
 

 

 

 

Magdalena Graf,  

Małgorzata Cieliczko 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Atak chmielu w kuflu, Pierwsza pomoc w pokalu – 

piwo okiem filologa 

Jest rzeczą wysoce niepokojącą, że wielu uważających się za 

intelektualistów, pija piwo bezrefleksyjnie. Dobrze, gdy degustacji 

towarzyszy atmosfera rozważań o naturze wszechrzeczy, tudzież  

o spiritus movens spraw ludzkich, ale i samo piwo może być wdzięcznym 

przedmiotem kontemplacji, czy to w kręgu dystynkcji empiryczno- 

-indukcyjnych, czy to w kategoriach hipotetyczno-dedukcyjnych, czy to 

na polu filozoficznych zacietrzewień o status poznawczy pospolitości1
. 

Czesław Dziemidowicz 

Niechaj, kto chce, tam z fizyki 

Mądry dyszkurs wiedzie, 

My zaś wolem ssać kufliki 

Przy długim obiedzie. 

Wespazjan Kochowski 

Streszczenie 

Prezentowany artykuł jest trzecim (po pierwszym o winie i drugim o wódce) 

tekstem autorek poświęconym alkoholowi obserwowanemu z filologicznego punktu 

widzenia. Jego przedmiotem jest piwo widziane zarówno z kulturowej, jak i języko- 

-znawczej perspektywy. Analizie poddano nazwy polskich piw rzemieślniczych z ostat-

nich pięciu lat pod kątem ich formalnej oryginalności, zastosowania licznych zabiegów 

kompozycyjnych oraz wysokiego stopnia semantyzacji.  

Słowa kluczowe: piwo, leksykologia, onomastyka, chrematonimia  

                                              
1
  C. Dziemidowicz, Piwo jako kategoria filozoficzna. Głębokie rozważania nad pustym kuflem, 

„Akant” 2010, nr 8, s. 21-23, http://akant24.home.pl/akant.org/88-archiwum-miesicznika-akant-

2010/akant-sierpien-2010/1259-czesaw-dziemidowicz-piwo-jako-kategoria-filozoficzna-gbokie-

rozwaania-nad-pustym-kuflem [dostęp: 12.02.2016]. 
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„Lepszy chmielowy rausz niż wódczany amok” – głosiło hasło Polskiej 

Partii Przyjaciół Piwa, która w wyborach do sejmu w 1991 roku zdobyła  
16 mandatów poselskich2. Idąc za tą myślą, postanowiłyśmy, że ostatnia część 
naszego „alkoholowego tryptyku”3

 poświęcona będzie właśnie piwu. Przyjęcie 
takiej kolejności, czyli mówienie o nim po winie i wódce, jest związane z cechami 
leksykonu piwnego, łączącego w sobie elementy typowe dla poprzednio omawia-

nych typów alkoholu, a dodatkowo charakteryzującego się swoistymi właściwo-

ściami. Podobnie jak w przypadku wina, istotną rolę odgrywa tu etykieta  
(i kontretykieta) i zawarte na niej informacje

4
, w tym również te związane  

z doznaniami węchowo-smakowymi. Rosnąca popularność piwa przyniosła – 

analogicznie do obszarów związanych z mocniejszymi alkoholami – pokaźną 
ilość nowych leksemów pospolitych, określeń gatunkowych, a przede wszystkim 
nazw własnych. Natomiast swoistość badanego obszaru wiąże się z obecnością 
leksyki piwnej w mediach – mowa tu przede wszystkim o kampaniach reklamo-

wych piw, zwłaszcza tych produkowanych przez duże koncerny, ale także o prze-

strzeni Internetu, którą intensywnie wyzyskują producenci piw rzemieślniczych. 
Staliśmy się piwoszami – jak wskazują dane opublikowane przez Związek 

Pracodawców Browary Polskie, statystyczny Polak wypija rocznie ok. 98 litrów 
piwa (najwięcej wypijają go Czesi: 144 l), a Polska jest trzecim w Europie produ-

centem złotego trunku5. Ma to oczywisty wpływ nie tylko na zmianę 
stereotypowego wizerunku amatora tego napoju, ale i na wzrastającą konkuren-

cyjność produktu, czego efektem – który w największym stopniu zainteresuje 
filologa – jest stale rosnący zasób leksyki piwnej oraz ciekawe zabiegi językowe 
stosowane przez producentów tworzących coraz to nowe marki i gatunki piw. 

                                              
2
  Członkowie zarejestrowanej w 1990 roku partii przekonywali: „»Mniej wódki – więcej piwa« –  

w myśl zasady, iż lepiej wchodzić do Europy na lekkim chmielowym rauszu, niż wczołgiwać się  
w wódczanym amoku”; oddawał to również refren ich hymnu: „Wypijesz jedno, drugie, trzecie piwo,/ 
pójdziesz może trochę krzywo,/ a po gorzale nie pójdziesz wcale,/ więc piwa do kufla nalej!//. Założyciele 

PPPP podkreślali w programie wyborczym: „Nie mamy złudzeń, że Polak stanie się abstynentem. 
Tylko niech nie pije wódki. Smaczne, chłodne, aromatyczne piwo tak samo może służyć do wznosze-

nia toastów (...). Przy piwie można wymienić poglądy, przy piwie łatwiej dojść do porozumienia, dogadać 
się. Dogadujmy się, bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali i spolegliwi”, http://www.polskapartia 

przyjaciolpiwa.org/index.php/historia-pppp/6-z-historii-pppp [dostęp 12.03.2016]. 
3
  Por. wcześniejsze artykuły: M. Cieliczko, M. Graf, Filologia wina – prolegomena, [w:] Język. Religia. 

Tożsamość, t. 11, Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 
2015, s. 21-38 oraz Od akwawity do Amatora – wódka w polskiej kulturze. Rekonesans badawczy, 

[w:] Język. Religia. Tożsamość. t. 12, Język uczuć i doświadczeń, red. G. Cyran, E. Skorupska- 

-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2016 [w druku]. 
4
  Na kontretykietach piw rzemieślniczych zwykle podawany jest pełny skład trunku, natomiast  

w przypadku „koncernolagerów” nierzadko wymieniony zostaje tylko słód jęczmienny, który jest 
alergenem i informacja o nim jest obowiązkowa. Stąd, u niektórych konsumentów pojawiło się 
przekonanie, że część piw jest produkowana bez chmielu. 

5
  J. Wątor, Polacy w czołówce pod względem produkcji i picia piwa, „wyborcza.biz” 10.03.2016, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,147743,19747516,polacy-w-czolowce-pod-wzgledem-produkcji-i-picia-

piwa.html [dostęp 12.04.2016]. W 1922 roku Polska miała najwięcej browarów w swojej historii – 

243, najmniej – 64 w 2010 roku.  
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Dynamiczny charakter zachodzących w tej sferze zmian uwidacznia m.in. lektura 
prac Rafała Zimnego Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych

6
 oraz 

Izabeli Łuc Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe7, w części poświęconych 
reklamowemu wizerunkowi piwa. Opracowania te ukazały się w 2008 i 2010 roku, 

czyli w nie tak znów odległym czasie, jednak ich lektura – zwłaszcza analiza 
poddanego obserwacji materiału językowego – najdobitniej uwidacznia, że zmiany, 

jakie zaszły w ciągu ostatnich sześciu lat mają niemal rewolucyjny charakter. 
Przywołanie najistotniejszych tez tych prac pozwoli ukazać kierunek obserwo-

wanych przeobrażeń. Zdaniem Rafała Zimnego, reklama piwa, oddziałując przede 

wszystkim na emocje, należy do tzw. reklam dających satysfakcję, co wiąże się  
z przekonaniem, że sam zakup piwa tylko w niewielkim stopniu angażuje jego 
konsumenta; „reklamy towarów tego typu – stwierdza badacz – nie apelują zatem 
do intelektu odbiorcy, nie dostarczają mu danych sprzyjających odbiorowi komu-

nikatu reklamowego”. Tak postawiona teza pozwala mu pokazać, jak odmienny 
komunikat kieruje do swojego odbiorcy producent piwa 10,5, kreujący swój pro-

dukt jako przedmiot o wartości symbolicznej. Charakteryzując ówczesny rynek, 
autor wskazuje na jego nasycenie, co wpłynęło na konieczność stworzenia orygi-
nalnej kampanii reklamowej, która wprowadzając nowy produkt, zagroziłaby 
dominacji takich marek jak Żywiec czy EB. Niebagatelny wpływ na kreowany  
w niej obraz świata miał założony młody odbiorca – stąd wyzyskanie nowo-

czesnych kanałów komunikacyjnych, czyli m.in. wykorzystanie do prezento-

wania tekstów reklamowych mających na celu przywiązanie konsumenta do 
marki wewnętrznej strony kapsli, kartonowych podstawek czy kontretykiety oraz 
nietypowa dla tej kategorii produktów nazwa. Jest to właściwie jaskółka zwiastu-

jąca zjawisko dziś powszechne, gdyż tego rodzaju onimy nie są już zaskoczeniem 

dla współczesnego amatora piwa. Jednak w drugiej połowie lat 90. „w europej-
skiej tradycji jako nazwy gatunków piwa przyjęte są często etnonimy (np. Lech, 

