudziestu latach jesteśmy świadkami przyswojenia wykrzyknika wow przez 
cały „cywilizowany” świat, co – jak się okazało – wcale nie wymaga wysiłków 
licznych zespołów naukowców, mających na celu wytłumaczenie obcojęzycznym 
użytkownikom zasad percepcji i używania amerykańskiej interiekcji. Wystarczyła 
globalizacja przestrzeni medialnej, komercyjnej i kulturowej, żeby rozlegające 
się ze wszystkich możliwych źródeł wow trafiło w zdumione usta jego nowych 
konsumentów, zostawiając posmak prawdziwego zdumienia i podziwu. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyżej wspomnianą odporność interiekcji 
prymarnych na uzupełnienie swoich dość licznych szeregów, to powstaje py-
tanie o ewentualne przyczyny powszechnej akceptacji tego wykrzyknika przez 
użytkowników języków słowiańskich. Do takich przyczyn można zaliczyć: brak 
w rodzimym systemie odpowiednich sytuacji czy bodźców wywołujących iden-
tyczne stany mentalne; występowanie pewnej lakuny w sferze emocjonalno-ko-
gnitywnej oraz zapożyczenie konkurencyjnych odpowiedników już istniejących 
w języku interiekcji. 

Różne słowniki języka angielskiego charakteryzują wow jako wyrażenie 
„zdziwienia, zdumienia, podziwu, zachwytu, ekscytacji” („astonishment, ad-
miration, excitement, surprise, amazement or awe”), np.: „Wow, informal: used 
when you think something is very impressive or surprising: Wow! Look at that!” 
[LDCE, 2009].

Anna Wierzbicka poddaje krytyce przyjęty w słownikach sposób wytłuma-
czenia znaczenia, proponując własną eksplikację ujętą w opracowanym przez 
nią języku semantycznych prymitywów:

I now know something has happened
I wouldn’t have thought it would have happened
I think this is very good
I feel something good because of that
I say this: (wau) because I want people to know this.

                                        [Vezhbickaja, 1999, s. 614].

Jeśli jednak przyjrzymy się uważniej powyższej eksplikacji wow, bez więk-
szego trudu dojdziemy do wniosku, że jest w niej zawarty ogólny opis kognityw-
nego mechanizmu emocji pozytywnego zdziwienia czy zachwytu. Nie ma zatem 
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żadnej różnicy w potencjale eksplikacyjnym definicji słownikowych i wyjaśnienia 
sformułowanego w języku semantycznych prymitywów. 

Powracając do przyczyn przedostania się nowego wykrzyknika do języków 
słowiańskich, pierwszą ewentualną przyczynę zapożyczenia interiekcji wow 
możemy śmiało wyeliminować. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że w poprzed-
nim ustroju nie było sytuacji zdolnych do wprawienia nas w stan pozytywnego 
zdziwienia czy zachwytu. W takim razie nasuwa się pytanie, jakie interiekcje 
słowiańskie używane były w podobnej funkcji. A. Wierzbicka przytacza tylko 
ach i och, które zarówno w języku rosyjskim, jak i polskim odznaczały się pewną 
sztucznością, teatralnością, chęcią, żeby ktoś zrozumiał, jacy jesteśmy subtelni 
i zdolni do wysokich przeżyć [Vezhbickaja, 1999, s. 617–619].

W przeprowadzonej przeze mnie ankiecie, mającej na celu ujawnienie ewen-
tualnych odpowiedników polskich amerykańskiego wow, nie znalazło się żadne 
wspomnienie o achach i ochach. Najwięcej zapytanych (76 na 100) uważa, 
że polskim odpowiednikiem jest fajne, ale fajne!, niżej plasują się super – 59, 
еxtra – 68, extraklasa – 31, mega – 53, bomba – 49. Liczna grupa opowiada się za 
przysłówkami: świetnie – 44, niesamowite – 25; niemożliwe – 21; znakomicie – 15. 
Nie zabrakło również respondentów, którzy zaproponowali wyrazy wulgarne. 
Warto nadmienić, że na różnych portalach polskich toczą się dyskusje na temat 
mającej obowiązywać spolszczonej pisowni wow – łoł, która – zdaniem użyt-
kowników – jest warunkiem wyeliminowania jej amerykańskiego pochodzenia.

