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W ci gu ostatnich dziesi ciu lat daje si  zaobserwowa  rosn ce zainteresowanie 
tak zwan  polszczyzn  radzieck , a zw aszcza jej pocz tkowym etapem rozwoju – pol-
szczyzn  porewolucyjn . Jako pierwsza zwróci a uwag  na potrzeb  bada  nad j zykiem 
polskim na obszarach wschodnich by ej Rzeczypospolitej po I wojnie wiatowej Barbara 
Szyd owska-Ceglowa ju  w 1997 roku [Szyd owska-Ceglowa 1997: 252–254].

Na apel ten odpowiedzia o wielu badaczy. Jolanta M delska i Marek Marsza ek jako 
pierwsi wprowadzili termin „polszczyzna radziecka” na okre lenie j zyka polskiego, 
jakim pos ugiwali si  Polacy na ca ym terytorium ZSRR, od momentu jego powstania 
a  do upadku w 1991 roku. Dokonali oni umownego podzia u polszczyzny radzieckiej 
na trzy okresy: 1) porewolucyjn  polszczyzn  radzieck  (lata 1917–1939), 2) powojenn  
polszczyzn  radzieck  (lata 1944–1990), 3) postsowieck  polszczyzn  u ywan  na tere-
nach by ego ZSRR [M delska, Marsza ek 2000a: 116]1. 

Niezale nie od podzia u chronologicznego badacze zaproponowali tak e rozró nie-
nie terytorialne polskiego j zyka radzieckiego (w zale no ci od pod o a j zykowego, na 
który na o y  si  j zyk polski) na odmian  moskiewsk , bia orusk , ukrai sk , litewsk  
(kowie sk  i wile sk ), a tak e na przyk ad na polszczyzn  Kazachstanu [M delska, 
Marsza ek 2001: 111; M delska, Marsza ek 2003: 63]. W ramach ka dej z tych odmian 

1 „Ka dy z tych wariantów radzieckiego j zyka polskiego kszta towa  si  w odmiennych warunkach, 
w innym czasie, ka dy te  mia  w asny, specyficzny kr g u ytkowników oraz rozmait  ich liczb . Ka dy 
zatem zas uguje na odr bny opis. Dopiero suma poszczególnych analiz powinna da  w a ciwy, ca o cio-
wy i mo liwie wierny obraz j zyka” (J. M delska, M. Marsza ek, Ku ak czy gbur? Rozterki twórców 

polszczyzny radzieckiej, Przegl d Polonijny 2000, t. 26, z. 3, s. 116).
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wyst puj  kolejne podzia y chronologiczne, specyÞ czne zestawy cech, a sama szeroko 
rozumiana polszczyzna radziecka jest zró nicowana równie  pod wzgl dem socjalnym 
[M delska, Marsza ek 2003: 63–64]. 

Pierwsze uwagi na temat j zyka polskiego w ZSRR pojawi y si  ju  w okresie 
mi dzywojennym. Dyskusje o stanie polszczyzny toczyli na amach polskiej prasy mo-
skiewskiej, g ównie „Kultury Mas” i „Trybuny Radzieckiej”, polscy dzia acze komuni-
styczni, którzy uciekli z Polski przed wyrokami s dów sanacyjnych [Sierocka 1963: 7; 
Sierocka 1968: 12; Cimek 1993: 134–138]. W 1929 roku w „Kulturze Mas” ukaza  si  
artyku  Brunona Jasie skiego O rewolucj  j zykow 2, w którym autor zwraca  uwag  
na za miecenie j zyka polskiego w Rosji radzieckiej rusycyzmami, a nast pnie, w 1930 
roku, artyku  Twórzmy polski j zyk radziecki3, w którym odnosi  si  do sposobów adap-
towania do polszczyzny rosyjskiej leksyki realioznawczej, czyli sowietyzmów. W 1929 
roku Tomasz D bal w artykule O rewolucj  j zykow , proletariacki j zyk mas4 wyst pi  
przeciwko wyrazom obcego pochodzenia (np. cynizm) czy leksyce religijnej w j zyku 
polskim (np. daj Bo e!) [szerzej na temat tego artyku u zob.: M delska, Marsza ek 2000a: 
130–133; M delska, Marsza ek 2000b: 42–44]. W 1933 roku, równie  w „Kulturze Mas”, 
pojawi  si  tekst Z. Kubalskiej Rusycyzmy, sztuczne dziwol gi, a ywy j zyk mas5, w któ-
rym autorka stara a si  wykaza  konieczno  dostosowania j zyka polskiego do nowej, 
radzieckiej rzeczywisto ci oraz przestrzegania poprawno ci j zykowej, w tym unikania 
rusycyzmów [szerzej zob. Graczykowska 2008: 141–142; Graczykowska 2014: 78–79].