Krakus, Kujawiak) albo toponimy lub nazwy odtoponimiczne (np. Staropramen, 

Żywiec, Warka, Budweiser), co wynika z dawniejszej jeszcze tradycji (nierzadko 

średniowiecznej). Wiąże się to z poczuciem lokalnej odrębności poszczególnych 
gatunków piwa, a co za tym idzie – z pozytywną ewaluacją regionalnej 
odmienności”8. Odejście od tej tradycji jest – zdaniem badacza – podkreśleniem 

nowoczesności i wiąże się z tendencjami globalistycznymi. Przyglądając się 
przede wszystkim sposobom kreowania świata oraz perswazyjności komunikacji, 
autor opracowania tylko wspomniał, że nazwa 10,5 sygnalizowała zawartość 
ekstraktu piwnego, pełniąc zatem przede wszystkim funkcję informacyjną, wzbo-

gaconą – na potrzeby funkcji reklamowej – o inne, wskazane przez R. Zimnego, 

                                              
6
  R. Zimny, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008. 

7
  I. Łuc, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice 2010. 

8
  R. Zimny, Kreowanie…, op. cit., s. 276-277. 
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choć nie wiadomo czy dostrzegane przez odbiorców, właściwości (np. analogię 
do filmu 9,5 tygodnia Adriana Lyne’a czy wyścigów Formuły 1)

9
. W profil 

odbiorcy wpisywały się też takie elementy, jak wyzyskanie polszczyzny potocz-

nej („językowe wykładniki antyoficjalności”) czy „anglicyzacja przekazu”10
.  

W wydanej dwa lata później pracy Izabeli Łuc, reklama piwa stanowi 
jeden z przykładów ilustrujących dostrzeżone przez badaczkę strategie gier 
komunikacyjnojęzykowych: m.in. „ikonicznej gry w wyobraźnię”, „gry w jakość 
i tradycję”, „w bliskość i emocje”, „w sponsoring”, „w narodowe symbole”,  
„w kulturę” czy „gier illokucyjnych”. Zaobserwowane przez R. Zimnego sposoby 

budowania kampanii reklamowej były w tym czasie niemal powszechne stoso-

wane, co zmuszało autorów komunikatów reklamowych do coraz większej kreaty-

wności. Co istotne, przywoływane przez I. Łuc kampanie i realizowane w nich 
strategie opierają się głównie  na właściwościach marki, np. globalnym charakte-

rze piwa Calsberg czy tradycji warzenia piwa Tyskie; omawiane są jednak obok 
reklam innych typów produktów, jak napoje bezalkoholowe, zegarki czy sieci 
telefonii komórkowej. A to pozwala nam postawić presupozycję o braku odręb-

ności kampanii reklamowych piwa, wpisujących się po prostu w panujące w tym 
czasie trendy. Swoistość tę, jak się wydaje, piwo zyskuje dopiero w kampanii 
marki Żubr, opartej przede wszystkim na językowych skojarzeniach ewokowa-

nych jego nazwą11
.  

Sygnalizowany dynamizm zachodzących zmian wynika przede wszystkim 
z ewolucji, jaka zaszła w tym obszarze gospodarki – oto bowiem od 2011 roku, 

czyli pierwszej warki wyprodukowanej przez browar Pinta
12, nastąpił znaczący 

rozwój browarów rzemieślniczych, które – w odróżnieniu do wielkich koncer-
nów browarniczych – nie sięgają po tradycyjne środki przekazu reklamowego 
(jak billboardy, reklama prasowa czy telewizyjna), są za to bardzo aktywne  

                                              
9
  Ibidem, s. 277-279. 

10
  Ibidem, s. 309. Skuteczność analizowanej kampanii spowodowała, że po podobne środki sięgnęli 

i inni producenci, np. właściciel marki Frugo. 
11

  Ponieważ problem ten był już przedmiotem językowej obserwacji, nie będziemy go omawiać w naszym 

artykule. Zob. I. Benenowska, Żubr ciekawy z natury...?: charakterystyka cyklu reklam (na wybranych 

przykładach), „Conversatoria Linguistica: międzynarodowy rocznik naukowy” 2013, R. 7, s. 9-30, 

http://repozytorium.ukw.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/1882/Benenowska%20Zubr%20ciekawy

%20z%20natury%20charakterystyka%20cyklu%20reklam.pdf?sequence=1 [dostęp: 20.03.2016]. 
12

  Informacja o charakterze promocyjnym, przekazująca zarazem profesjonalne dane brzmiała: „PINTA 
warzy! 28 marca 2011 roku wystartował projekt PINTA. Na pierwszy ogień wypuszczamy American 

India Pale Ale. Warzymy dziś od szóstej rano. Zatarliśmy już pierwszą Warkę, za chwilę do kotła 
powędruje niemała ilość Simcoe, Amarillo a do whirlpoola Cascade i Citra. Cała akcja trwa  
w zaprzyjaźnionym browarze na Jurze. Projekt PINTA jest po to, żeby w Polsce powstawały piwa 
niezwykłe. Pinta to Grzesiek Zwierzyna i Marek Semla. Pomaga nam Ziemek Fałat (receptury). 
Bezpośrednią inspiracją jest duński Mikkeler – to piwowarzy domowi, którzy z powodzeniem 
wynajmują komercyjne browary do warzenia najbardziej szalonych piw. W Polsce też tak można! 
Nasze plany? Piwa dostępne w butelkach i w kilku miejscach z beczki. A IPA już się warzy, a do 
końca roku zaplanowaliśmy jeszcze 9 innych piw. Nie ma że się nie da!!!”, http://www.browar.biz/ 

forum/archive/index.php/t-92077.html [dostęp: 20.03.2016]. 
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w Internecie, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Ich produkty są 
ponadto omawiane i oceniane na licznych blogach, vlogach i forach poświęconych 

piwu. Z tego wynika podstawowa różnica w sposobie kreowania wizerunku: 
browary rzemieślnicze systematycznie wzbogacają swoją ofertę, a niebagatelnym 

elementem strategii marketingowej jest nazwa piwa; browary koncernowe budują 
go na przywiązaniu do marki, ewentualnie pozyskaniu nowej (np. młodszej) grupy 

odbiorców. Ta cecha charakteryzuje najnowszą kampanię piwa Żywiec, wspie-

rającą zakorzenienie w świadomości konsumenta logotypu marki, opartą na sloga-

nach wyzyskujących pierwszą literę nazwy (z głównym sloganem „Chce się Ż” 
oraz skorelowanymi z nim hasłami towarzyszącymi poszczególnym spotom 
reklamowym, np., „Ż po swojemu”, „Bierz Ż w swoje ręce”, „Spójrz na Ż  
z dystansu”, „Jaraj się Ż”, „Żona bez ż to tylko ona” i in.) W przypadku piw 
rzemieślniczych znacznie większy nacisk kładzie się na szatę graficzną13

