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Gwara przestępcza jest traktowana jako odmiana języka i różnorodnie definiowana. Jej
podstawę stanowi język mówiony potoczny i słownictwo specjalne przestępców (Mo -
raw ski 1968: 72).

Jak napisał Jerzy Morawski, gwara przestępcza to język, a żargon to synonim gwa-
ry przestępczej, mający negatywne znaczenie. Gwara jest bardzo często używana na
wol ności, gdzie zastępuje język potoczny, co odróżnia ją od innych gwar specjalistycz -
nych, jest wytworem kultury społecznej i należy ją analizować w całym splocie real-
nych stosunków społecznych (ibidem: 74–78). 

Według Henryka Ułaszyna terminy ‘żargon’ i ‘szwargot’ używane do określenia
gwary są traktowane jako synonimy, ale nie są terminami naukowymi, są popularne 
i kojarzone z elementem uczuciowym, a ich znaczenie zawiera ujemne wartościowanie,
ze względu na negatywne traktowanie użytkowników języka złodziejskiego (Uła szyn
1951: 16). Gwarę zło dziejską oprócz zwiększonej sztuczności, konwencjonalności 
i obcojęzykowości charakteryzuje tajność (celowa niezrozumiałość) (ibidem: 24). Zgod -
nie z opinią badacza zasadnicza różnica pomiędzy językiem ogólnopolskim a językiem
złodziejskim polega na słow nictwie, w zakresie rzeczowników, czasowników i przy-
miotników. Charakterystyczną cechą tego języka jest duża liczba metafor, przenośni 
i homonimów (ibidem: 29–30).

Stanisław Urbańczyk posługuje się terminem żargon, wykluczając ten język spo-
za odmiany narodowej ze względu na: „stawianie się [użytkowników języka zło -
dziej skiego] poza językiem przez to samo, że nie chcą być rozumiani” (Urbańczyk
1979: 28). 

Gwara jest pojęciem znaczeniowo szerszym niż żargon, który może się w niej za-
wierać, zadaniem żargonu jest usprawnienie procesu przesyłania komunikatu teksto-
wego między nadawcą a odbiorcą.

Zgodnie z opinią badaczy: Stanisława Kani, Klemensa Stępniaka i Tadeusza Milew -
skiego (por. Kania 1972: 597, Stępniak 1973: 213, Milewski 1971: 93), gwara wię-
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zienna to ‘grypsera’, termin ten jest używany w dwóch znaczeniach: gwary przestępczej
i więziennej. Jest ona stosowana nie tylko w więzieniach, ale także przez ludzi 
z marginesu społecznego, gdzie jest przejawem podkultury przestępczej (Milewski
1971: 90). Grypsera jest traktowana jako odmiana gwary więziennej, gdyż jej język
często bywa niezrozumiały dla innych więźniów nieposługujących się nim: „jest wyra-
zem solidarności posługujących się nią przestępców, a jednocześnie pewnym stopniem
wtajemniczenia. Użycie jej daje poczucie mocy, pewności, bezpieczeństwa i odrębnoś -
ci” (Morawski 1965: 10–11).

Tak różnorodna terminologia języka złodziejskiego potwierdza jego wielopoziomo-
wość i zróżnicowanie: wewnętrzne i terytorialne, zależne od opisywanego środowiska. 

Gwara przestępcza od dawna była przedmiotem zainteresowania badaczy, szczegó -
ło we analizy tego zagadnienia dokonano dla gwary języka francuskiego, niemieckiego
i rosyjskiego. 

Pierwsze badania polskiej gwary przestępczej zostały przeprowadzone pod koniec
XVI wieku, w księdze spraw karnych miasta Kazimierza pod Krakowem w 1580 roku.
W XVII wieku powstały pierwsze słowniczki gwary przestępczej, będące jednocześnie
opracowaniami tej gwary. Jedyną próbą opracowania polskiej gwary przestępczej jest
publikacja Henryka Ułaszyna zatytułowana Język złodziejski (1951) (Morawski 1965:
74–76).

Przedmiotem badania gwary są wyrażenia gwarowe, jak i literatura przestępcza:
 poe maty, piosenki i wiersze. 