Co ciekawe, zgodnie z wynikami ankiety wśród środków eksterioryzacji 
pozytywnego zaskoczenia brak polskich interiekcji prymarnych. Podane wa-
rianty polskich odpowiedników wow są najczęściej zapożyczeniami interiekcji 
wtórnych albo stanowią rdzenne przysłówki. Dwujęzyczne słowniki angielsko-
-polskie przytaczają swojskie wykrzykniki o; no, no i jej! jako możliwe warianty 
przekazania emocji wyrażanych przez amerykańskie wow. Analiza kontekstualna 
pozwala jednak na wyłonienie pewnych różnic w ich użyciu w porównaniu z wow. 
Po pierwsze, wyżej wymienione polskie wykrzykniki nie występują jako samo-
dzielne wypowiedzi, stanowiąc zazwyczaj otwierający wypowiedzenie wykładnik 
stosunku osoby mówiącej do dalszej części propozycji, np.: No, no! Ale dziew-
czyna!; Spojrzałem na nie i powiedziałem, „Jej, to jest lepsze niż…”; O, już jesteś 
z powrotem. Wow jest natomiast syntaktycznie samowystarczalne i najczęściej 
występuje jako samodzielna wypowiedź uzewnętrzniająca przeżywane w danym 
momencie uczucie ogromnego zdumienia lub zachwytu. Po drugie, wykrzykniki 
o i jej częściej sygnalizują zaskoczenie będące wynikiem operacji kognitywnych, 
polegających na zestawieniu przez osobę mówiącą aktualnej informacji z posia-
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daną wcześniej. Ujawniana emocja nie jest uczuciem całkowicie spontanicznym, 
lecz swego rodzaju emocjonalnym wynikiem procesów myślowych.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku odpowiedników wow w języku 
rosyjskim. W pierwszej kolejności należy wymienić tu wciąż dość aktywne 
w mowie potocznej rodzime interiekcje prymarne oго i ух ты.

Definicje słownikowe oго ujmują znaczenie tej interiekcjii jako zdziwienie 
i ocenę: Ого [oho], межд. выражает удивление и оценку [Ozhegov, 2007]. 

Analiza przykładów użycia rosyjskiego ogo nasuwa wnioski o jego wy-
stępowaniu w ściśle ograniczonych kontekstach. W poniższych i wielu innych 
przykładach: Ого, времени то уже как много!; Ого, сколько грибов набрал!; 
Ого, как ты вырос!; Народу там – о-го-го! użycie wykrzyknika następuje na 
skutek wykonania pewnych operacji obliczeniowych, w wyniku których mówiący 
dochodzi do wniosku, że rezultat jego operacji myślowych odbiega korzystnie 
od istniejących w rzeczywistości życiowych norm i granic. 

O zaangażowaniu mechanizmów kognitywnych w użyciu oго świadczyć 
mogą także czasowniki mentalne подумать (pomyśleć), wprowadzające mowę 
niezależną, jak również możliwość ambiwalentnej oceny sytuacji. Na przykład 
w zdaniu Ого, времени то уже как много! – подумал Олег mówiący wyraża 
zdecydowanie negatywne zaskoczenie dostrzeżonym faktem.

Zaznaczone różnice między aktywnie angażującym mechanizmy poznawcze 
rosyjskim oго i kognitywnie upośledzonym, lecz dużo bardziej emocjonalnym 
amerykańskim wow potwierdza także próba równoległego opatrzenia tej samej 
sytuacji wykrzyknikiem wow i oго. Jeżeli powiemy Wow, ile masz grzybów!, 
wykażemy w ten sposób jedynie swoje oszołomienie ujrzanym koszykiem 
z grzybami. Wydając w tej sytuacji krzyk Ого, ile masz grzybów!, pragniemy 
zasygnalizować, że zdajemy sobie sprawę, że takie ilości nie zdarzają się często. 
Tak więc w przypadku wow ma miejsce precyzyjnie uchwycony przez polskiego 
respondenta stan „oczom nie wierzę”, podczas gdy w przypadku rosyjskiego 
oго zachodzi proces, który może być ujęty jako „nie wierzę”. Nawet charakter 
artykulacji wow, z „opadającą szczęką”, świadczy o tak mocnym zdziwieniu, że 
implikuje stan absolutnej, błogiej indolencji szarych komórek, a długość arty-
kulacji podkreśla procesualność doznawanego zdziwienia.