Wspó cze nie prace nad moskiewsk  odmian  polszczyzny radzieckiej w okresie 
porewolucyjnym zosta y podj te przez o rodek bydgoski. Badacze zwrócili uwag , e 
zajmuj c si  tym wariantem j zyka polskiego w ZSRR konieczne jest dotarcie do wszel-
kich mo liwych róde , mi dzy innymi prasy polskiej, materia ów okoliczno ciowych, 
propagandowych, prac naukowych dotycz cych j zyka polskiego w ZSRR, podr czników 
wydawanych dla polskich szkó  w Zwi zku Radzieckim, s owników [M delska, Marsza-
ek 2000a: 127–128; M delska 2001: 59]. Nale y podkre li , e róde  odzwierciedlaj -

cych porewolucyjn  polszczyzn  radzieck  jest wiele, chocia  cz sto dost p do nich jest 
bardzo ograniczony [  2007: 88–89]. W kr gu zainteresowa  j zykoznawców 
znalaz  si  j zyk polskich komunistów przebywaj cych w ZSRR w dwudziestoleciu mi -
dzywojennym (przyk adowo j zykiem T. D bala zaj a si  Tamara Graczykowska [por. 
Graczykowska 2007b: 39–51; Graczykowska 2009: 64–72]), s owniki przek adowe Józefa 
Krasnego, które ukaza y si  w Moskwie w latach trzydziestych XX wieku [  
2001: 171–172;  2001: 53–61; M delska 2008: 275–285; M delska 2010: 
73–101; M delska, Marsza ek 2000a: 133–139; M delska, Marsza ek 2001: 111–121; 
Tomasik 2007: 161–165; Graczykowska 2010: 89–101], polska literatura wydawana 
w ZSRR [Graczykowska 2005: 96–105; Graczykowska 2007a: 158–170] oraz prasa 
polskoj zyczna [Graczykowska 2008: 137–149; Graczykowska 2011: 37–58; Graczy-
kowska 2012b]. 

2 Kultura Mas 1929, nr 1–2, s. 11–13.
3 Kultura Mas 1930, nr 2, s. 5.
4 Kultura Mas 1929, nr 3, s. 19.
5 Kultura Mas 1933, nr 3, s. 15–18.
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W niniejszym artykule zaprezentuj  niewielk  próbk  materia u leksykalnego wy-
ekscerpowanego z gazety „Trybuna Radziecka”, centralnej gazety polskoj zycznej wy-
dawanej w Moskwie w latach 1927–19386. Omówi  nazwy osób, które wed ug oÞ cjalnej 
propagandy w Rosji Radzieckiej by y uznawane za wrogów pa stwa. Na przyk adzie 
wybranych leksemów chcia abym pokaza , jak za pomoc  s ownictwa, cz sto o silnym 
nacechowaniu negatywnym, w adza radziecka stara a si  poprzez pras  (w tym równie  
polskoj zyczn ) kszta towa  po dane postawy spo eczne.

Praktyka stalinizmu zak ada a, e ka dy sprzeciw wobec w adzy radzieckiej by  
przejawem walki klasowej [Iwanow 1991: 325]. Wszelkie odst pstwo od przyj tego 
kursu politycznego by o traktowane jako przest pstwo i ostro napi tnowane, a osoby, 
u których zauwa ono postawy sprzeczne z obowi zuj c  ideologi , nazywano „wrogim 
elementem”. Za „wrogi element” w dwudziestoleciu mi dzywojennym uwa ano mi dzy 
innymi przeciwników kolektywizacji. G ównym ich przedstawicielem by  ku ak ‘bogaty 
ch op’.

W 1929 roku przyst piono do masowej kolektywizacji rolnictwa. W czasie kolekty-
wizacji planowano likwidacj  zamo niejszego ch opstwa. T  klas  spo eczn  uznawano 
za „ostatni  klas  wyzyskuj c ”. Wi kszo  polskiej ludno ci ch opskiej wypowiedzia a 
si  przeciwko kolektywizacji, co doprowadzi o do likwidacji „ku aków” jako klasy. Skala 
zastosowanych rodków terroru wobec ludno ci ch opskiej by a ogromna [Gregorowicz 

1996: 592]. Wi kszo  „ku aków” wysiedlono na Syberi  i Daleki Wschód, a ich ma-
j tek oddano ko chozom. Pod presj  propagandy partyjnej w polskiej prasie pojawia y 
si  liczne artyku y o masowych aktach szkodnictwa dokonywanych przez „ku aków” 
w ko chozach, o ignorowaniu przez nich zasad agrotechniki w pracach polowych itd. 
[szerzej zob. Iwanow 1991: 336–344]. 