Analizę języka przestępców można prowadzić w następujących aspektach: gene-
tycz nym, leksykalnym, pragmatycznym i semantycznym.

Aspekt genetyczny wyjaśnia pochodzenie i rozwój, a także warunki, w jakich gwa-
ra powstawała, i co wpływa na jej trwałość.

Badania aspektu leksykalnego opierają się na przygotowaniu gwary do dalszych
ana liz, w celu wyodrębnienia jej niezmiennej odmiany ogólnoprzestępczej i odrzucenia
słownictwa właściwego tylko jednostkom, co pozwoli na odróżnienie autentycznego ję-
zyka gwary od naśladownictwa (ibidem: 80). 

Źródłem badań gwary jest jej aspekt pragmatyczny, zwracający uwagę na jej różne
odmiany, sposoby rozprzestrzeniania się języka przestępców, a także zwrócenie uwagi
na wyrażenia używane przez poszczególne środowiska przestępcze. 

Kolejny aspekt semantyczny nie jest jeszcze szczegółowo opracowany, skupia się na
analizie, relacji pomiędzy językiem a rzeczywistością, a także wpływie języka na po -
sługujących się nim ludzi. Istotną kwestią jest łączenie przez gwarę złodziejską zespołu
kilku cech, najczęściej negatywnych, z kilkoma znaczeniami słów (przykładowo: ‘po-
licjant’ to pies, kłapołuch, donosiciel (ibidem: 80–81)), które nieświadomie wpły wają
na uczucia osób posługujących się tymi leksemami.

Jak pisze Morawski: „na przestrzeni lat zmiany zachodzące w gwarze nie są tak
wielkie, powolne i nie obejmują trzonu słownictwa ogólnoprzestępczego” (ibidem: 79),
stąd też możliwe jest prowadzenie badań porównawczych gwary, mających na celu
ukazanie stopniowej ewolucji tego języka. 
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Punktem odniesienia przy przeprowadzaniu analizy wyrażeń gwarowych w utwo-
rach powstałych w latach pięćdziesiątych i współczesnych będzie dla mnie aspekt se-
mantyczny. 

Podstawą porównania będą wybrane słowa gwary złodziejskiej z debiutanckich zbio-
rów opowiadań Marka Nowakowskiego Ten stary złodziej. Benek Kwiaciarz (wyd.
1958) i zbioru Andrzeja Stasiuka Mury Hebronu (wyd. 1992), szczególnie opowiadanie
pt. Opowieść jednej nocy.

Analizowane wyrażenia gwarowe występują w dialogach postaci, jak i w opisach,
jest to słownictwo wspólne wszystkim przestępcom, używane zarówno na wolności, jak
i w zakładach karnych.

Materiał językowy, który poddaję analizie, liczy około osiemdziesiąt jednostek leksy -
kalnych. 

Celem badania jest ocena obecnego w utworach z lat pięćdziesiątych i dziewięć dzie -
siątych słownictwa gwary środowiskowej, o podobnym, takim samym lub też ma jącym
kilka znaczeń, ale inną formę leksykalną. Rezultatem badania będzie wykazanie zmian,
ewentualnych odmian itp., a w szczególności zwrócenie uwagi na zrozumienie po-
szczególnych leksemów zależne od kontekstu, w jakim zostały użyte wyrazy. Istotną
kwestią jest pragmatyka gwary i jej rodzaje, jednak dla moich badań zajmę się gwarą
ogólnopolską pochodzącą z języka ogólnoprzestępczego. 

Analizie poddaję leksykę produktywną, o jej aktualności stanowi Słownik tajemnych
gwar przestępczych (Stępniak 1993), skąd też podaję znaczenia analizowanych słów. 

Podstawą badania będzie literacki język mówiony, jego powiązanie z konkretnym
mó wiącym i towarzyszącymi temu procesowi uwikłaniami społecznymi.

Jak napisał Władysław Lubaś, teoretyk socjolingwistyki, podstawą badania jest: „po-
szerzanie tradycyjnych metod badawczych o pełne konteksty konkretnych realizacji
mo wy w sytuacjach komunikatywnych. W ten sposób wiąże się badanie języka z jego
realnym wytwórcą i odtwórcą i z jego uwikłaniem społecznym” (Lubaś 1979: 18–19).