, 

etykietę i kontretykietę, a przede wszystkim na nazwę piwa, która powinna łączyć 

aspekt reklamowy z funkcją informacyjną.  
Stopień semantyzacji onimu to kolejna cecha różniąca te piwa. W produ-

ktach dużych browarów – jak to już wskazywał przywoływany wcześniej Rafał 
Zimny – nazwa przekazywała podstawowe, często wyzyskane perswazyjnie, 
informacje dotyczące miejsca (nie zawsze rzeczywistego) warzenia piwa (Żywiec, 

Tyskie, Łomża, Warka), wywołujące asocjacje z regionem, z którego trunek 
pochodzi (Lech), sygnalizujące ekologiczność (Żubr). Jednak coraz silniejsza 

konkurencja oraz moda na piwa lokalne spowodowały, że również w tej grupie 

pojawiły się nazwy konotujące regionalność, jak: Fortuna, Miłosław, Zwierzyniec, 

                                              
13

  Szata graficzna piw rzemieślniczych ogranicza się czasem do prostych, aczkolwiek niebanalnych 
projektów obowiązujących – z niewielkimi zmianami, zależnymi od rodzaju piwa – dla całego 
szeregu produktów danego browaru, np. linia klasyczna i linia piw smakowych browaru Wąsosz, piwa 
z browaru w Grodzisku Wielkopolskim czy – w bardziej nowoczesnej odsłonie – linia piw 

Antybrowaru albo limitowana edycja piw browaru Reden. Na tego typu etykietach widnieje nazwa 

browaru i/lub jego logotyp oraz wyeksponowania jest nazwa piwa – zmieniają się nazwy gatunku, 
kolory, ale cały układ jest niemal matrycowy. Popularna jest także bardziej zaawansowana grafika: 

figuratywna bądź typograficzno-obrazowa. Przykładem tej pierwszej są etykiety piw m.in. browaru 
Szałpiw (wykorzystującego gwarę poznańską), na których widnieją postaci ludzkie: Bamber (bogaty 

chłop), Bździągwa (obraźliwie o kobiecie), Rojber (rozrabiaka), Szczun (wyrostek), Elegant z Mosiny, 

Pierredoła z Gądek, postaci „alegorycznie”: Szajba (wariactwo), Buba (zła pogoda) oraz postaci 
zwierzęce: Niuda (świnia), Kejter (pies), Śrup (koń), Kociamber (kot), Glapa (wrona); browar Olimp 

przedstawił na swych etykietach zantropomorfizowane wyobrażenia bogów. Nierzadkim zabiegiem 
jest również wykreowanie jednej „markowej” postaci, którą prezentuje się w wielu odmianach,  
w zależności od gatunku piwa – browar Kingpin wykorzystuje w ten sposób rysunek świnki  
o ludzkich atrybutach (nawiązujący do wyglądu komiksowego Kingpina), a Profesja grafikę krasnala. 
Istnieją także etykiety z przedstawieniami niefiguratywnymi, których strona wizualna opiera się na 
typografii i znakach ikonicznych, np. browar Piwoteka w zarys postaci lub budynku wpisuje tekst na 

temat okoliczności powstania piwa lub jego nazwy, browar Reden wprowadza rysunki, które pełnią 
rolę znaku ikonicznego, informując odbiorcę np. o charakterystycznym składniku. Browary Pinta czy 

Perun uzupełniają etykiety grafikami o charakterze ikonicznym lub symbolicznym, nawiązującymi do 
składników albo tylko do nazwy; czasem są to dość luźne nawiązania. To, co łączy w zasadzie 
wszystkie mniejsze browary, to próba stworzenia oryginalnych i rozpoznawalnych etykiet dla całych 
linii piw, i przykładanie do grafiki ogromnej wagi. 
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Leżajsk, (co jest m.in. związane z wykupywaniem lokalnych producentów przez 
duże koncerny, np. w skład grupy Żywiec wchodzi m.in. Bracki Browar Zamko-

wy). Ponieważ regionalność jest cechą nadal pożądaną, mali producenci nie 
zrezygnowali z jej sygnalizowania, kreując onimy typu: Viva Hel (piwo produko-

wane przez browar Gościszewo na Pomorzu), Deszcz w Cisnej, Śnieg na Beniowej, 
z Połoniny wyprodukowane przez mini browar Ursa Maior z Bieszczad czy Cycuch 

Janowicki warzony przez browar Miedzianka (z jego tarasu widać zlokalizowane 
w miejscowości Janowice Wielkie dwie góry, przypominające kobiece piersi). 

Atomizacja rynku piwnego (według danych w Polsce działa obecnie  
ok. 160 browarów, które tylko w 2014 roku wprowadziły na rynek ponad 
500 nowych produktów14, a w 2015 roku już 107515) wpłynęła na jeszcze jedną 
właściwość – stale powiększający i upowszechniający się zasób leksyki związanej 
z polem semantycznym piwa. Są to leksemy nazywające typy naczyń prze-

znaczonych do picia piwa, amatorów złotego trunku, stale rosnący zbiór lekse-

mów gatunkowych określających typ browaru i rodzaj piwa, wreszcie bardzo 
interesujące nazwy sklepów z piwem (zazwyczaj sprzedających właśnie piwa 
rzemieślnicze) oraz pubów i piwiarni. Zanim przejdziemy do współczesnego leksy-

konu chciałybyśmy – pokrótce – omówić tę sferę słownictwa, zestawiając leksemy 

współczesne z określeniami wynotowanymi ze Słownika języka polskiego pod 

red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego oraz 
Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Wśród notowanych 

w nich leksemów mamy powszechnie znane określenia typu: piwa fermentacji 
górnej oraz dolnej (czyli piwo bawarskie) – w pierwszej grupie tzw. słownik 
warszawski notuje piwa nadzwyczajne oraz zwyczajne lub marcowe, lufowe, 

owsiane i szlacheckie; w drugiej: monachijskie, wileńskie, pilzeńskie [sic!]. 

Wszystkie te określenia sygnalizują jednoznacznie gatunek piwa (jasne, ciemne 

itp.), obok nich notowane są też – zawierające charakterystykę piwa – epitety: 

piwo zielone (niedofermentowane), młode, zwietrzałe, przepadłe, dubeltowe, 

marcowe, białe, czarne (szwarc), cienkie, stołowe, konweńskie (klasztorne) itd. 

Jest też sporej objętości wykaz piw wskazujących na region warzenia. W polu 
tym słownik notuje również leksemy warzyć/robić piwo, szynkować piwo, też 
szynkownia i szynkarz oraz piwosz i piwowar/piwowarz/piwowarnik. W leksy-

konie pod red. W. Doroszewskiego – co odzwierciedla czasy, w których słownik 
ten powstawał – odnajdujemy informację, iż „Państwowy przemysł piwowarski 
produkuje piwa następujących gatunków: piwo jasne, pełne, słodowe, piwo 
grodziskie specjalne, porter, piwo połczyńskie”. W ilustracji pochodzącej z tych 
starszych źródeł pojawia się określenie garniec piwa, także: dzban, antałek, 

beczka. Obok nich mamy: butelka i bomba piwa, oraz informację, że piwo pite 
                                              
14

  E. Polcyn, Beer geeki i birofile na MTP, „wyborcza.pl Poznań” 14.11.2015 http://poznan.wyborcza.pl/ 

poznan/1,36037,19185157,beer-geeki-i-birofile-na-mtp.html [dostęp: 20.03.2016]. 
15

  https://kilkaslowopiwie.com/premiery-piw-2015/ [dostęp 20.03.2016]. 
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jest ze szklanki bądź kufla. Spośród notowanych, kwalifikator ‘przestarzałe’ ma 
hasło piwowarnia.  

Nie dziwi spora liczba gatunków piw wymienionych w XX-wiecznych 

słownikach, bowiem już w dobie staropolskiej wytwarzano i znano wiele 
rodzajów złocistego trunku, opisywano ich walory smakowe oraz wizualne, 
wykazując się prawdziwym znawstwem: 

[…] w państwie naszym znajdziesz piwa rożne; 

Klarowne i wystałe. Najdziesz tu Leszczyńskie, 

Łagodne, z gęstą pianą obaczysz Brzezińskie, 

Albo Łowieckie, co więc chłopom gęby krzywi, 

Albo Wareckie, którym Warszawa się żywi. 

