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O historii i etymologii rzeczownika chojrak

S ł o w a  k l u c z e: gwara warszawska; etymologia; leksykologia; rusycyzm; 
wyrazy obce

K e y w o r d s: Varsovian dialect; etymology; lexicology; Russian loan word; 
foreign words

Rzeczownik chojrak ‘człowiek śmiały, zuchwały itp.’1, od którego utwo-
rzono wyrazy pochodne chojracki, chojractwo i chojrakować2, według słow-
nika etymologicznego autorstwa A. Bańkowskiego (2000: I, 142) pojawia się 
w źródłach po raz pierwszy w 1946 r. Informację tę autor zaczerpnął nie-
wątpliwie ze Słownika języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego 

1 W sprawie znaczenia zob. np. SJP I, 890: reg(ionalne) rub(aszne) ‘śmiałek nie li-
czący się z niczym, krzykacz’; SJP-PWN I, 253: posp(olity) ‘człowiek śmiały, zuchwały, 
popisujący sie swoją odwagą i sprawnością fizyczną; śmiałek’; ISJP I, 172: ‘to ktoś, kto 
jest pewny siebie i popisuje się odwagą’; WSJP-ŚK 87: ‘osoba lekceważąca niebezpie-
czeństwo, popisująca się odwagą’; USJP I, 425: pot(ocznie) iron(icznie) ‘człowiek śmia-
ły, zuchwały, często przechwalający się, popisujący się odwagą i sprawnością fizyczną’; 
PSWP VII, 51–52: potoczny ‘człowiek nadmiernie śmiały, zuchwały, taki, który lubi po-
pisywać się swoją odwagą i sprawnością fizyczną’; WSJP-KWN 103: ‘śmiałek, człowiek 
zuchwały, często nadmiernie popisujący się odwagą’.

2 Zob. np. PSWP VII, 51–52.

http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2015.009
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(SJP I, 890), w którym jako najwcześniejszą atestację podano cytat z powie-
ści J. Meissnera pt. Żądło Genowefy wydanej właśnie w 1946 r. Już jednak 
nieco dokładniejsze przyjrzenie się danym zawartym w tym słowniku po-
zwala na przesunięcie daty pierwszej atestacji o trzy lata wstecz, ponieważ 
w roku 1946 zostało opublikowane drugie wydanie powieści, pierwsze nato-
miast ukazało się w 1943 r. To uzupełnienie nie ma jednak większego zna-
czenia, ponieważ chojrak występuje wielokrotnie w źródłach już na początku 
dwudziestego stulecia. Co więcej, poświadczony jest on nie tylko w znanej 
obecnie formie, lecz także w formach obocznych.

Relewantne przykłady pochodzą z gwary warszawskiej, o czym informu-
je przede wszystkim Słownik gwary warszawskiej XIX w. B. Wieczorkiewi-
cza (1966: 124 i 308). W słowniku tym pojawiają się w sumie trzy warianty 
chojrak, hojrak i ojrak w znaczeniu ‘odważny, zuch’3. Autor przywołuje tek-
sty opublikowane na początku XX w., przy czym część z nich to piosenki, 
które zapewne pochodzą z nieco wcześniejszego okresu. W każdym razie na 
podstawie tego słownika można podać następujące daty najwcześniejszych 
poświadczeń dla wszystkich trzech wariantów: chojrak (1910), hojrak (1927) 
i ojrak (1903). Powyższe świadectwa wypada uzupełnić o cytat z wydanej 
w 1906 r. powieści pt. Dziecko salonu autorstwa J. Korczaka (1906: 136), co 
pozwala przesunąć wstecz pierwsze poświadczenie formy hojrak: „ – A nie 
można do sądu? – zapytała Antoniowa. / – Daj pan hojrakowi trzy blaty 
w garść, to mu zrobi sąd. Porządny adwokat tego nie weźmie, bo mu nie war-
to, a pokątny jeszcze ci kapotę zedrze”.