W opinii Anny Wierzbickiej jedynym ze sposobów badania języka danej kultury jest
sku pienie się na nazwach potocznych, tzw. specjalnych słowach, które zawierają obraz
najbardziej kulturowo istotnych cech. Autorka w swojej pracy przywołuje teorię Johna
Gumperza, zgodnie z którą: „członkowie wszystkich społeczeństw posiadają pewne utar-
te sposoby porozumiewania się, [...] odmienne od innych typów dyskursu, cechujące się
specjalnymi regułami mowy [...] te sposoby porozumiewania się często posiadają swoje
własne nazwy” (Gumperz 1972: 1–25, cyt za: Wierzbicka 1999: 228–229).

Istotna będzie dla mnie semantyka języka gwarowego, znaczenie wyrazu wywodzo-
ne od teorii językowego obrazu świata, zakładającego, że wiedza o świecie należy do
semantycznej płaszczyzny języka, jest utrwalona w znaczeniach słów. Stąd też rekon-
strukcja obrazu świata utrwalonego w językach opiera się na słownikowych i potocz-
nych definicjach słów, frazeologizmach i innych danych zawartych w tekstach (m.in. 
w piosenkach) (Bartmiński 2009: 229–230).

Podstawą tej analizy będzie tzw. maksymalne znaczenie wyrazów ze względu na
wszyst kie cechy językowo i kulturowe relewantne, a nie tylko cechy taksonomiczne
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(ko nieczne i wystarczające) (ibidem: 235). Wykorzystam także podział znaczeniowy
wyrażeń gwarowych wprowadzony przez Henryka Ułaszyna (1951: 31–35), zwrócę
uwagę na znaczenia pochodne wyrazów i wielość leksemów, którym odpowiadają po-
szczególne określenia. Określenia poszczególnych wyrazów wyprowadzam z kontekstu,
w jakim zostały przywołane w tekstach, zwracając uwagę na ich aktualność i częstotli-
wość przywołania. Ze względu na różnorodność znaczeniową i leksykalną analizowa-
nych wyrazów, obecną w niektórych przykładach, uwzględnię także przedmiot, który
„daje podstawę do pokazania różnorodności nazw i stojących za nimi różnych koncep-
tualizacji jednego obiektu” (Bartmiński 209: 234). 

Zgodnie z teorią Anny Wierzbickiej słownictwo przedstawione w obu wymienio-
nych dziełach literackich obejmuje wyrazy znane ludziom, którzy zetknęli się ze
światem przestępczym, odbywali wyroki lub byli aresztowani. Widoczny jest także
wpływ gwary na język potoczny przejawiający się w stosowaniu jej poza więzieniem. 

Termin gwara złodziejska dla potrzeb mojej analizy określa działalność jego użytkow-
ników zarówno w więzieniu (proza Stasiuka), jak i poza nim (opowiadania Nowa kow -
skiego). Bohaterowie tych utworów byli w mniejszym lub większym stopniu zwią zani
ze środowiskiem przestępczym. Istotnym faktem jest, że Andrzej Stasiuk po pół rocznym
pobycie w wojsku otrzymał przepustkę, z której nie wrócił, za co zo stał skazany i trafił do
więzienia wojskowego w Płotach, skąd został wyrzucony za rozkładanie dyscypliny woj -
skowej, resztę wyroku odsiedział w cywilnym zakładzie karnym (Czapliński 1992: 202).
Sam autor wspomina o tym w omawianej książce: „jakiś żołnierz zapomniał wrócić do
jednostki” (Stasiuk 2001: 81).

Zbiór opowiadań Mury Hebronu powstał na kanwie osobistych przeżyć pisarza,
większość opowiadań rozgrywa się w celi więziennej. Książka została napisana w 1985
roku dla wydawnictwa podziemnego, jednak tekst był zbyt kontrowersyjny i nie został
wydany. Jak pisze Przemysław Czapliński, „więzienie jest w prozie azylem dla zemsty,
a nie schronieniem przed zemstą, miastem, w którym przemoc jest jedynym zrozumia -
łym językiem” (Czapliński 1992: 203).