Na amach „Trybuny Radzieckiej” leksem ku ak, b d cy zapo yczeniem formalno-
-semantycznym z j zyka rosyjskiego (  – TSRJa7), wyró nia  si  ogromn  fre-
kwencj  tekstow . Obok ku aka pojawi  si  równie  pochodny podku acznik ‘poplecznik 
(sprzymierzeniec) ku aków’, b d cy równie  rusycyzmem (  – TSRJa); 
por.:

ku ak: Ku acy zawsze byli i s  zadowoleni z teorji […] oportunistów8 – 1930/120/19 
(kilkana cie wyst pie );
podku acznik: Dzi ki agitacji podku aczników i ku aków zarz d kolektywu 

przeprowadzi  t  prac  wed ug ku ackiej równo ciówki – 1932/208/3 (kilkana cie 
wyst pie ).

Ku ak wyst powa  równie  w innych ród ach pochodz cych z okresu mi dzywo-
jennego, jest odnotowany na przyk ad w KRPS [por. te  M delska, Marsza ek 2000: 43; 
Graczykowska 2010: 96; zob. te  z polszczyzny T. D bala: Graczykowska 2007: 46; 

6 W sk ad jej redakcji, zw aszcza w pocz tkowym okresie, wchodzili polscy komuni ci, emigranci 
polityczni, mi dzy innymi Bruno Jasie ski, Tomasz D bal, Feliks Kon, Julian Le ski-Leszczy ski, Jan 
Hempel, Stanis aw Budzy ski.

7 Wykaz skrótów znajduje si  na ko cu artyku u.
8 Zachowuj  pisowni  orygina u.
9 Cyfry oznaczaj  kolejno: rok wydania Trybuny Radzieckiej, numer, stron . 
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z Bia orusi radzieckiej: Grek-Pabisowa, Ostrówka, Biesiadowska-Magdziarz 2008: 134, 
135, 229]. Leksem ku ak rejestruje SIJP w znaczeniu: ‘w Rosji ch op bogaty wyzyskuj cy 
innych ch opów, lichwiarz wiejski’; ESWO: ‘w Rosji lichwiarz wiejski, bogaty ch op’; 
SJPD: ‘bogaty ch op zatrudniaj cy w gospodarstwie si y najemne, wyzyskuj cy biedot  
wiejsk ; kapitalista wiejski’ (z ros.); SWJP-2 mi dzy innymi: ‘wyraz u ywany ze zde-
cydowanie negatywnym zabarwieniem uczuciowym przez komunistyczn  propagand  
tamtego okresu’ (z ros.); SWO: ‘w krajach komunistycznych w okresie kolektywizacji de-
precjonuj ce okre lenie nadawane ch opom, których maj tek zamierzano skonÞ skowa ’. 
Leksem znany z powojennej prasy polskiej [Tekiel 1988:127]. Podobnie podku acznik 
– por. zapisy w KPRS [oraz: M delska, Marsza ek 2000: 43; Joachimiak-Pra anowska, 
M delska 2001: 169; Grek-Pabisowa, Ostrówka, Biesiadowska-Magdziarz 2008: 182]. 
Wspó cze nie rejestruje si  go w powojennym dialekcie pó nocnokresowym [M delska 
2000: 361]. Oba rusycyzmy (sowietyzmy) notuje TSJS.

W latach trzydziestych polscy dzia acze komunistyczni w ZSRR (mi dzy innymi 
wspomniani T. D bal i B. Jasie ski) krytykowali j zyk Polaków mieszkaj cych w Rosji 
radzieckiej. Odczuwali potrzeb  nowego, polskiego niezapo yczonego s ownictwa, któ-
re pozwoli oby wyzwoli  si  od rusycyzmów. Nawo ywali do zast pienia rusycyzmów 
nowymi wyrazami i do stworzenia polskiego j zyka proletariackiego10 [szerzej zob. 
M delska, Marsza ek 2000a: 121–139; Graczykowska 2010: 93–94]. Zaproponowali, 
aby zamiast s ów ku ak, podku acznik u ywa  s ów gbur i podgburek11: 

Nie „ku ak”, lecz „gbur”. […] Zamiast przeszczepia  ywcem z rosyjskiego kraj ce na-
sze ucho s owo „podku acznik” – stworzy  mo emy od „gbur”, zgodnie z natur  j zyka 
polskiego, s owo „podgburek”12.