Wypada również wspomnieć, że chojrak / hojrak należy do słownictwa 
gwary przestępczej. Po raz pierwszy został on uwzględniony w słowniczku 
W. Ludwikowskiego i H. Walczaka (1922: 18) w znaczeniu ‘łobuz’. Wyraz 
ten był wówczas w użyciu wśród więźniów przetrzymywanych w zakładach 
karnych w Radomiu i Warszawie. Obie formy widnieją także w wydanym 
przed dwudziestu laty Słowniku tajemnych gwar przestępczych K. Stępnia-
ka (1993: 73), który podaje dwa znaczenia, tj. 1. ‘człowiek odważny, bystry’ 
i 2. ‘człowiek wywyższający się, pyszałek’. W słowniku tym zamieszczono 

3 Chojrak w znaczeniu ‘odważny, zuch’ został umieszczony jako wyraz gwary war-
szawskiej przez S. Kanię (1995: 59) w Słowniku argotyzmów. Ponadto Z. Lechnicka-
-Kroh (1974: 251) w artykule dotyczącym gwary stołecznej z okresu pierwszego ćwierć-
wiecza po II wojnie światowej wymienia ten rzeczownik pośród wyzwisk (bez podania 
znaczenia).
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również czasownik chojrakować ‘udawać odważnego’, a także rzeczownik 
chojra ‘odwaga’, który jest najprawdopodobniej derywatem wstecznym od 
chojrak.

Spośród trzech wymienionych wyżej wariantów, tj. chojrak, hojrak i oj-
rak, niewątpliwie ten ostatni jest wtórny. Widoczny w nagłosie zanik tyl-
nojęzykowej spółgłoski szczelinowej h jest częstym zjawiskiem w gwarze 
warszawskiej, czego wiele przykładów znajdujemy we wspomnianym wyżej 
słowniku B. Wieczorkiewicza (1966), np. arbata z herbata (s. 96), ardy z har-
dy (s. 96), arem z harem (s. 96), arfistka z harfistka (s. 96), armonia z harmo-
nia (s. 96), armonista z harmonista (s. 96), iacynt z hiacynt (s. 203). Oczywi-
ście nie można zapominać, że w gwarze warszawskiej nierzadko dodawano 
w nagłosie nieetymologiczne h do wyrazów zaczynających się na samogło-
skę, jednakże nigdy w takich sytuacjach nie występuje wariant z ch4.

W przypadku form chojrak i hojrak mamy do czynienia – jak się zdaje – 
jedynie z obocznością ortograficzną. W gwarze warszawskiej na przełomie 
XIX i XX w. nie było różnicy w wymowie pomiędzy ch i h, o czym świadczą 
stosunkowo liczne przykłady braku konsekwencji w pisowni5. Ponadto warto 
wspomnieć, że I. Seiffert-Nauka (1992: 46) odnotowuje oboczność chojrak : 
hojrak dla gwary lwowskiej. Nie można jednak przywiązywać do tego fak-
tu zbyt dużej wagi, ponieważ badaczka ta opiera się na tekstach opublikowa-
nych dopiero po II wojnie światowej.

Uzupełniając informacje na temat występowania rzeczownika chojrak, 
wypada wspomnieć, że jest on również dobrze poświadczony w gwarach. 
Słownik gwar polskich (SGP IV, 11; hasło autorstwa B. Reczkowej) podaje 
znaczenie ‘śmiałek nie liczący się z niczym, krzykacz’, wskazując na wystę-
powanie tego wyrazu w następujących miejscowościach: Żarnowiec (kroś.), 

4 W słowniku B. Wieczorkiewicza (1966) znajdujemy następujące przykłady: ha-
ligancja i haligant obok aligancja i aligant z elegancja i elegant (s. 92 i 196), handrus 
z andrus (s. 198), harak z arak (s. 198), hareszt z areszt (s. 198), hedukować z edukować 
(s. 199) i helbik z elbik (s. 155).