Inny wykrzyknik rosyjski yх ты jest bardziej bliski amerykańskiemu wow, 
gdyż nie jest wynikiem żadnych operacji obliczeniowych. Ma jednak znaczne 
ograniczenia w użyciu – jest charakterystyczny dla mowy dzieci, wierszy dzie-
cięcych albo mowy potocznej. Choć amerykańskiemu wow też w sumie trudno 
zarzucić większy arystokratyzm doznawanych uczuć, jego obce pochodzenie nie 
pozwala jednak na głębsze refleksje odbiorcy języka docelowego. Tym bardziej, że 
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przykłady jego użycia są uniwersalne – od obowiązkowej obecności w reklamach 
i w ustach celebrytów, do słynnego wow Hilary Clinton wstrząśniętej zdjęciem 
zwłok byłego libijskiego przywódcy M. Kaddafiego. 

Szczególną rolę eksklamacja wow odgrywa w reklamie, gdzie przedmiot 
reklamy zajmuje pozycję podmiotu, wprawia adresata w pewnego rodzaju przy-
jemne oszołomienie i sugeruje przemożną chęć nabycia. W efekcie na osi relacji 
podmiot–przedmiot zachodzi wymiana tradycyjnych pozycji. Przedmiot reklamy 
zaczyna zajmować pozycję podmiotu, dyktując adresatowi reklamy właściwy 
sposób zachowania względem siebie. Właśnie na tym ukrytym mechanizmie 
diametralnej wymiany pozycji opiera się działanie uniwersalnego hasła dyskursu 
reklamowego „Jesteś tego warta!”.

INTERIEKCJA YES W JĘZYKU ROSYJSKIM

Na specjalną uwagę zasługuje także nowy wykrzyknik yes albo zwielokrotnione 
yes, yes, yes, które na pierwszy rzut oka jest niczym innym niż przekaźnikiem 
radosnych emocji człowieka zadowolonego z osiągnięcia jakiegoś trudnego 
celu. Wykrzyknik ten już tak „zadomowił się” wśród „podbitych plemion sło-
wiańskich”, że rosyjski badacz Igor Szaronow zaliczył go do grupy prymarnych 
interiekcji rosyjskich [Szaronow, 2009].

Według słownika Longmana yes używany jest w stanie podekscytowania czy 
szczęścia: „Yes excited/happy used to show that you are very excited or happy 
about something” [LDCE, 2009].

Ujęte w definicji uczucie ekscytacji jest jednak tylko wierzchołkiem góry 
lodowej, pod którą kryje się dość skomplikowany scenariusz. Jego rekonstrukcja 
wymaga obserwacji autentycznych sytuacji z użyciem tego wykrzyknika, jak 
również przeprowadzenia badań ankietowych.

Przypomnijmy sobie, że jednym z pierwszych środków transferu tego wo-
jowniczego okrzyku na płaszczyznę słowiańską był amerykański film fabularny 
Kevin sam w domu. Za każdym razem, kiedy bohaterowi udawało się zrobić coś 
specjalnie paskudnego dwóm nieszkodliwym włamywaczom, kwitował to wy-
krzyknieniem yes!. Ta energiczna eksklamacja błyskawicznie podbiła serca Rosjan 
i Polaków. Tak też krzyczał były premier Polski Kazimierz Marcinkiewicz, ciesząc 
się z przeforsowania projektu eurobudżetu: „Yes, yes, yes…”. Znany rosyjski 
reżyser Nikita Michałkow w programie wiadomości z 19 grudnia 2014 roku mó-
wił o nieprzemijających jego zdaniem rosyjskich wartościach, dodając zwycięski 
okrzyk  yes, mający symbolizować satysfakcję ze zwycięstwa nad wartościami 
zachodu. Przykłady można mnożyć w nieskończoność.
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Poszukując rosyjskiego odpowiednika dla amerykańskiego yes, otrzymaliśmy 
w wyniku ankietowania następujące rezultaty: 37 z 50 zapytanych wymieniło  yра, 
11 zaznaczyło brak rosyjskiego odpowiednika. Słowniki przytaczają następujące 
znaczenie yра: ‘воодушевление, восторженное одобрение’ [Ozhegov, 2007], 
które prawie dokładnie pokrywa się z definicją yes w słowniku Longmana. Jednak 
głębsza analiza wykazuje, że pod zewnętrznie zbieżnymi emocjami rosyjskiego 
yра i angielskiego yes kryją się całkiem odmienne scenariusze zachowania. 