Oba te leksemy oraz ich pochodne pojawi y si  w „Trybunie Radzieckiej”; por.: 
gbur: W Listopadówce jest du o stosunkowo gburów – 1930/2/2 ( cznie oko o 
100 wyst pie , wszystkie przyk ady pochodz  z dwóch roczników: 1929 i 1930; 
w nast pnych wyraz ten zosta  zast piony ku akiem); 
gbur-ku ak: Wzmocnijmy atak przeciwko gburom-ku akom – 1929/33/1 (kilka-
dziesi t przyk adów); 
gburczyk ‘mniej zamo ny ku ak’: Charakterystycznym dla naszej wsi jest […], 
ca a sfora drobnych gburczyków – 1930/7/2; 
podgburek ‘ch op wspó pracuj cy z ku akami’: Trudno [...] prowadzi  walk  

klasow  z klech , gburem i podgburkiem – 1930/53/3 (2 wyst pienia).

10 B. Jasie ski, O rewolucj  j zykow , Kultura Mas 1929, nr 1–2, s. 11-13.
11 Chocia  T. D bal i B. Jasie ski byli czo owymi dzia aczami Polonii radzieckiej, sami równie  

znale li si  w ogniu krytyki (por. T. Graczykowska, S ownik Józefa Krasnego a ywy polski j zyk radzie-

cki w dwudziestoleciu mi dzywojennym (kilka uwag o konkursie og oszonym przez „Trybun  Radzieck ” 

w 1930 r.), Acta Baltico-Slavica t. 34, s. 94). Oskar ono ich o polski nacjonalizm. W atmosferze nasi-
laj cej si  nagonki musieli z o y  samokrytyk , wyrzec si  nie tylko g oszonych przez siebie pogl dów, 
ale tak e i zarzucanych im, których nie wypowiadali (por. H. Cimek, Tomasz D bal 1890-1937, Rzeszów 
1993, s. 195–197).

12 Kultura Mas 1930, nr 2, s. 3.
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Leksem gbur, b d cy nacechowanym pejoratywnie pomorskim dialektyzmem 
(SJPD notuje go z kwalif. daw., dzi  gw. p n. ‘ch op, zw aszcza ch op zamo ny, maj cy 
w asny grunt; gospodarz’; w SIJP: ‘gospodarz, rolnik (u Kaszubów), ch op, wie niak’; 
w ESWO: (z niem.) ‘dawniej ch op, wie niak, obecnie: grubianin’), notowano równie  
w innych ród ach równoleg ych, na przyk ad w KRPS [zob. te : Graczykowska 2010: 
96; M delska 2008: 283; Graczykowska 2007: 45; M delska, Marsza ek 2000: 43], oraz 
wspó cze nie w polszczy nie radzieckiej [M delska 2007: 106]. Podobnie leksem pod-

gburek, równoleg y w KPRS [por. te  Graczykowska 2010: 97; M delska, Marsza ek 
2000: 43].

Kolejnym przejawem represji wobec Polonii w ZSRR w okresie mi dzywojennym 
by o prze ladowanie Ko cio a katolickiego, ksi y i Polaków katolików [zob. Grek-Pa-
bisowa 2003: 57–58; Iwanow 1991: 298]. Od po owy 1922 roku rozpocz y si  represje, 
wytaczano procesy ksi om, zamykano ko cio y [Gregorowicz 1996: 592]. Ten wrogi 
stosunek ujawni  si  na stronach „Trybuny Radzieckiej” w u ywaniu nast puj cych 
leksemów:

klecha ‘pogardliwie o ksi dzu’: Trudno [...] prowadzi  walk  klasow  z kle-

ch  – 1930/53/3; w SIJP: pogardliwie ‘ksi dz, pos ugacz ko cielny’; w ESWO: 
‘pogardliwa nazwa ksi dza’; w SJPD: ‘pogardliwie o ksi dzu lub pos ugaczu’, 
w SWJP-2: ‘pejoratywnie, pogardliwie, obra liwie o duchownym’; w PSWP: 
pogardliwy ‘zw aszcza ksi dz katolicki’; w ISJP: ‘potoczne i pogardliwe okre-
lenie ksi dza’;

religjonista ‘religiant, dewot’: Zawalidrogów-religjonistów i ksi ulka do suro-

wej odpowiedzialno ci [tytu ] – 1930/9/3; brak zapisu w polszczy nie ogólnej; 
innowacja lokalna; 
ojczaszek ‘tu: ksi dz’: Próby ojczaszka proboszcza uciszenia wzburzonych owie-

czek […] by y g osem „wo aj cego na puszczy” – 1929/15/4; SL, SWil nie no-
tuj ; w SW: jako gw. i odsy . do ojciec; w SIJP ojcaszek art. ‘ojciec’; w SJPD: 
z odsy . do ojcaszek ‘ artobliwie albo poufale o zakonniku’; efemeryda; 
sektant ‘sekciarz’: W Bria sku zamkni to wprawdzie ko ció  katolicki, lecz sek-

tanci przenie li si  do Bie ycy – 1930/68/4; po wiadczenie równoleg e w KRPS 
oraz – z polszczyzny kowie skiej – u Graczykowskiej13; rejestruje jedynie SW 
z odsy . do sekciarz (bez cyt.); rusycyzm:  (TSRJa).