5 Na podstawie Słownika gwary warszawskiej XIX w. B. Wieczorkiewicza (1966) 
można wyliczyć takie przykłady jak: handra z chandra (s. 122), chapanka i hapanka 
‘drobna kradzież’ obok chapacz ‘złodziej’, chapczywy ‘chciwy’, chapnięcie ‘kęs, zje-
dzenie czegoś’ (s. 122), harlak ‘słabeusz, cherlak’ z cherlak (s. 198), checny ‘odnoszący 
się do hecy’ obok heca ‘sztukmistrze konni; cyrk; awantura; przedstawienie, widowisko 
ucieszne’, hecarz ‘cyrkowiec’ i in. (s. 199), chewra obok hewra ‘towarzystwo’ z jidysz 
chewre ‘paczka, banda, grupa’ (s. 123 i 200), huj ‘penis’ i hujowina ‘głupstwo’ z chuj 
(s. 201), chop ‘pieniądz, grosz’, chopki ‘grosze’ obok hopy ‘pieniądze’ (s. 124 i 201).
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Podnieśno (sier.), Janki Młode (ostroł.), Besko (sanoc.), Dąbrowa Poduchow-
na (iłż.) i Bilwinowo (suw.). Ponadto wyraz ten jest znany m.in. w gwarze 
gorczańskiej, tj. chojrak [chojrok] i chojrakować [chojrokować] (J. Kobyliń-
ska 2001: 16), czy też w gwarze orawskiej, tj. chojrák (J. Kąś 2011: I, 97).

Oprócz wymienionych dotychczas form wypada przywołać jeszcze kil-
ka innych, które z pewnością pozostają w związku z rzeczownikiem choj-
rak. Pierwszą z nich jest rzeczownik chojrany ‘śmiałek nie liczący się z ni-
czym’ odnotowany przez Słownik gwar polskich (SGP IV, 11; hasło autorstwa 
B. Reczkowej). Wyraz ten poświadczony został w Woźnikach na ziemi sie-
radzkiej. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć powstanie tej formy, niemniej 
wydaje się być wtórna w stosunku do chojrak.

Druga forma to przymiotnik chojry, który wprawdzie nie jest odnotowa-
ny w żadnym słowniku, został jednak użyty w artykule publicystycznym 
W. A. Zbyszewskiego (1951: 107) na temat Polonii belgijskiej. Oto cytat z tego 
artykułu: „Druga grupa – to ci co dojrzali już w Polsce niepodległej. Są inte-
ligentniejsi, zdolniejsi, bardziej rzutcy, bardziej europejscy, łatwiej się akli-
matyzują, łatwiej sobie dają radę: ale nie mają prawości i zacności tych, co 
są od nich od 10 do 20 lat starsi. Ich patriotyzm jest głośniejszy, ale może nie 
tak niezachwiany. Ich genre, ich maniera raczej przypomina podwarszaw-
skie osiedla niż reymontowskie Lipce. To las twardy i wcale zwarty, krzepki 
i chojry – ale nie ma tu powagi, tej godności i siły starego, rozłożystego dębu, 
wszystkimi korzeniami wrośniętego w ziemię ojczystą”. Ponieważ mamy tu 
do czynienia ze stosunkowo późnym poświadczeniem, wypada przyjąć, że 
przymiotnik chojry jest również wtórny w stosunku do chojrak. 

Innym wyrazem godnym uwagi jest przymiotnik chojny w znaczeniu 
‘odważny’, znany gwarze warszawskiej XIX w. Wyraz ten został zawarty 
w słowniku B. Wieczorkiewicza (1966: 124) na podstawie atestacji w jed-
nym z romansów W. Grajnerta wydanym w 1896 r. Co ciekawe, Słownik ta-
jemnych gwar przestępczych K. Stępniaka (1993: 73) odnotowuje leksemy 
chojniak i chojny w kilku znaczeniach, tj. 1. ‘ofiara kradzieży, człowiek za-
możny’, 2. ‘osoba fundująca wódkę’, 3. ‘człowiek odważny’, 4. ‘chłop ze wsi’, 
5. ‘osoba dająca żebrakowi hojne datki’, 6. ‘dziecko’, 7. chojna ‘dziewczyna’. 
Wyrazy te pojawiają się ponadto na innej stronie tego słownika, tj. pod ha-
słem hojniak z obocznymi formami chojniak i chojny wraz ze znaczeniami 
‘ofiara kradzieży, zamożny człowiek’ (s. 188). Zapewne doszło tu do konta-
minacji rzeczownika chojrak z przymiotnikiem hojny ‘szczodry’. 
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Słownik K. Stępniaka (1993) podaje ponadto rzeczownik chojzyk ‘odważ-
ny człowiek’ (s. 73) oraz czasownik hojzygować ‘udawać ważnego, wywyż-
szać się nad innych, nadrabiać miną i krzykiem’ (s. 188). Trudno jednak usta-
lić, w jakim stosunku formy te pozostają do chojraka.