Ujskie i to przyjemne, gdy nieprzypalone, 

Wielickie nie mniej sławne, które garła słone 

Swą wdzięczną treścią chłodzi. Nie gań Żółkiewskiego. 

We Lwowie będąc, miej się do Jezuickiego, 

Zielone Biłgorajskie, jak lipiec się pije, 

a w głowie jak wino wianeczkiem się wije. 

Na Międzyrzeckie każdy podróżny się kasze. 

Popiwszy nim, jeszcze go weźmie do flasze. 

Kolne też, iż graniczy tuż obok z Prusami, 

O lepszą swoim piwem z ich idzie birami 

I wdzięczną łuną krasi pijących jagody, 

A równą miarą daje ciepła i ochłody. 

Kiedyć się też Prusami zdarzy kiedy jechać, 

Świętych Siekierek piwa niesłuszna poniechać. 

A kiedy zaś do Gdańska popłyniesz z szkutami, 

Zażyjże dubelbiru z pany gdańszczanami. 

Tylżyńskie i łagodne, i wraz mocne piwo, 

Za specyjał go bierze do Żmudzi co żywo. 

Litwa w Kownie, w Poswolu piwa wychwalają, 

A z Bauska zasię birów tęgich zasięgają16
. 

Tak pisał Jakub Teodor Trembecki w Wirydarzu poetyckim z 2. poł. XVII wieku, 
w kolejnym stuleciu Jędrzej Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania 
Augusta III odnotowywał silną konkurencję między polskimi browarami, 
rodzime próby tworzenia piw zagranicznych gatunków oraz wysoką wartość 
(także zdrowotną) piwa grodziskiego, które notabene współcześnie cieszy się 
międzynarodowym uznaniem i jest jednym z dwóch, obok portera bałtyckiego, 
rozpoznawalnych na świecie typowo polskich gatunków piw. 
                                              
16

  J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, Lwów 1910, s. 102-103, http://www.wbc.poznan.pl/publication/ 

37192 [dostęp: 15.05.2016]. 
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W pomiernych domach szlacheckich trunki w zwyczaju były i dziś może 

są: na Rusi gorzałka, miód, wiszniak, malinnik; w Litwie gorzałka, miód 

ordynaryjny i lipiec; w Wielkiej Polszcze i w Mazurach gorzałka i piwo, 

którego gatunki słynęły te osobliwsze: w Łowiczu i okolicach jego, 

zajmując i Warszawę, długi czas słynęło piwo łowickie, w Lublinie  

i okolicach jego – wąchockie, w Piotrkowie i okolicach jego – gielniow-

skie, w Poznańskiem i Kaliskiem – grodziskie; w Warmii – eleborskie, 

które także szacowane było w Warszawie pod imieniem czarnego piwa. 

Ku końcu panowania Augusta III nastały w Warszawie najprzód, a potem 

po różnym stronach kraju piwa czeskie, ordynaryjne i dubeltowe, tudzież 

piwo angielskie, które najpierwszy wyinwentował Hieronim Wielopolski, 

koniuszy koronny; miało dużo podobnego smaku do prawdziwego piwa 

angielskiego, które sprowadzano i po dziś dzień sprowadzają z Anglii. 

To jednak piwo angielskie nie miało nigdzie więcej propinacji, tylko  

w Warszawie przy pałacu tegoż pana i w Oborach, gdzie go robiono, mil 

trzy od Warszawy; wkrótce spadło z wziętości. Otwockie piwo prze-

sadziło go. Otwockiemu odebrało znowu konkurs wilanowskie, a wilano-

wskiemu inflantskie, ale nie tak mocne i nie burzące się obyczajem praw-

dziwego angielskiego. Szynkarki po miastach pryncypalnych szukające 

swego zysku nauczyły się nalewać w butle i w butelki małe piwa młodego, 

nie wyrobionego, to przytkane gliną w butli dużej po odrobieniu dawało 

smak lepszy jak prosto z beczki; w butelce zaś małej, dobrze zaszpunto-

wanej, po wyjęciu czopka tak się burzyło jak angielskie prawdziwe. Więc 

gdy te tak rozmaite piwa ponastawały, łowickie, gielniowskie, wąchockie 

piwa estymacją swoją straciły, wszedłszy w rząd piw pospolitych; grodzi-

skie zaś słynęło coraz bardziej po Wielkiej Polszcze, tak iż szlachcic tam, 

który nie miał w swoim domu piwa grodziskiego, poczytany był za 

mizeraka albo za kutwę. Tej estymacji przyczynili mu wiele doktorowie, 

przyznając mu cnotę wód mineralnych. Jest to piwo cienkie i smakowite, 

głowy nie zawracające; doktorowie we wszystkich chorobach, w których 

zabraniają wszelkich trunków pacjentom, grodziskie piwo pić pozwalają, 

owszem w pewnych chorobach pić go każą17
. 

Polska tradycja browarnicza i piwowarska jest więc bardzo bogata, jednak w tym 
obszernym zbiorze królują przede wszystkim nazwy odmiejscowe. Jak wygląda 
współczesny zasób leksyki piwnej? Powoli do lamusa odchodzi słowo piwosz  

w znaczeniu ‘osoba pijąca dużo piwa’ (choć jednocześnie pojawił się jego żeński 
odpowiednik, czyli piwoszka) zastąpione obdarzonymi dodatkowym znaczeniem 
leksemami beer geek/beergeek i birofil. Identyfikują one nie tyle smakoszy piwa, 

                                              
17

  J. Kitowicz, O trunkach, [w:] tegoż, Opis obyczajów za panowania Augusta III, http://literat.ug.edu.pl/ 

kitowic/025.htm [dostęp: 15.05.2016]. 
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ile ich znawców (co automatycznie wiąże się z przyjemnością spożywania). 
Mówi się zatem nie o konsumentach, a o fanach czy piwnych maniakach; wciąż 
powstające nowe browary i zainteresowanie tematyką piwną znacząco wpływają 
na wzrost frekwencji leksemu piwowar i jego żeńskiej formy: piwowarka. Wyraz 

piwiarnia często zastępowany jest przez angielski leksem multitap, który określa 
coraz popularniejsze bary z wieloma (kilkunastoma/kilkudziesięcioma) rodzajami 
piw nalewanymi wprost z beczek – z tzw. nalewaków, czyli z kranów (ang. tap – 

zawór, kurek, kran). Warta odnotowania jest kreatywność właścicieli barów  
z piwem i multitapów w tworzeniu nazw swoich lokali; z długiej listy wymieńmy 
choć część. Warszawskie piwiarnie to m.in.: Beczka, BrowArmia Królewska 

(przy ul. Królewskiej), Butelki Zwrotne, Chmielarnia, Gorączka Złota, Kufle  

i Kapsle, Małe Piwo, Pijalnia Piwa, PiwPaw, Piwny Strych, Pociąg do Piwa, 

Pub pod Baryłką, Same Krafty, Szyszka Chmielu, Piwna Sprawa, Przystanek 

Młociny. W Poznaniu: Brovaria, Chmielnik, Dom Piwa, Lot Chmiela, Minister-

stwo Browaru, NaPiwek Pub, Piwomania, Piwko Naprzeciwko, Piwna Stopa, 

Rozlewnia, Tanki Pub, Warzelnia; a w innych miastach: Browariat, Chmielowa 

Dolina, Fermentacja, Piwoteka Narodowa, Stary Kufel, Strefa Piwa, Wielokran, 

Zakład Usług Piwnych, Z Innej Beczki. Pomysłowością nazewniczą nie ustępują 
im kreatorzy nazw sklepów specjalizujących się w sprzedaży piw regionalnych  
i rzemieślniczych, np.: 102 IBU, Ale Dobre Piwo, A może pifko, Beczka Chmielu, 

Chmiel i Słód, Chmiel i Żyto, Piwny Outlet, Piwny Skład, PIWOmaniak, Piwonia – 

Piwa z duszą, PiwoWar, Raj Piwosza, Skrzynka Piwa, Służewiecki Polew z Beczki, 
Stacja Piwa, Stan Umysłu, Świątynia Piwa, Ambasada Piwa, Centrala Piwna, 

Ministerstwo Browaru, Piwnica Piwne Delikatesy. 