Akcja zbioru opowiadań Marka Nowakowskiego Ten stary złodziej. Benek Kwia ciarz
rozgrywa się na wolności, na ulicach, w melinach czy w gronie prze stępców. 

Pisarz także miał konflikt z prawem, był aresztowany w 1984 roku i oskarżony o dzia -
łanie na szkodę interesów PRL we współpracy z zagranicznymi ośrodkami propagan-
dowymi. Dzięki wsparciu środowiska intelektualnego areszt został uchylony1. 

Bohaterami opowiadań twórców są więźniowie przebywający aktualnie w za kła -
dach karnych, recydywiści i żyjący na wolności drobni przestępcy. Wszystkie postaci
mają świadomość nierozerwalnego związku z więzieniem: „Ludzie z wolności myślą,
że świat jest ciepnięty na pół. Tu więzienie, tam wolność. Taki chuj jak słonia nos. Do
więzienia idzie się tylko raz. Ten pierwszy. Potem już nie ma więzienia. Wolności też
nie ma. Wszystko jest równo” (Stasiuk 2001: 172).

1 M. Nowakowski, [hasło w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, słownik biobibliograficz-
ny, oprac. J. Czachowska, A. Szałagan, t. 6, Warszawa 1994, s. 90.
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Pisarze znali słownictwo gwary przestępczej z bezpośrednich kontaktów, o czym
świadczy różnorodność zawartych w utworach form leksykalnych.

W grupie analizowanych wyrazów, zgodnie z teorią Henryka Ułaszyna (1951: 31),
wyróżniam następujące grupy znaczeniowe: nazwy złodziei, nazwy dokonywanych
kra dzieży, nazwy schowków i miejsc, z których się kradnie, nazwy wrogów złodziei,
kradzionych przedmiotów, narzędzi pomocniczych, sytuacji kradzieżowych, nazwy
zwią zane z aresztem, sądem i więzieniem. 

W pierwszej grupie znaczeniowej najczęściej pojawiającym się leksemem zarówno 
u Nowakowskiego, jak i Stasiuka jest: doliniarz (Nowakowski 1983: 52, Stasiuk 2001:
302), definiowany jako ‘złodziej kieszonkowy, kradnący z toreb, kieszeni’ (STGW107),
czy urek (AS35) (MN16), złodziej (STGP610), fajfus (MN96) (AS37) to ‘złodziej
kradnący małe rzeczy czy pomocnik złodzieja’ (STGP131), a farmazonista (MN107,
AS33) to ‘oszust’ (STGP134).

Do grupy nazw związanych z rodzajami dokonywanych kradzieży należą m.in.: luf-
cik (AS33) to ‘kradzież mieszkaniowa przez okno’ (STGP288), u Nowakow skiego po-
jawia się określenie lufcikarz (MN132). Wymienione wyrazy nie różnią się znaczenio-
wo, leksykalnie odróżnia je dodanie sufiksu -arz. Jak widać, leksemów jest stosunko-
wo niewiele, stąd też brak identycznych wyrazów w analizowanych tekstach. 

Wśród wyrazów określających schowki i miejsca, z których się kradnie, u obu auto-
rów pojawia się określenie melina (MN23, AS44) na oznaczenie ‘kryjówki przestępczej
czy mieszkania przestępcy’(STGW308), meta (MN107, AS101) w po dobnym znacze-
niu: ‘kryjówka, melina, miejsce pobytu i spotkań przestępców czy też spółki’ (STGP310). 

Kolejne określenia to pakamera (AS39) ‘schowek, kryjówka złodziejska, pomiesz -
czenie’ (STGP378), a także kima (MN1130), definiowana jako ‘mieszkanie, kryjówka
złodziejska’ (STGP225), kwadrat (AS45) ‘dom, mieszkanie’ ( STGP271), u No wa kow -
skiego (MN143) ten sam leksem oznacza ‘sklep’, określenie kitrałem występuje u Sta -
siuka (AS118) w znaczeniu ‘chować, ukrywać, schować coś’ (STGP230).