Nale y doda , e lekcewa enie wiary i religii przejawia o si  równie  w zapisywaniu 
wszelkich nazw zwi zanych z religi  ma  liter  (np. bóg), b d  w cudzys owie, np.:

W swoim czasie przed „bo ym narodzeniem” kó ko rozwin o masow  prac  antyreli-
gijn . 
Przeciw ku ackiej wielkanocy [tytu ];
W wigili  wielkanocy odb dzie si  wieczór antyreligijny14.

13 T. Graczykowska, J zyk kowie skiego tygodnika „Chata Rodzinna”. Przyczynek do bada  nad 

polszczyzn  pó nocnokresow  w dwudziestoleciu mi dzywojennym (maszynopis rozprawy doktorskiej 
przygotowanej pod kierunkiem Jolanty M delskiej, przechowywany na Wydziale Filologicznym UMK 
w Toruniu).

14 Trybuna Radziecka 1935, nr 53, s. 3.
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W „Trybunie Radzieckiej” t piono wszelkie przejawy niegospodarno ci, szkodni-
ctwa w sferze produkcyjnej. Na temat tej grupy leksyki równie  toczy a si  dyskusja na 
amach „Kultury Mas”, podczas której Jasie ski zauwa y , e: 

Nie mamy w j zyku polskim ustalonej terminologii na okre lenie takich poj  jak „pro-
gu ”, „prostoj” […]. Musimy t  terminologi  stworzy  i to znów w cis ej czno ci 
z yciem i j zykiem proletariatu fabrycznego w Polsce. [...] Po nazwy dla innych trzeba 
b dzie si gn  do gwar j zyka polskich przedmie  fabrycznych. Tak np. dla okre lenia 
„progulszczyka”, tj. robotnika – lenia i obijacza, opuszczaj cego prac  bez uzasadnionej 
przyczyny, mogliby my przeszczepi  do naszego s ownika wytwórczego stare polskie 
s owo „ azik”, oddaj ce wcale nie le to samo poj cie15. 

Cho  w polszczy nie ogólnej znane jest s owo bumelant, w „Trybunie Radzieckiej” 
wyst pi  rusycyzm progulszczyk oraz zaproponowany przez Jasie skiego azik (ale te  
rwacz, spacerowicz):

azik ‘niesumienny pracownik cz sto zmieniaj cy miejsce pracy, bumelant’: 
Komórka partyjna powinna przekszta ci  ka dego zacofanego robotnika, ka -

dego azika […], w dobrego szturmowca – 1932/12/2 (kilkadziesi t wyst pie ); 
azikostwo wyst puje w ESWO: w ha le progu  ‘samowolna przerwa w pracy’ 

(z ros); jedynie SJPD rejestruje s owo azik jako ‘pró niaczy pracownik cz sto 
zmieniaj cy miejsce pracy’; w SGW gw. szk. ‘spacerowicz’; w SW: ‘wesz, pa-
so yt’; w SIJP: ‘ az ga, w ócz ga, powsinoga; maruder, dezerter wojenny; paso-
yt’; w SWJP-2: ‘ten, kto lubi si  wa sa , w óczy  si ; w ócz ga, wagabunda’; 

w ISJP: ‘to kto , kto lubi si  w óczy ’, s owo potoczne u ywane z dezaprobat ; 
w USJP pojawia si  azikostwo ‘zaniedbywanie swoich obowi zków w pracy’; 
sowietyzm; 
nepman ‘w czasach tak zwanej Nowej polityki ekonomicznej: handlarz, prywa-
ciarz’: Pracuj cy w ZSRR wst pujcie w szeregi walcz cych bezbo ników dla walki 

z religi  jako opor  dla gburów, nepmanów i imperjalizmu! – 1930/42–43/2 (po-
nad dwadzie cia wyst pie ); notuje TSJS; ESWO rejestruje nep jako ros. skrót 
nowaja ekonomiczeskaja polityka ‘nowa polityka gospodarcza, kierunek gospo-
darczy w Rosji rozpocz ty pod koniec ycia Lenina’; nep notuj  SWO, PSWP, 
USJP; rusycyzm (sowietyzm):  (w TSRJa jako neologizm, z kwalif. hist., 
lekcewa co);
progulszczyk ‘niesumienny pracownik cz sto zmieniaj cy miejsce pracy, bu-
melant’: Poszczególne cechy sfotografowa y szturmowców i progulszczyków – 
1931/10/3 (pi  wyst pie ); notuje TSJS; progu  ‘samowolna przerwa w pracy, 
azikostwo’ z ros. notuje ESWO; rusycyzm (sowietyzm):  (TSRJa); 