Piwo – podobnie jak ma to miejsce w przypadku wina – pija się w różnych 

naczyniach, a ich dobór jest zależny od stylu trunku; obok znanego powszechnie 

kufla, znakomicie sprawdzającego się podczas dużych festiwali i biesiad, istnieją 

m.in.: pokal (szklanka na krótkiej nóżce), snifter, pilsner flute, goblet czy szklanki 

pintowe
18. Co ważne, piwo również się degustuje – piwni kiperzy oceniają 

zawartość alkoholu, zapach19, smak, wysycenie, jakość i zachowanie piany, 

                                              
18

  Mają one pojemność jednej pinty – jednostki pojemności stosowanej głównie w USA, Wielkiej 
Brytanii oraz Irlandii, gdzie szklanki tego typu (tj. American Pint, czyli Shaker, British Pint, czyli 

Nonic oraz Irish Imperial Pint) są najbardziej popularne. Szklanki pintowe różnią się nie tylko 
kształtem, ale też objętością – imperialna pinta to ok. 568 ml, a amerykańska (mokra) to ok. 473 ml. 
Obok podstawowych 10 typów szkła, wymieniane są również niszowe modele, o ściśle określonym 
kształcie, jak kieliszek degustacyjny TEKU i szklanka Craft Master One oraz szklanki IPA Glass  

i Stout Glass, http://www.kufler.pl/szklo-do-piwa-przewodnik [dostęp: 19.03.2016]. Na zasadzie 
anegdoty można wspomnieć, że niektóre browary rzemieślnicze jako najlepsze szkło do pewnych 
trunków wskazują… słoik (np. Piwoteka sugeruje, aby piwo Ucho od śledzia degustować właśnie ze 
słoika). 

19
  Można wskazać charakterystyczne dla danego stylu piwa aromaty: w porterze bałtyckim odczuć 

powinniśmy: paloną kawę, gorzką czekoladę, rodzynki, suszone śliwki, ciemne owoce, lukrecję;  

w stoucie: paloną kawę, kawę z mlekiem (stout mleczny), gorzką czekoladę, wanilię, likier czekola-

dowy; w bitterze: toffi, karmel, owoce, trawę; a w IPA całą feerię zapachów od owoców po kwiaty, 
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odczucie w ustach, goryczkę – IBU
20

, kolor – EBC itp.
21

 Także w przypadku 
piwa istnieje rozbudowane zjawisko foodparingu, czyli dobierania stylu piwa do 

określonego typu potraw22
 – nie jest ono jeszcze tak popularne, jak w przypadku 

wina, niemniej organizowane kursy i warsztaty piwne cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Wreszcie, istotnym medium informacji reklamowej jest, jak  

w przypadku wina, piwna kontretykieta (czasem w formie przedłużonej etykiety). 

W przypadku piw rzemieślniczych browarnicy dbają, by zawierały one wszystkie 
istotne informacje, tj. pełny skład (w tym użyte chmiele, słody i drożdże), 

zawartość alkoholu, ekstrakt, styl piwa, stopień IBU i EBC, temperaturę serwo-

wania oraz miejsce warzenia; często wskazują też najlepszy typ szkła oraz 
potrawy, z którymi dane piwo dobrze współgra. Ale na tym nie koniec. Browary 

prześcigają się w pomysłach na opisy smaku trunku czy komentarze dotyczące 

nazwy piwa, okoliczności jego warzenia, historii itd., które pełnią funkcję niemal 
wyłącznie promocyjną. Browar Szałpiw nawiązuje do gwary poznańskiej nie 

tylko w nazwie piwa, ale i w jego opisie, np. na etykiecie Glapy czytamy:  

Dziś zez rana nie mogłym się wycyrać z betów bo bez lufcik ziómb do 

chaty strasznie zaiwaniał i ćmok na dworze jeszszyk fest był. Wykiknołem 

bez łokno i szpycnołem na topól co rosła kole sztyndra, a tam na jej 

gołych łogiglach cingiem jedna przy drugiej ino czorne glapy siedziały. 

Chebać zarutko bydzie zima.  

Ponieważ jednak opis piwa musi przede wszystkim zawierać profesjonalne 

informacje, jego dalszą część napisano już polszczyzną ogólną:  

A skoro zima idzie, to trzeba szukać skutecznych sposobów na dobry 

humor i pobudzenie. Czy jest coś lepszego niż solidna, gorąca kawa  

z mlekiem o poranku? Tak. Coffee Milk Stout jesiennym wieczorem na 

wygodnym fotelu. Prezentujemy Wam Glapę. Coffee Milk Stout z laktozą, 

                                                                                                                                     
zioła, przyprawy, na żywicy i drzewach iglastych kończąc. Istnieją też aromaty, których ocena zależna 
jest od gustu – niektórzy uważają je za wzbogacające, inni niemal za błąd w warzeniu, to np.: guma 
balonowa, rozgrzany asfalt/spalona instalacja elektryczna, końska derka/stajnia, mokra płyta 
nagrobna/cmentarz/wilgotny mech, atrament/tusz, kasza gryczana (bromofenol), kredki świecowe, 
koza (kwas kaprylowy). Zdecydowanie niepożądane aromaty w piwie to: zjełczałe masło, maślanka/ 
kefir, gotowane warzywa (kalafior, kukurydza), mokry karton, apteka/bandaże/lignina/dentysta 
(chlorofenol), koci mocz, grzyb na ścianie/stęchła szafa (anizol), dziecięce wymioty/zgnilizna (kwas 

butanowy), http://piwolucja.pl [dostęp: 20.05.2016]. 
20

  IBU (International Bittering Units) to międzynarodowe jednostki goryczy ustalone przez European 
Brewery Convention, oznaczają stopień nachmielenia piwa. Najmniej nachmielone piwa pszeniczne 

zaczynają się już od 8 IBU, najbardziej nachmielona IPA może osiągnąć 120 IBU i jest to najwyższy 
stopień goryczy – nawet jeśli uwarzono by piwo powyżej 120 IBU, to różnica w goryczy nie będzie 
już bardziej odczuwalna smakowo, http://piwolucja.pl/felietony/piwna-edukacja-czym-sa-ibu/, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/International_Bittering_Units [dostęp: 12.05.2016]. 
21

  Istnieją witryny internetowe, gdzie zamieszczane są recenzje piw, budowane m.in. w oparciu o wska-

zane wyznaczniki, np.: http://www.ratebeer.com/, http://www.polskikraft.pl/, http://ocen-piwo.pl/. 
22

  Proponuje się na przykład łączenie piwa z dobrymi czekoladami, zob.: http://piwolucja.pl/felietony/ 

czekolada-do-piwa/ [dostęp: 20.05.2016].  
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cykorią i odrobiną słodu żytniego. A sama kawa została wyselekcjonowana 

i przygotowana specjalnie dla nas w poznańskiej palarni kawy Astra. 

Kontretykietę wykorzystują też browary regionalne – producent piwa 

Pniewskiego kładzie w opisie nacisk na historię, lokalność oraz… wieszczów: 

W XVIII i XIX wieku podstawowym środkiem lokomocji były konie. 

Żeby skrócić czas podróży, zaplanowano sieć miejsc postojowych. Pniewy 

posiadały nie tylko stajnie, ale dysponowały gospodą i hotelem. Właśnie 

w tym Pniewskim Gościńcu zatrzymywali się znani podróżni, by odpocząć, 

spożyć posiłek i  skosztować wspaniałych trunków. Jak podają dawne 

przekazy, Pniewska Gospoda serwowała znakomite piwo. Budynki 

poczthalterii dotrwały do dnia dzisiejszego. Zachowały się również stare 

receptury piwowarskie, bo to również element kultury narodu, który 

mimo braku państwowości, chciał zachować własną tożsamość. To piwo 

zapewne spożywał Mickiewicz, Słowacki czy Chopin w trakcie swych 

podróży na Zachód. Dzięki temu, że było wyjątkowe, nazwa piwa 

Pniewskiego pojawiała się na ustach całej Europy.  