Nazwy dokonywanych kradzieży wspólne dla obu tekstów to m.in. skok (AS54,
MN123) ‘kradzież, kradzież z mieszkania, włamanie, rozbój’ (STGP509), dolina (AS34,
MN57) ‘kradzież z kieszeni, toreb, koszyków’ (STGP106), u Stasiuka pojawia się jesz-
cze określenie mojki (AS80), to ‘kradzież polegająca na zastraszeniu ofiary ostrym na-
rzędziem bądź jej uśpieniu’ (STGP319).

Wrogowie złodziei to pies (AS30) ‘pracownik operacyjny policji, tajniak’ (STGP398),
u Stasiuka jest także określany jako skowernik (AS32). 

Wyraz klawisz (AS40, MN132) w obu utworach został użyty w znaczeniu ‘straż nik
w areszcie, dozorca’ (STGP233). Nowakowski wprowadził określenie stary klawisz
‘strażnik więzienny’. U obu autorów pojawia się leksem papuga (MN132, AS54) w zna -
czeniu ‘dozorca, stróż nocny’, a także ‘przewodniczący sądu’ (STGP3820).

2 Następne przykłady będą opatrzone odpowiednio skrótami zawierającymi inicjały imienia i nazwiska
autora książki i numer strony: (MN52), (AS30) czy skrót tytułu Słownika tajemnych gwar przestępczych
(STGP610). 



Stasiuk przywołuje także określenie mętownia (AS34) ‘siedziba jednostki policji’
(STGP311), a także policja, ten sam wyraz inaczej zapisany odnajdujemy u Nowa -
kowskiego: mentownia (MN123), inni wrogowie złodziei to kapusie (AS103) ‘donosi-
ciele, oskarżyciele’ (STGP215) czy taki co zakapuje, sypnie (MN13) w znaczeniu ‘ob-
ciąża innych w śledztwie’ (STGP543), puszczanie farby (MN45) to ‘sypanie, donosze-
nie na innych w śledztwie’ (STGP133), leksem fajfus tego oddziału (MN96) pojawia się
także w drugim znaczeniu, obok przywołanego już ‘złodzieja’, jako ‘donosiciel, oskar -
ży ciel’ (STGP 131).

Kradzione przedmioty u obu pisarzy, to najczęściej: drobne fanty (AS33) czy fanty
(MN116), używane w znaczeniu ‘rzeczy kradzione’ (STGP132), czy bejc (AS45,
MN123) w znaczeniu ‘pieniędze” (STGP33). Z kolei ruski szmelc (AS43) wbrew po-
wszechnemu mniemaniu oznacza ‘przedmiot wartościowy, pieniądze’ (STGP555),
gołda (AS100) to ‘wódka’ (STGP164), blit (AS118) ‘złoto, złota biżuteria’ (STGP44),
określenie a jak wyjąłem z kieszeni sałatę (AS134) oznacza: ‘pieniądze, banknoty dużej
wartości’ (STGP494), gites materiał (MN35) to ‘rzeczy kradzione’ (STGP307).

Nazwy narzędzi i osób pomocniczych są również niezmienne, np. paser (MN35,
AS57) w znaczeniu ‘osoba skupująca od złodziei rzeczy kradzione w celu odsprzeda-
nia ich z zyskiem’ (STGP387) czy klucz (AS 43, MN32).

Współczesne wyrażenie stanąć na obcince (AS33) oznacza ‘obserwować podczas
kradzieży czy włamania’ (STGP347). U Nowakowskiego pojawiło się określenie ręka
ciężka jak odważnik (MN116) oznaczające ‘rozbój z użyciem ciężkiego przedmiotu, od-
ważnika’ (STGP362).

Określenia sytuacji kradzieżowych, jak np.: piguła z prawej (AS38) to wyrażenie 
o kilku odcieniach znaczeniowych: ‘rozbój, postrzelenie, zastrzelenie’ (STGP400),
skroiłem na zimno (AS 43) oznacza ‘kradzież’, u Nowakowskiego spi na łem zegarek
(MN113) znaczy ‘okraść ofiarę, kraść’ (STGP511).