W rozważaniach na temat historii rzeczownika chojrak nie sposób pomi-
nąć pytania o jego pochodzenie, choć od razu trzeba zaznaczyć, że należy on 
do tych wyrazów języka polskiego, które nie posiadają przejrzystej etymolo-
gii. W dotychczasowych publikacjach niewiele zresztą można znaleźć infor-
macji na ten temat6. W zasadzie jedynie A. Bańkowski (2000: I, 142) poświę-
ca tej kwestii uwagę w swoim słowniku etymologicznym. Pisze on jednak 
krótko: „od interi. chojra (?)”. Szkoda, że autor – ze względu na ogranicze-
nia miejsca w słowniku – nie mógł rozwinąć tej hipotezy. Wykrzyknienie 
chojra (także ojra), znane choćby z różnych przedwojennych piosenek, jest 
pod względem fonetycznym atrakcyjnym kandydatem na etymon rzeczow-
nika chojrak7. Niestety założenie, że rzeczownik chojrak powstał właśnie od 
wykrzyknienia, jest raczej mało przekonujące i trudno znaleźć analogie dla 
takiej derywacji. Wątpliwości budzą również kwestie semantyczne. Z tych 
trudności zdawał sobie zapewne sprawę Bańkowski, który opatrzył własną 
propozycję znakiem zapytania.

Poza tym wykrzyknieniem niełatwo zresztą znaleźć na gruncie języka 
polskiego jakiekolwiek punkty oparcia dla pochodzenia chojraka. W związ-
ku z tym istnieje podejrzenie, że wyraz ten jest pożyczką, stąd też wypada 
szukać odpowiedników w językach, z których chojrak mógłby zostać przeję-
ty pod koniec XIX w. lub nieco wcześniej. Ważnych danych w tym zakresie 
zdaje się dostarczać wydana przed kilkoma laty książka M. N. Prijomysze-
wy (2009) pt. Тайные и условные языки в России XIX века, która zawiera 
m.in. uproszczony słownik wyrazów pochodzących z żargonów kramarzy, 

6 Słowniki etymologiczne F. Sławskiego (1952–1975), K. Długosz-Kurczabowej 
(2003), W. Borysia (2005) i I. Malmor (2009) nie uwzględniają tego wyrazu. Gwoli cie-
kawostki można wspomnieć, że na wielu niefachowych stronach i forach internetowych 
rozpowszechniło się bezpodstawne powiązanie wyrazu chojrak z choinka i chuj.

7 Por. J. Putrament (1980: 293); autor w rozdziale zatytułowanym Choj, choj, chojra 
relacjonuje mecz piłkarski pomiędzy Węgrami a RFN-em w Budapeszcie pisząc między 
innymi tak: „Nareszcie pierwsza bramka, bardzo pięknie strzelona przez gospodarzy. 
Cały stadion zrywa się na nogi, skanduje straszne słowa, sam nie wiem, jak je zapisać, 
każdy pewnie się domyśli. Najprzyzwoitsza wersja pisana – to jak w tytule rozdziału. 
Tylko trzecie piszę tak, jak je wymawiają. Może z tego nasz «chojrak»?”.



WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK
224 Rafał Rosół

rzemieślników i żebraków (część II, s. 438–696). Słownik ten jest kompilacją 
sporządzonych w XIX w. list wyrazów, które dotychczas rozproszone były 
w różnego rodzaju opracowaniach. 