rwacz ‘kombinator, cwaniak’: Obok pi tnowania przez spo eczno  robotnicz  

nierobów, rwaczy […] wysun a ona jako cel […] wzmocnienie w asnej bazy 

spo ywczej – 1933/89/1 (dwa wyst pienia); notuje TSJS; po wiadcza jedynie 
PSWP jako wyraz pot., rzad. z ros. ‘osoba, która wykorzystuje swoje stanowi-

15 Kultura Mas 1930, nr 2, s. 5.
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sko lub jak  sytuacj  do osi gni cia maksimum korzy ci osobistych lub mate-
rialnych’; rusycyzm:  (w TSRJa jako pot.);
sabotant ‘sabota ysta’: Zwalczaj c […] sabotantów, niedbalców […], nale-

y jednocze nie dopomaga  ka demu sumiennemu kolejarzowi – 1935/142/1 
(13 wyst pie ); rusycyzm:  (w ISGRJa jako galicyzm w ros.); 
sabota nik ‘sabota ysta’: Kim s  sabota nicy? – 1928/21–22/2; po wiadcza 
TSJS; rusycyzm:  (w TSRJa jako neol.);
spacerowicz ‘bumelant’: „Spacerowiczów” na naszej fabryce ju  niema – 
1929/50/4; tu raczej pod wp ywem ros.  (TSRJa); w polszczy nie 
ogólnej w innym znaczeniu: ‘cz owiek odbywaj cy spacer, spaceruj cy, lubi cy 
spacerowa ’; w prasie radzieckiej rusycyzm b d  neosemantyzm;
symulat ‘symulant’: „Trybuna Radziecka” […] wypowiedzia a walk  symula-

tom, azikom – 1930/49–50/1; b d druku lub innowacja lokalna.
Spo ród wymienionych leksemów znany w polszczy nie radzieckiej jest azik, rów-

nolegle rejestruje go KRPS [por. te : Graczykowska 2010: 97; M delska 2008: 283; 
M delska, Marsza ek 2000: 43; Graczykowska 2007: 97; wspó cze nie: M delska 2000: 
310]. W innych ród ach zarejestrowano równie  leksem nepman, równolegle w KRPS; 
te  nepmanka [M delska 2008: 283; wspó cze nie: M delska 2000: 331; w ród rusycy-
zmów w prasie ogólnopolskiej: Bielecka-Latkowska 1987: 188]; progulszczyk [równo-
legle w M delska, Marsza ek 2000: 43], z j zyka polskiego w radzieckich wi zieniach, 
agrach, na zes aniu podaje [Ostaszewska 1996: 334]; oraz sabotant, w KRPS.

Równie  w leksyce politycznej pojawi o si  kilka wyrazów, które dotycz  osób 
uznawanych za wrogie pa stwu radzieckiemu i partii:

liszeniec ‘osoba pozbawiona praw (w ZSRR do 1936 roku – kto  pozbawiony 
praw obywatelskich za przynale no  do klas wyzyskuj cych)’: Wyj tki z tego 

prawid a dopuszcza si  dla tych lisze ców, którzy w ci gu szeregu lat trudni  si  

prac  spo ecznie u ytkow  – 1935/25/1 (cztery wyst pienia); w ESWO lisze -

cy (z ros.) ‘pozbawieni praw w Rosji sowieckiej, nale cy do dawnych warstw 
uprzywilejowanych’; po wiadcza PSWP: (z ros.) hist. ‘w Zwi zku Radzieckim 
przed 1936 rokiem: ludzie, którym odebrano prawa obywatelskie i wyborcze 
z powodu dawnej przynale no ci do klasy posiadaczy, oskar anych o wyzysk’; 
notuje TSJS; rusycyzm (sowietyzm):  (w TSRJa jako neol., hist.);
nacjonalodchyleniec ‘cz owiek, który odst pi  od ustalonej przez parti  poli-
tyczn  linii partyjnej w kierunku nacjonalistycznym’: Azerbajd a ska partja 