Do tego wniosku można dojść w wyniku analizy przeprowadzonych ankiet 
i poczynionych obserwacji. W pierwszej z nich rosyjscy studenci mieli dokonać 
wyboru między йес i yра w zależności od opisanej sytuacji: 1) ура  2) йес 3) oba 
warianty, 4) żaden wariant, 5) brak opinii. 
1) Комиссия присудила мне первое место. (ура – 50);
2) Мне выдали визу. (ура – 31), (йес – 11), (ура, йес – 8);
3) Я сделал всех!  Я-таки выиграл первый приз! (йес – 43), (йес, ура – 7);
4) Мы едем в Испанию. (ура – 33); (йес – 7); (ура, йес – 10);
5) Я подумал, что они все умрут от зависти. (йес – 44);
6) Мне удалось занять первое место. (ни один вариант – 21); (ура – 14); 

(затрудняюсь в выборе – 15).

Znamienne jest, że ta sama sytuacja, ujęta na różne sposoby syntaktyczne 
(pierwsza, trzecia i szósta), wywołała różne reakcje. Konstrukcje agentywne 
zostały odebrane jako bodziec do użycia wykrzyknika йес, podczas gdy użycie 
form, w których osoba nie figuruje jako podmiot czynnych działań zaowocowa-
ło wyborem yра. Na uwagę zasługuje też zastosowanie tylko йес w przypadku 
zdania szóstego: Pomyślałem, że wszyscy umrą z zawiści.

Nie mniej ciekawie prezentują się wyniki wprowadzenia hasła yра do ro-
syjskojęzycznej wyszukiwarki w googlu. Okazało się, że hasło to jest głównie 
ilustrowane mnóstwem obrazków nawiązujących do tematu leniuchowania 
i nicnierobienia: Ура! Лето! Ура! Каникулы! Ура! Карантин!. Tak więc gdy 
angloamerykańskie yes oznacza radość i ekscytację z powodu czegoś, co się 
zrobiło, czego dokonano, rosyjskie yра jest reakcją na wiadomość o tym, że 
nie trzeba czegoś robić, co z łatwością wkomponowuje się w utarte stereotypy 
o typowych cechach rosyjskiej mentalności. 

Następna ankieta zawierała pytania otwarte. Jej uczestnicy mieli odpowie-
dzieć, w jakich sytuacjach mówią yes, w jakich zaś yра. Uzyskaliśmy następujące 
odpowiedzi: – йес! – „kiedy udowodniłem komuś, że jestem lepszy”; „kiedy 
odniosłem zwycięstwo”; „kiedy dopiąłem swego”; „kiedy odbiłam chłopaka”; 
„kiedy wziąłem odwet”; „kiedy przyjechałam wypasioną bryką i wszyscy to 
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zobaczyli” itp.; ура! – „kiedy cieszę się, że zajęcia zostały odwołane”; „kiedy 
dostałem w prezencie to, o czym marzyłem”; „kiedy stało się coś radosnego, 
czego się nie spodziewałem” itp.

Jak widać z powyższych odpowiedzi, yes zakłada agentywność podmiotu, 
podczas gdy ура jego bierność, przypadkowość jakiegoś radosnego wydarzenia. 
Powyższa eksplikacja nie byłaby jednak pełna bez obserwacji realnych przy-
padków z użyciem tego wykrzyknika. W wielu sytuacjach osoba wykrzykująca 
yes wyraża swoją satysfakcję z tego, że „zmiażdżyła” przeciwnika, „dokopała” 
komuś, utarła komuś nosa, udowodniła swoją wyższość, że drużyna jej kraju 
odniosła zwycięstwo, rozgromiła przeciwnika itp. Za dobitny przykład może 
posłużyć fragment wiadomości telewizyjnych z USA dotyczący zakończenia 
procesu sądowego nad jednym z czeczeńskich braci Carnajew, którzy w 2013 roku 
dokonali zamachu podczas maratonu w Bostonie. Bliscy osób poszkodowanych 
w napięciu czekali na ogłoszenie wyroku – gdy dowiedzieli się o skazaniu 
oskarżonego na karę śmierci, wybuchnęli przepełnionym złośliwą satysfakcją 
okrzykiem Yes!. A przecież w tej sytuacji nie mieliśmy do czynienia z żadną agen-
tywnością samego podmiotu, wykrzyknienie to stanowiło tylko znak mściwego 
zadowolenia z dokonanego odwetu. Tego rodzaju obserwacje dowodzą, że zarzuty 
stawiane sobie przez Polaków czy Rosjan, że wyjątkowa złośliwość względem 
sąsiada jest naszą dystynkcyjną cechą narodową, można równie dobrze odnieść 
do anglofonów. Co więcej, wyżej przytoczone odpowiedzi na pytanie, w jakich 
przypadkach używane jest yes, nie są skutkiem rozwinięcia tego znaczenia na 
płaszczyźnie języków słowiańskich.