W kontekście polskiego chojrak interesująca jest forma хоряк o znacze-
niu ‘господин’, czyli ‘pan’ (s. 669), który został odnotowany na terenach 
guberni włodzimierskiej, przy czym z uwagi na mobilność wymienionych 
grup społecznych wydaje się możliwe, że wyraz ten był znany także w in-
nych miejscach Rosji (być może też w zaborze rosyjskim na ziemiach pol-
skich)8. Rosyjskie хоряк wymawiano przypuszczalnie zgodnie z pisownią, 
stąd też w uproszczonej transkrypcji należy go zapisać jako chor’ak. Co się 
tyczy natomiast jego źródeł, mamy tu zapewne do czynienia z derywacją od 
rzeczownika w znaczeniu ‘wieś, wioska’, którego kilka form pochodzących 
z różnych miejsc dziwiętnastowiecznej Rosji również notuje słownik Prijo-
myszewy, tj. хора, хоро, хоры, хорье i хорья (s. 669).

Polskie chojrak i rosyjskie chor’ak wykazują wprawdzie pewne różni-
ce pod względem fonetycznym i semantycznym, jednakże dają się one sto-
sunkowo łatwo wyjaśnić. Po pierwsze, wydaje się prawdopodobne, że wyraz 
obcy uległ spolszczeniu poprzez uniknięcie miękkiego r niewystępujące-
go w wyrazach rodzimych. Doszło tu zatem do swego rodzaju przesunięcia 
palatalności chor’ak > chojrak, na co wpływ miała zapewne również ana-
logia do innych rzeczowników posiadających sufiks -ak z poprzedzającym 
r, np. dworak, nieborak, ponurak, szarak (brak natomiast w polszczyźnie 
wyrazów na -riak). Jako paralelę dla takiej zmiany można przywołać rze-
czownik majtek (od XVII w.), który, będąc zapożyczeniem z holenderskie-
go maatje ‘towarzysz, kolega; marynarz’, uległ metatezie *matje- > majte-, 
a ponadto został rozszerzony o -k przez analogię do deminutywów na -ek9. 
Po drugie, wydaje się prawdopodobne, iż wyraz chojrak miał pierwotne zna-
czenie ‘pan’. W języku polskim wyraz ten byłby zatem używany od samego 

8 Wypada ponadto podkreślić, że nasza wiedza na temat tego typu socjolektów 
z XIX w. jest nader skąpa, ponieważ w owym czasie zajmowano się nimi jedynie wy-
biórczo nie prowadząc regularnych badań w tym zakresie. Być może dalszych danych 
odnośnie do wyrazu хоряк dostarczy w niedalekiej przyszłości słownik gwar rosyjskich 
(Cловapь русских народных говоров, Москва – Ленинград: Издательство «Наука» 
1965–), którego najnowszy, tj. 46 tom z 2013 r., dochodzi do wyrazu ужоля.

9 Na temat etymologii pol. majtek zob. W. Boryś (2005: 311); por. A. Bańkowski 
(2000: II, 127n.).
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początku w sposób ironiczny, a rozwój semantyczny przebiegałby następują-
co: ‘pan’ → ‘ważniak’ → ‘śmiałek’10.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że wyraz chojrak poświadczony jest 
w źródłach nie od czasów powojennych, lecz od pierwszej dekady XX w. 
Występuje on w tekstach sporządzonych w gwarze warszawskiej w trzech 
wariantach, tj. chojrak (od 1910 r.), hojrak (od 1906 r.) i ojrak (od 1903 r.). Jeśli 
chodzi natomiast o etymologię tego rzeczownika, istnieją poważne przesłan-
ki, by sądzić, że został on zapożyczony z rosyjskiego wyrazu хоряк ‘pan’, 
który odnotowano w dziewiętnastowiecznym żargonie kramarzy, rzemieśl-
ników i żebraków.
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On the History and Etymology of the Noun chojrak

( s u m m a r y)

The article deals with the earliest history and etymology of the noun chojrak. The 
author points out the fact that this word occurred in the Varsovian dialect already in 
the first decade of the 20th century in three variants, i.e. chojrak (since 1910), ho-
jrak (since 1906) and ojrak (since 1903). As regards the etymology, the author tries 
to prove that the word was borrowed from the Russian language. According to his 
hypothesis, Polish chojrak comes from the word хоряк ‘господин’ (‘lord’) attest-
ed in the Russian jargon of stall-keepers, craftsmen and beggars on the territory of 
Vladimir Governorate in the 19th century.
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