[…] szybko rozgromi a nacjonalodchyle ców – 1937/162/2; rusycyzm: -

-  (SIR-2);
naruszyciel ‘cz owiek naruszaj cy zasady, prawo’: Wspó praca z naruszycielami 

pokoju jest niemo liwa – 1937/130/2 (pi  wyst pie ); znane w: SL, SWil, SW, 
SJPD; w SJPSz brak has a; w PSWP: z ograniczeniem rzad. ‘cz owiek, który 
co  narusza, post puje wbrew przepisom, uk adom, nie uznaje obowi zuj cych 
praw, norm itp.’; rejestruje TSJS; regionalizm frekwencyjny nadu ywany pod 
wp ywem ros.  (TSRJa);
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politykant ‘politykier’: Bur uazyjni politykanci w obliczu bankructwa i rozk a-

du tych partji […] znajduj  ratunek w stworzeniu nowych – 1928/23/7; brak za-
pisu w s ownikach ogpol.; z najnowszej polszczyzny ogólnej podaje Smó kowa: 
‘cz owiek zajmuj cy si  i pisz cy o polityce, ale nie zajmuj cy si  ni  zawo-
dowo’ jako okazj. [Smó kowa 1999: 48]; notuje TSJS; rusycyzm:  
(w TSRJa z dezaprobat ); 
wypaczeniec ‘osoba, która co  fa szuje, wypacza’: Partja winna nadal pro-

wadzi  bezwzgl dn  walk  z „lewicowymi” wypacze cami anty redniackimi – 
1930/75/3 (trzy wyst pienia); brak zapisu w s ownikach ogpol.; innowacja 
lokalna; 
zaskokowiec ‘osoba, która dopuszcza si  wyskoków, wybryków’: Lecz s uszny 

cios wymierzony zaskokowcom „lewicowym” […] nie daje nikomu prawa trakto-

wa  […] dyrektywy partji, jako powód do folgowania w walce przeciwko religji – 
1930/120/3 (dwa wyst pienia); zaskok ‘post powanie niezgodne z norm ; wy-
bryk, wyskok’ jako rzad. podaje SJPD (bez cyt.); w SL, SWil, SW brak znacz.; 
innowacja lokalna; por. te  ros.  (TSRJa).

Jedynie leksem naruszyciel notowano w innych ród ach dotycz cych polszczyzny 
radzieckiej; por. zapisy we wspó czesnych ród ach [M delska 2000: 328; M delska 
2004: 398; Joachimiak-Pra anowska 2007: 193].

W artykule zaprezentowano 23 leksemy przedstawiaj ce nazwy osób – tak zwanych 
wrogów pa stwa radzieckiego. S ownictwo to dotyczy czterech grup tematycznych: sfery 
politycznej, produkcyjnej, religijnej oraz zwi zanej z okresem kolektywizacji.

Polacy mieszkaj cy w Rosji radzieckiej byli zmuszeni do przystosowania s owni-
ctwa zwi zanego z yciem pa stwa radzieckiego do j zyka polskiego. Ogromna liczba 
nowych terminów (g ównie politycznych), które wyst powa y na amach radzieckiej 
prasy, musia a równie  pojawi  si  w polskich gazetach wydawanych w Rosji w okre-
sie mi dzywojennym. W badanym okresie w polszczy nie etnicznej nie by o jeszcze 
skodyÞ kowanego s ownictwa, które nazywa oby radzieckie realia. Polacy, nie znaj c 
odpowiednich polskich nazw (czasem one jeszcze nie istnia y), si gali po gotowe, dobrze 
im znane rosyjskie s owa. St d w przedstawionym ekscerpcie a  11 jednostek to rusycy-
zmy (ku ak, podku acznik, sektant, nepman, progulszczyk, rwacz, sabotant, sabota nik, 
liszeniec, nacjonalodchyleniec, politykant). Znacz ce miejsce w ród przedstawionych 
leksemów zajmuj  sowietyzmy. S  w ród nich zarówno wyrazy odwzorowuj ce rosyjskie 
wzorce (np. ku ak, podku acznik, nepman, progulszczyk), jak i nowotwory j zykowe, 
spontanicznie powo ywane do ycia przez przedstawicieli mniejszo ci polskiej, które nie 
maj  swoich ekwiwalentów w j zyku rosyjskim (np. gbur, gburczyk, podgburek, azik). 
Tylko jeden ze wskazanych tu sowietyzmów – jako zapo yczenie w a ciwe – wszed  na 
trwa e do zasobów leksykalnych j zyka ogólnopolskiego, a mianowicie leksem ku ak. 
Pozosta  cz  leksyki tworz  innowacje lokalne (religjonista, ojczaszek, symulat, wy-

paczeniec, zaskowiec) oraz regionalizm frekwencyjny (naruszyciel). Siedem leksemów 
notowano równolegle w innych ród ach (w s ownikach przek adowych polsko-rosyjskich 
i rosyjsko-polskich wydawanych w Moskwie w latach trzydziestych, w prasie polskiej 
na Bia orusi radzieckiej, w j zyku polskiego komunisty Tomasza D bala), co wiadczy 
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o tym, e by y w powszechnym obiegu, a sze  jednostek to wyrazy do dzi  rejestrowane 
na terenie dawnych Kresów pó nocno-wschodnich (np. ku ak, podku acznik, gbur, azik, 
nepman, naruszyciel).