Najliczniejszą grupę stanowią nazwy związane z aresztem, sądem i więzieniem: gi-
bać w zakładzie (AS37) to ‘siedzieć, być w zakładzie poprawczym’ (STGP156), pudło
(AS93) w znaczeniu ‘zakład karny, areszt’ (STGP463) czy przypudło wali (AS63), kić
(AS60) to ‘areszt, zakład karny’ (STGP222). Leksemy wspólne dla obu autorów to:
cela (AS60, MN 88), bunkier (MN45) (AS97) w znaczeniu ‘cela więzienna’ (STGP 57)
czy paka (MN23, AS45).

Określenia związane z ujęciem przestępców to m.in.: skręcili mnie tego samego dnia
(AS34) oznacza ‘ujęcie przestępcy’, a także ‘zdobycie, uzyskanie czegoś’ (STGP511),
w tym drugim znaczeniu leksem pojawi się u Nowakowskiego: skręcić od znajomego
(MN25), kumple mnie nie przypucowali (AS63) oznacza ‘nie obciążyć kogoś, nie
oskarżyć’ (STGP 459), u Nowakowskiego występuje określenie sprzedał swoich wspól-
ników’ (MN131), czyli: ‘przekazał informacje, oskarżył’ (STGP526), kipisze (AS121)
to ‘przeszukanie, rewizja’ (STGP227), złapanie z dowodem (MN113) w znaczeniu ‘uję-
cie na przestępstwie’ (STGP123).

W przytoczonych opowiadaniach występują liczne teksty gwary złodziejskiej, m.in.:
piosenki złodziejskie: Wrócę, położyć muszę kres twej męce czy Wrócę i uca łuje twoje
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ręce (MN130), a także frazeologizmy: bujać się po świeżym lufcie (AS34) ‘wyjść na
spacer’ (STGP289), pierwsza cela w życiu (AS34) to ‘pierwszy wyrok’ (STGP62), wy-
chodziła powoli z obiegu (AS43) na określenie ‘kobiety lekkich obyczajów’ (STGP646),
stwierdzenie: zakład to podstawówka dla złodziei (AS 46) w znaczeniu ‘zakład po-
prawczy’ (STGP342) czy takie tam numery z przedszkola (AS52).

Na uwagę zasługuje obecność wyrazów wulgarnych w gwarze przestępczej, jak pi-
sze Jolanta Ignatowicz-Skowrońska: „Wulgaryzm jest znakiem językowym o dużej  sile
ekspresji, funkcjonuje wszędzie tam, gdzie emocjonalne postrzeganie rzeczywistości
bierze górę nad racjonalnym stosunkiem do niej” ( Ignatowicz-Skowrońska 1994: 137),
jest więc wykładnikiem językowej i środowiskowej charakteryzacji bohaterów. Wul ga -
ryzmy obficie czerpią z gwary przestępczej, która również łamie zasady poprawności
językowej i narusza formy przyzwoitości społecznej (ibidem: 129).

Kilka przykładów leksemów obecnych w omawianych utworach: chować dupę 
w troki (MN54) w znaczeniu ‘bać się, nie narażać się na niebezpieczeństwo’ czy po-
wiedzenia więźniów: kurwa fiks kanada (AS100), skurwydeusz, to było takie jego prze-
kleństwo (MN342), a także różnorodne formy leksykalne popularnych wulgaryzmów,
obecne u obu autorów: przejebana sprawa (AS79), kurewstwo (AS115), kurza jego
twarz (MN13), dziwki (MN40), gnojki (MN13), ani ładna, ani chuda, taka bladź
(MN219) to określenie kobiety, prostytutki (STGP41).

Częstość użycia wulgaryzmów i ich różnorodne formy leksykalne powodują, że ich
ekspresywność zmniejsza się. Ulegają one stopniowej desemantyzacji, tracąc swoje
pierwotne znaczenie, a stają się odzwierciedleniem stanu emocjonalnego osoby wypo-
wiadającej (ibidem: 136). 

Przedstawiona analiza gwary przestępczej pozwala na stwierdzenie, że najliczniejszą
grupę stanowią czasowniki czerpane z gwary przestępczej — grypsery. Naj więcej wy-
razów, których formy leksykalne nie zmieniły się, należy do dwóch najliczniej repre-
zentowanych grup: nazw złodziei i nazw związanych z aresztem, sądem i wię zieniem.
W kolejnych grupach znaczeniowych leksyka środowiska przestępczego nie uległa zde-
cydowanej zmianie, wyrazy mają zbliżone lub identyczne formy. Wy nikiem mojej ana-
lizy jest potwierdzenie stałej obecności poszczególnych leksemów gwary przestępczej
w omawianych utworach.