Autorzy piwa Prometeusz także w opisie jego stylu nawiązują do mitycznej 
historii tytana, który stworzyć miał człowieka, a potem wykraść dla niego ogień: 

Prometeusz (łac. Prometheus – ‘myślący w przód’) – pierwsze szeroko 

dostępne piwo w stylu Polish India Pale Ale. Powstał jako owoc 

„kradzieży” typowo amerykańskiego stylu AIPA i przekształcenia go  

w celu prezentacji walorów polskich chmieli. 

Nasz rekonesans po piwnym leksykonie zacznijmy od określeń najbardziej 
ogólnych: obok dużych koncernów na naszym rynku działają browary regionalne/ 

lokalne, rzemieślnicze, czyli crafty/krafty (kontraktowe, minibrowary), browary 

restauracyjne oraz browary domowe
23

. Już same nazwy browarów oraz –  

w przypadku niektórych z nich skorelowane z nazwą firmową nazwy piw – 

potwierdzają, jak istotną wagę współcześni browarnicy przywiązują do tego 

elementu strategii marketingowej. Na rodzimym rynku produkują m.in. takie 

browary rzemieślnicze jak: Pinta (czyli półkwarta, od angielskiego określania tej 

miary objętości, produkująca takie piwa jak: Atak Chmielu, Pierwsza Pomoc, 

Dobry Wieczór; wspomniany już poznański Szałpiw (od nazwiska założycieli 

Wojciecha i Jana Szałów), których piwa nazwami nawiązują do gwary 

poznańskiej, np. Glapa (świgająca kawą), Kejter (z wuchtą chmielu), Niuda  

                                              
23

  Nie istnieją jednoznaczne definicje czy wytyczne, które pozwoliłyby bez wahania zaklasyfikować 

każdy istniejący browar do jednej z wymienionych grup – dyskusja na ten temat toczy się wśród 

znawców także w Internecie. Zob. np.: http://jerrybrewery.pl/koncernowe-regionalne-rzemieslnicze-o-co- 

chodzi/, http://piwolucja.pl/felietony/gdzie-przebiega-granica-pomiedzy-malym-browarem-a-koncernem/, 

http://piwolucja.pl/felietony/czy-istnieje-cos-takiego-jak-piwo-regionalne/, http://www.michalsaks.com/ 

jak-rozpoznac-piwo-rzemieslnicze-wskazowki/. 
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(z utytłaną sznupą), Śrup (z tytką haferfloków), Kociamber (i dziebko kiwi), 

Bamber (z wymborkiem pszenicy), Szajba (na punkcie chili), Buba, Bździągwa, 

Rojber, Szczun, Jasny Dynks; wrocławski browar Profesja w nazwach piw 

nawiązuje do zawodów słynnych wrocławskich krasnali, wśród nich znalazły się 

m.in.: Alchemik, Bard, Bursztynnik, Inżynier, Kominiarz, Listonosz, Młynarz, 

Mnich, Ogrodnik, Pielgrzym, Przekupka, Rzeźnik, Smolarz, Zielarka, Żniwiarz; 

browar Perun (Perun to pansłowiańskie bóstwo gromowładne) w nazewnictwie 

swoich produktów przypomina o pogańskich i słowiańskich wierzeniach, 

wypuszczając takie piwa, jak: Serce Dębu, Sabat Czarownic, Noc Kupały, Jasny 

Grom, Duby Smalone, Droga do Prawii, Licho nie śpi, Orzechowy Gaj, 

Oblewanie Perperuny, Trzy Zorze, Ogień Raroga, Złoty Strzał, Behemoth 

Sacrum, Behemoth Profanum, Kraina Welesa; browar Olimp (zgodnie ze swoją 

nazwą oraz mottem: „Tworzymy piwny panteon”) wprowadza na etykiety imiona 

bogów oraz postaci z antycznej mitologii więc na sklepowych półkach odnajdzie-

my piwa: Hera, Hades, Demeter, Panakeja, Prometeusz, Afrodyta, Hermes, 

Zeus, Nyks, Ares, Kentauros, Satyr, Eris, Persefona, Charon, Zefir, Hefajstos, 

Apollo, Eurydyka, Sophia i in.; podobnym tropem podążył browar Chmielogród, 

którego nazwy piw to poprzedzone charakteryzującym przymiotnikiem miana 

postaci baśniowych, np. Zniewieściały Czarnoksiężnik, Garbaty Niziołek, Kulawy 

Ork, Rudobrody Mag, Trzypalczasty Goblin, Foszasty Olbrzm, Szczerbaty Smok, 

Rubaszny Krasnolud, Pyskaty Troll, Kudłaty Elf; łódzka Piwoteka wyzyskując 

natomiast postaci i miejsca znane zarówno z dziejów Łodzi, jak i miejskich 

legend, swoje piwa opatrzyła nazwami: Łódzkie Graffiti, Potężny Pinkus, Zacny 

Zalcman, Lodzermench, Zośka Straszybotka, Gabinet Iluzji, Czarny Wdowiec, 

Niezłe Ziółko, Ślepy Maks, Królewska Piwoteka, Lili Fontelli, Ucho od Śledzia24
; 

inny sposób tworzenia nazw zaprojektował Antybrowar stosujący onimiczne gry 

z prefiksoidem anty- lub pro-, np. Antybiotyk, Antykwariat, Antylopa, Prostak, 

Probiotyk, Prokreacja. Inne polskie browary rzemieślnicze to m.in.: Birbant, 

Fabryka Piwa, Trzech Kumpli, Piwne Podziemie, AleBrowar, Hopium czy Browar 

Solipiwko (tu mamy do czynienia z interesującym przykładem tzw. nazw 

odpowiednich, bowiem jego założycielem jest Wojciech Solipiwko). Nie należy 

do rzadkości nawiązywanie międzybrowarowej współpracy, której efektem jest 

piwo kooperacyjne (np. Szał w Pracowni – wspólne piwo browaru Szałpiw  

i Pracowni Piwa). Na rynku pojawiają się też piwa okazjonalne lub świąteczne, 

przykładowo: związane z porą roku (np. Księżniczka Wiosny – Princesse  

                                              
24

  Na etykiecie znajduje się wyjaśnienie danej nazwy, np. Zośka Straszybotka: „mieszczka oskarżona  

w pierwszym łódzkim procesie o czary w 1652 roku. Dziś duch czarownicy straszy na granicy Bałut  

i Starego Miasta” – styl tego piwa to dyniowe gose, skojarzenie obejmuje więc magię i czary z dynią, 

którą np. podczas zachodniego święta Halloween wydrąża się i wycina na podobieństwo twarzy. Inne 

piwo tego browaru: Ucho od śledzia, opatrzone jest takim wyjaśnieniem: „Hasło Kwinty i Kramera  

w filmie Vabank. W postać Henryka Kwinty wcielił się wybitny łodzianin Jan Machulski” – piwo 

(herring foreign extra stout) uwarzono z dodatkiem śledzia. 
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de Printemps, Król Lata – le Roi de L’Eté, Somero, Summer Memories, Babie 

Lato), zimowe/bożonarodzeniowe/noworoczne (np. Bożonarodzeniowe, Renifer, 

Gwiazdor, Dziadek Mróz, Wesołych Świąt, Too Young to be Herod, Saint  

No More, Ale ciacho!, Hoppy New Year, ang. hop – chmiel). Tropem tym 

podążają też duże browary, np. Okocim, który wprowadził na rynek serię Piwa 

Sezonowe, a wśród nich: Świętojańskie, Wielkanocne, Dożynkowe, Świąteczne. 

Dziś nie pije się po prostu piwa – jeśli odróżniamy ale (piwo górnej fermen-

tacji) od lagera (piwo dolnej fermentacji), znamy różnicę między stoutem a pilz-

nerem, a nawet kojarzymy bock czy lambic, to wciąż jest to zaledwie wierzchołek 

góry lodowej
25

. Współcześnie leksykon piwny obejmuje obszerną i ciągle rozrasta-

jącą się ilość określeń gatunkowych, które – co istotne – stanowią często inte-

gralny komponent nazwy własnej piwa. Tu właśnie przydatna okazuje się wiedza 

o stylach piwa
26

, określanych poprzez jego ciężar (np. imperial, double, triple, 

session), starzenie (np. whisky/cognac barrel aged), smak (np. sour, sweet), dodatki 

(np. pepper, cinnamon), kolor (np. black, brown, red, white), uwypuklenie  

(np. orange, coffee, chocolate), chmiele (np. american, german), regionalność 

(np. west/east coast) i wreszcie styl podstawowy (np. indian pale ale – IPA, 

stout)
27

; w efekcie mogą powstać takie gatunki, jak: session sour basil espresso 

west coast witbier czy sambal oelek single hop amarillo extra special bitter. 