Szersza analiza obserwowanych sytuacji użycia interiekcji yes wykazuje, 
że w absolutnej ich większości występuje pewnego rodzaju konfrontacja, prze-
ciwstawienie się innej osobie czy też grupie. Rozwój typowej sytuacji przebiega 
standardowo: inicjowany jest przez pewnego rodzaju wyzwanie – „challenge”, 
motywujący do podjęcia pewnego rodzaju czynu – „action”, co z kolei prowadzi 
do doświadczania stanu „full-drive” z powodu pokonania strony konfrontującej 
i udowodnienia jej swojej wyższości. Nawet w osobliwościach prozodycznych, 
w tym zwielokrotnionej jocie Yyes! objawia się egocentryczna satysfakcja ze 
swojego sukcesu oraz z przegranej przeciwnika. Nietrudno zauważyć, że – 
w przeciwieństwie do ура – yes jest wykrzyknikiem indywidualnym, nieprzy-
stosowanym do masowego okazania emocji.

Na podstawie uzyskanych wyników obserwacji i ankiet można zaproponować 
następującą eksplikację dwóch wykrzykników – rosyjskiego ура i zapożyczo-
nego yes:
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Yes!
1. Miałem (ja albo osoby, którym kibicuję) trudny problem do rozwiązania.
2. Rozwiązałem/-liśmy go pomyślnie.
3. Strona przeciwna poniosła porażkę albo zasłużoną według mnie karę, albo 

była świadkiem mojego osiągnięcia (wyższości). 
4. Odczuwam stan radosnej ekscytacji z powodu osiągniętego przeze mnie 

wyniku oraz uzmysłowienia mojego sukcesu i swojej porażki przez przeciwnika.
Ура!
1. Stało się coś niespodziewanie dobrego.
2. Nie myślałem, że to się stanie (albo długo czekałem na to).
3. Czuję radość z tego powodu.
Reasumując, po dokładnym zbadaniu okazuje się, że te niewymagające w pro-

cesie zapożyczania specjalnych wysiłków intelektualnych wykrzykniki wow i yes 
nie są tak prymitywnymi i nieszkodliwymi wykrzyknieniami, jak to może się wy-
dawać. W rzeczywistości są to swego rodzaju nośniki amerykańskiej mentalności, 
wokalne „energizers”, które w sposób niezauważalny zachęcają do naśladowania 
trybu życia właściwego dla społeczeństwa indywidualistyczno-konsumpcyjnego. 
Przyswojenie tych wartości na poziomie odruchów jest ogromnie ważne, jest bo-
wiem naturalną podstawą do kształtowania prawidłowych instynktów – odruchu 
konsumpcji i indywidualistycznej agentywności. Wchodząc w skład grupy interiek-
cji prymarnych, te skonwencjonalizowane uczucia będą przekazywane z pokolenia 
na pokolenie, stanowiąc pewnego rodzaju gwarancję stabilności ustrojowej.
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Streszczenie

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu zapożyczania angloamerykańskich interiekcji yes i wow przez 
język polski i rosyjski. Na podstawie analizy definicji słownikowych, obserwacji autentycznych 
sytuacji z użyciem tych interiekcji oraz przeprowadzonych ankiet zaproponowana została ekspli-
kacja ich znaczenia i opis scenariusza poprzedzającego ich użycie w ściśle określonych sytuacjach. 
Wysunięto wniosek o niebagatelnej roli, którą te wykrzykniki odgrywają w procesach przewarto-
ściowania rzeczywistości. Ich dołączenie do relatywnie zamkniętej grupy słowiańskich interiekcji 
prymarnych posiada ogromne znaczenie, stanowi bowiem naturalną podstawę do kształtowania 
prawidłowych odruchów: konsumpcyjnego i indywidualistycznego. 

ANGLOAMERICAN INTERJECTIONS IN POLISH AND RUSSIAN

Summary

The article deals with the problem of borrowed Anglo-American interjections wow and yes in 
contemporary Polish and Russian languages. On the base of dictionary definitions analysis, au-
thentic situations observations and data received in conducted surveys the explication of these 
interjections’ meaning and description of eventual scenario of their using is offered. The analysis 
extends the conclusions of the important role which wow and yes play in the process of axiological 
remapping of targeted languages. Their proliferation into relatively closed group of Slavic primary 
interjections is of great importance, as they could serve as natural base for formation of “correct” 
individual and market instincts.