Nale y doda , e przyk ady tekstów wyekscerpowanych z „Trybuny Radzieckiej” 
s  silnie nacechowane ideologicznie oraz tendencyjne. Wrogowie pa stwa radzieckiego 
s  ukazani w kontek cie sta ej walki z nim. Kluczowymi zwrotami s  tu wzmocnijmy 

atak, zwalczaj c sabotantów, bezwzgl dna walka, wypowiedzia a walk , rozgromi a 

itd. Wszystkie wskazane przyk ady zawieraj  negatywne konotacje, s u  do deprecjo-
nowania przeciwnika. Warto zwróci  te  uwag  na dychotomiczne relacje „my – oni”, 
które pojawiaj  si  w omawianych kontekstach, przyk adowo: wróg – sumienny kolejarz; 
progulszczyk, zacofany robotnik – szturmowiec; gbur, ku ak – biedota, redniacy.

Jak pisa a Iryda Grek-Pabisowa, „S owo ma olbrzymi  si  ra enia. […] Nieprzypad-
kowo j zyk sta  si  jednym z najpot niejszych narz dzi utrzymania w adzy w pa stwach 
totalitarnych” [Grek-Pabisowa 2003: 214]. Za pomoc  s ownictwa przedstawionego 
w artykule, cz sto pejoratywnego, w adza radziecka stara a si  poprzez pras  (w tym rów-
nie  polskoj zyczn ) kszta towa  po dane przez ówczesn  w adz  postawy spo eczne.

Wykaz skrótów s owników

ESWO Trzaska, W., Evert, L.J., Michalski, J. (wyd.) (1939). Encyklopedyczny s ownik wyrazów 

obcych. Warszawa.
ISGRJa , . . (2010).     . .
ISJP Ba ko, M. (red.) (2000). Inny s ownik j zyka polskiego. T. 1–2. Warszawa.
KRPS , . ( .) (1933). -  . .
PSWP Zgó kowa, H. (red.) (1994–). Praktyczny s ownik wspó czesnej polszczyzny. 

T. 1–. Pozna .
SGW Wieczorkiewicz, B. (1966). S ownik gwary warszawskiej XIX wieku. Warszawa. 
SIJP  Arct, M. (1916). S ownik ilustrowany j zyka polskiego. Warszawa.
SIR-2 , . ., , . . (1998).   ?  - -

. .
SJPD Doroszewski, W. (red.) (1958–1968). S ownik j zyka polskiego. T. 1–10. Warszawa. 
SJPSz Szymczak, S. (red.) (1992). S ownik j zyka polskiego. Wydanie zmienione i poprawione. 

T. 1–3. Warszawa.
SL Linde, S.B. (1807–1814). S ownik j zyka polskiego. T. 1–6. Warszawa. 
SW Kar owicz, J., Kry ski, A.A., Nied wiedzki, W. (1900–1927). S ownik j zyka polskiego. 

T. 1–8. Warszawa. 
SWil Zdanowicz, A. et al. (1861). S ownik j zyka polskiego. T. 1–2. Wilno.
SWO  Sobol, E. (red.) (1999). S ownik wyrazów obcych, Warszawa.
SWJP-2 Dunaj, B. (red.) (1998). S ownik wspó czesnego j zyka polskiego. T. 1–2. Warszawa.
TSJS , . ., , . . (1998).    . -

.
TSRJa , . . ( .) (1935–1940).    . . 1–4. a.
USJP Dubisz, S. (red.) (2003). Uniwersalny s ownik j zyka polskiego. T. 1–6. Warszawa.
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Summary

Podgburek, azik, sektant… – the Lexical Reflection of Enemies 
of the Soviet State in the Weekly “Trybuna Radziecka” (1927–1938)

This article presents a lexical material excerpted from the Polish weekly “Trybuna 
Radziecka” published in Moscow in 1927–1938. The author tries to show that the new 
realities of life in the Soviet Union had a colossal effect on the Polish language of “Trybuna 
Radziecka”. The paper contains 23 lexems. The lexical items are listed with quotes of textual 
illustrations and conclusions. The largest group are borrowings from Russian language 
(e.g. ku ak, podku acznik, sektant). Next in the line are the so-called Sowietisms, that lexical 
items naming the Russian reality of the post-revolutionionary period (e.g. gburczyk, azik).