Większość z tych komponentów piwa nie tłumaczy się na język polski, 

pozostawiając je w oryginalnym, angielskim zapisie. Polskie browary rzemieśl-

nicze starają się jednak wprowadzić polszczyznę przynajmniej do nazw własnych 

swoich produktów, wykorzystując podobieństwo warstwy brzmieniowej czy inne 

znaczenia polisemicznego leksemu, np. ang. ale to także polski spójnik ‘ale’ – 

kreatorzy nazw chętnie korzystają z tego typu zbieżności. Niemniej tylko znawca 

zauważy, a przede wszystkim zdekoduje obecną w nazwach profesjonalną leksykę 

i odkryje chociażby podstawowe style, np. ale, IPA, witbier, stout etc. Przykładowo:  

                                              
25

  Zob. http://www.alkotyp.pl/rodzaje-piwa-infografika/ [dostęp: 20.05.2016]. Klasyfikacja stylów 

piwnych jest problemem skomplikowanym i wciąż otwartym - wprawdzie wielu znawców podejmuje 

trud ich dokładnego sklasyfikowania i zunifikowania, jednak m.in. ze względu na intensywny rozwój 

piwowarstwa proces ten prawdopodobnie nigdy nie zostanie ostatecznie zakończony. Próby przed-

stawienia aktualnej typologii i charakterystyki piw dokonało też Polskie Stowarzyszenie Piwowarów 

Domowych w 2014 roku, kierując się w swej klasyfikacji nie tylko wiedzą o browarnictwie anglo-

amerykańskim, ale również Europy kontynentalnej oraz Polski, http://www.pspd.org.pl/uploads/style-

pspd-2013.pdf [dostęp: 20.05.2016].  
26

  „W nowoczesnej typologii i charakterystyce piwnych stylów dużą rolę odegrał brytyjski krytyk piwny 

Michael Jackson i jego publikacje opisujące różne odmiany piwne z całego świata. Pierwsze obszerne 

i szczegółowe kompendium piwnych stylów opracowała komisja ds. Opracowania Programu Certyfi-

kowania Sędziów Piwnych (BJCP – Beer Judge Certification Program) powstała w łonie American 

Homebrewers Association w 1985 r. Dzięki piwowarom domowym, którzy z jednej strony kreują 

nowe style, a z drugiej kultywują warzenie odmian klasycznych, historycznych lub mało znanych 

możemy dzisiaj mówić o ponad 100 różnych stylach piwnych”, http://www.pspd.org.pl/uploads/style-

pspd-2013.pdf [dostęp: 20.03.2016]. 
27

  Ł. Matusik, Style piwne – jak powstaje nazwa piwa, http://piwolucja.pl/felietony/jak-powstaje-styl-

piwny-infografika/ [dostęp: 25.05.2016]. 
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- ale: Stare ALE jare – potoczny polski zwrot niesie dwie profesjonalne 

informacje: o stylu podstawowym piwa oraz o odmianie tego stylu, 

jakim jest niemiecki altbier/sticke, niem. alt – stary; Ale Mozajka [sic!] – 

oprócz informacji o stylu podstawowym, nazwa podaje też, grając 

brzmieniem, że przy warzeniu użyto chmielu Mosaic; dość kontrower-

syjna nazwa Poliż Alę także skrywa podwójną informację – jest to ale 

typu wet hop ale, czyli chmielony na mokro, świeżą, mokrą szyszką; 

- IPA (Indian Pale Ale): PanIPAni – zabieg typograficzny uwidocznił 

styl podstawowy, choć nazwa piwa zapisana jest w języku polskim; 

Idzie Sesja to piwo typu session IPA – ten gatunek tłumaczy się zresztą 

jako „piwo sesyjne”, więc moglibyśmy mieć do czynienia z prostym 

przekładem, gdyby nie fakt, że premiera tego piwa odbyła się w lutym, 

w okolicach zimowej sesji egzaminacyjnej; w ryżowej IPA nazwanej 

Oto mata IPA odnajdujemy stylizację brzmieniową imitującą jakości 

fonetyczne języka japońskiego, a ryż to jeden z podstawowych 

produktów kuchni tego kraju; przykładem z trochę innego rejestru, ale 

wartym tu odnotowania jest nazwa piwa, które IPĄ nie jest (jest 

lagerem), czyli po francusku: Ce n’est pas IPA28
 – wykorzystano tu 

aliterację, która odbiorcy „wpada w ucho”, a dodatkowo zasugerowano, 

że jest to trunek podobny do lekkich piw francuskich;  

- witbier: Blady Witek, Viva la Wita!, Witt Stwosz – wszystkie te nazwy 

oparte są na stosunkowo prostych współbrzmieniach z cząstką ‘wit’,  

w pierwszej z wynotowanych nazw przymiotnik ‘blady’ sugeruje też 

kolor piwa (witbier to belgijskie piwo pszeniczne, zwane inaczej 

białym); 

- stout: Stoutopia – nazwa powstała wskutek kontaminacji określenia 

tego stylu oraz polskiego słowa, sugerującego coś idealnego, 

doskonałego, w tym przypadku można więc mówić o informacyjnej  

i perswazyjnej funkcji nazwy; ale już oyster stout Osteroida zbudo-

wana została prawdopodobnie jedynie na zasadzie brzmieniowego 

skojarzenia ang. oyster – ostryga z asteroidą, bo fakt, iż jest to czarne 

piwo, a asteroidy znajdują się w ciemnym kosmosie wydaje się zbyt 

daleko idącą interpretacją tej nazwy. 

                                              
28

 W nawiązaniu do prezentowanych wcześniej tekstów z etykiet, warto przywołać również ten z piwa 

C’est n’est pas IPA, który prezentuje swoistą scenkę rodzajową: „Północ Francji. Jest ciepłe sierp-

niowe popołudnie. Mężczyźni zsiadają z traktora, siadają przy sałatce i kanapkach z kurczaka.  

Na stole szklanki do piwa. Chwilę odpoczywają, poprawiają wypłowiałe berety. Młodszy kroi 

dojrzałego camemberta, sięga po butelki z piwem. Nagle starszy z nich z niepokojem pyta: – François, 

to nie jest...? – Ależ ojcze. To nie jest IPA./ Ce n'est pas IPA – piwo w tradycyjnym francuskim stylu 

Bière de Garde – kusząco smakowite mimo skromnego nachmielenia”. 
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Już te przykłady pokazują, z jak atrakcyjnym materiałem onimicznym ma 

do czynienia badacz tej sfery najnowszej chrematonimii marketingowej. Autorzy 

nazw podczas ich tworzenia wykazują się wyjątkową niekiedy wrażliwością  

(np. na warstwę brzmieniową) i wysokim poziomem kompetencji językowych. 