Jak widać, wyrazy mające podobne formy semantyczne bardzo często odnoszą się do
różnorodnych pojęć, nacechowanych negatywnie. Odczytanie znaczenia poszczegól-
nych słów jest ściśle związane z kontekstem, w jakim zostały one użyte; przy kła dem
może być przywołany już leksem klawisz oznaczający zarówno ‘włamanie, kradzież’,
jak i ‘dozorcę i stróża’ (STGP233). Wyraz ten niesie ze sobą zarówno negatywne, jak 
i pozytywne znaczenie. 

Słownik tajemnych gwar przestępczych, na który się powołuję, często podaje kilka
(od czterech do piętnastu) znaczeń poszczególnych słów, stąd też wynikają zmiany se-
mantyczne zachodzące w obrębie tej leksyki, na które wpływ ma zarówno charakter
 tego socjolektu, dążącego do zachowania tajności, jak i związana z tym trudność w od-
czytaniu znaczeń poszczególnych słów.



Przeprowadzona analiza utworów pozwala na stwierdzenie, że gwara przestępcza
rozwija się bardzo dynamicznie, czego świadectwem jest także powstawanie form po-
chodnych od wyrazów podstawowych, dla przykładu określenie grypsować obecne 
w utworach Nowakowskiego (MN123), u Stasiuka przybiera następujące formy: gryp-
sować, gryps, grypsnąć, grypsuje (AS72,82). Leksem ten ma kilkanaście znaczeń: ‘mó-
wić, nielegalnie porozumiewać się w zakładzie karnym, pisać, informować, chwalić się,
oszukiwać’ (STGP175). 

W prozie najnowszej często występuje zjawisko skrócenia i zminimalizowania słow -
nictwa, szczególnie w polszczyźnie potocznej, zarówno w komunikacji ustnej, jak i li-
terackiej. Danuta Buttler tendencje do skrótu identyfikuje z napływem elementów śro-
dowiskowych do polszczyzny (1982: 62).

Istotna jest znajomość przez autorów języka przestępczego. Opowiadania Stasiuka
Opowieść jednej nocy z tomu Mury Hebronu nie można przeczytać bez Słownika ta-
jemnych gwar przestępczych. Stylizacja na język przestępczy jest bardzo rozbudowana,
na co wpływa pierwszoosobowa narracja tego tekstu. Z kolei u Nowakowskiego wi-
doczne jest łączenie potocznego języka ludzi z marginesu społecznego z językiem prze-
stępczym, co skutkuje jego socjologicznym zróżnicowaniem. Narracja opowiadań au-
tora Benka Kwiaciarza jest trzecioosobowa, stąd też narrator nie utożsamia się ze swo-
im bohaterem, a jego język jest dla czytelnika bardziej zrozumiały niż proza Stasiuka.

Język używany przez pisarzy stanowi jednocześnie językową charakterystykę opi-
sywanego świata. Gwara przestępcza obecna w tych utworach jest nie tylko źródłem
wiedzy o ówczesnych czasach, mentalności ludzi, ale także odtworzeniem kolorytu lo-
kalnego i środowiskowego. Ukazuje ewolucję języka przestępców i stanowi podstawę
do dalszych badań tej leksyki, a w szczególności do zrozumienia konwencji porozu-
miewania się charakterystycznej dla tej grupy społecznej.
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SUMMARY

Comparison of language of environmental local dialect in creation of Marek Nowakowski The old
thief. Benek Florist and modern literatures on example The walls of Hebron Andrzej Stasiuk

K e y w o r d s: semantic oppositions, tokens, criminal slang.

The theme of the sketch is to compare the environmental dialect language (thieves) in the works of Marka
Nowakowskiego Ten stary złodziej. Benek Kwiaciarz and the contemporary literature on the example of
Mury Hebronu by Andrzeja Stasiuka.

The analysis was carried out on the basis of semantic oppositions selected tokens criminal slang these
tracks.
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