Kreatywnie wykorzystują stylistyczne chwyty instrumentacyjne, jak również 

zabiegi graficzne i typograficzne, dbając zarazem o to, aby onimy nie były wyłącz-

nie chwytem marketingowym, ale – o czym wspominałyśmy – aby zawierały 

profesjonalną informację, np. o stylu piwa. Przyjrzyjmy się najciekawszym 

nazwom powstałym w wyniku zastosowania wybranych zabiegów semantyczno- 

-instrumentacyjnych. Wiele z nich to efekt gry słów rozumianej jako „wykorzy-

stywanie brzmieniowego podobieństwa między słowami do uwydatnienia ich 

znaczeniowej wartości lub wielowartościowości, wzajemnej obcości lub spajają-

cych je więzów pokrewieństwa, analogii czy kontrastu”
29

; zabieg ten może być 

realizowany na wiele sposobów, m.in. poprzez wykorzystanie kalamburu, kont-

aminacji, paronomazji czy paragramu. Kalambur, uwydatniający „dwuznaczność 

jakiegoś słowa lub wyrażenia poprzez igranie jego brzmieniowym podobień-

stwem do innych słów/wyrażeń, które są bądź użyte w najbliższym kontekście, 

bądź sugerowane przez jego ukształtowanie frazeologiczne […], bądź też 

zaszyfrowane w tekście dopuszczającym możliwość dwojakiej segmentacji” 

obserwujemy w przypadku nazw: PanIPAni, TakAHaka (haka black IPA),  

JuRajska Pomarańcza (wyprodukowana w browarze Na Jurze), cHOPskie Lato, 

Son of a Birch (piwo z sokiem z brzozy: ang. birch – brzoza, można też wskazać 

nawiązanie do wulgarnego zwrotu son of a bitch). Onimy zbudowane na zasadzie 

kontaminacji rodzimych i obcych bądź tylko obcych leksemów, np.: Milkołak 

(milk+wilkołak), Stoutopia (stout+utopia), Coffeelicious (coffee+delicious), 

MILCoffeeL (milk+coffee+feel). Jako przykłady paronomazji, czyli „zestawienia 

podobnie brzmiących słów, zarówno spokrewnionych etymologicznie, jak i nie-

zależnych, uwydatniające ich znaczeniową bliskość, obcość lub przeciwieństwo” 

należy wskazać nazwy: Zacny Zalcman czy Raj z rajs (ang. rice – ryż), zaś 

paronomazje o charakterze kontaminacji to np. Dyniamit (dynia+dynamit) oraz 

Dyniastia (dynia+dynastia). Jednak największą popularnością cieszą się para-

gramy, czyli „przekształcenia znaczenia wyrazu powstałe wskutek niewielkiej 

modyfikacji jego zapisu odczuwanej jako celowe przekręcenie”; browar Hopium 

stworzył w ten sposób całą linię swych produktów, m.in. Papryk Swayze (piwo  

z dodatkiem papryki – zob. znany aktor Patric Swayze), Jan Hibisbach (dodat-

kowy składnik to hibiskus), Morelyn Monroe (morele), Violetta Vanillas (wanilia); 

podobny zabieg obserwujemy w przypadku angielskich słów wskazujących na 

                                              
29

  Ta i kolejne definicje pochodzą ze Słownika terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2007. 

Zob. też wybrane artykuły w tomie Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko, U. Żydek- 

-Bednarczuk, Warszawa 1997. 
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charakterystyczny składnik: Sherrylock Holmes (cherry – wiśnia), Blu Berrymore 

(blueberry – jagody, nawiązanie do aktorki Drew Barrymore), Danny de Wheato 

(wheat – pszenica). Na paronomazji zbudowane są nazwy piw również innych 

browarów, np. Porter Bałucki (piwo typu porter bałtycki warzone w Łodzi), 
Dymy Marcowe (powstałe po przekręceniu nazwy rzymskiego święta ku czci 

boga wojny Marsa – idy marcowe, dym pozostaje jednak w bliskiej sferze asocjacji 

z tematyką wojenną), Hopus Pokus (‘hopus’, a nie ‘hokus’, bo ang. hop – chmiel), 

All ryed (piwo żytnie, ang. rye – żyto, all right – wszystko w porządku) czy B-day 

Lądowanie w Bawarii. Obserwujemy też onimy zbudowane z wykorzystaniem 

echolalii czy stylizacji brzmieniowych: A ja pale ale (gra językowa ze nazwą 
stylu american pale ale, czyli APA), wspomniana już Oto mata IPA imitującą 

fonetykę języka japońskiego, Maczjato (wł. macchiato, zapisane w zniekształconej 

fonetycznie formie), Sanrajza (ang. sunrise – wschód słońca, również fonetycznie 

zniekształcony). Innym chętnie wykorzystywanym zabiegiem jest adideacja – 

„przekształcenie fonetyczne wyrazu, upodabniające go do brzmienia innego słowa 

o odmiennym znaczeniu i pochodzeniu”, np. Belgzebub (piwo belgijskie), 

Grodzilla (piwo typu grodziskie), Gluten Tag Free (piwo bezglutenowe, którego 

ekstrakt wyprodukowano i opatentowano w Niemczech). 

Jak już wspominałyśmy – nazwa piwa to nie tylko jego reklama, ale 

również medium profesjonalnych informacji – tu uwagę zwraca semantyzacja 

nazw i stopień nasycenia różnego typu wskazówkami, przykładowo dotyczącymi 

pochodzenia poszczególnych stylów lub składników: das IPA (german IPA), 

Odsiecz Wiedeńska (vienna lager), Belgzebub (belgian ale), Belgipson (belgian 

wheat ale) Czech Point (bohemian ale), Angielskie Śniadanie (angielskie słody  

i chmiele), McFarmer (american indian pale ale), Piana Szamana (american 

red lager), Polska Pszenica czy Polka (oba piwa chmielone tylko polskimi 

chmielami) itd. W literalny lub metaforyczny sposób onim poinformuje nas także 

o barwie piwa, np. Mała Czarna, Czarna Dziura, Dobry wieczór, Black Hope, 

Kominiarz, Smolarz, Czarna Wołga, Noc Kupały, Behemoth Profanum, Kraina 

Welesa, Hera, Hades, Petrolio to nazwy wykreowane dla piw ciemnych, zaś 

Sanrajza, Blade Lico, Jasny Grom, Behemoth Sacrum, Blady Witek, Lady 

Blanche (fr. blanche – biała), Młynarz dla piw jasnych; możemy też wybrać 

piwo czerwone, np. Rzeźnika, Ognie Szczęścia lub Czerwonego Kapturka. 

Asocjacje wyzyskane dla nominacji piw dymionych (wędzonych) odnajdujemy 
w nazwach, np. Jak w dym, Podymek, Dymy Marcowe, Duby Smalone, Smoky 

Joe; piwa kwaśne to m.in.: Kwas Alfa, Kwas Beta, Kwas Gamma, Kwas Delta. 

O nazwach wykorzystujących szeroko rozumiane zjawisko homonimii leksykalnej, 
wskazujących na specjalny składnik użyty przy warzeniu piwa wspominałyśmy 

już na przykładzie produktów browaru Hopium, niemniej także inni producenci 

wyzyskują ten sposób kreacji nazw, np. piwo żytnie zyskuje takie onimy, jak: 
Apetyt na Życie, Żytorillo, All ryed, Rżysko; piwo ryżowe to: Oto mata IPA; Raj 
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z rajs (ang. rice – ryż); piwo pszeniczne: Danny de Wheato; piwo dyniowe: 

Dyniamit, Dyniastia, Naked Mummy
30

 nawiązujące do Halloween. Wśród piw  

z dodatkiem kawy wskazać można: Coffeelicious, Maczjato, MilCoffel, Ale 

Siekiera, mleko/laktozę w składzie mają: Czarna Krowa, Droga Mleczna, 

Milkołak, zaś czarny bez: Bez sensu, a czekoladę: Szoko. Sporą grupę stanowią 

nazwy informujące o wyższej zawartości chmielu (ang. hop), jak: Wielka Szycha, 

Atak Chmielu, Hopernik, cHOPskie Lato, Hoppy New Year, Hoppy Hour, 

Jean-Hop vam Damm czy Hoplaaga – ta ostatnia informuje też, że piwo jest 

lagerem
31

. Odnajdujemy sporą grupę nazw odsyłających do popkultury, np. 

Grodzilla, Modern Drinking, Imperium Atakuje, McFarmer, King of Hop, 

Cherry Lady oraz onimy sięgające po utarte związki frazeologiczne, np. Malinowy 

Beret, Hamerykański Drim, Hoppy Hour czy będące grą z potocznością,  

np. Spoko Marocco, Jasny Gwint, Oki Doki, Hop Sasa oraz mocniejsze:  

O Rzesz Ku (piwo orzechowe) czy I’m so horny! (kawowy lager, ang. horny – 

napalony, tu: nawiązuje do procesu palenia kawy).  

Analiza zebranego materiału onimicznego, poza wskazanymi, prowadzi 

do jednej jeszcze obserwacji. Oto onomastykon ten nie zawiera – tak często 

wykorzystywanych w przypadku nazw wódek – odwołań do kultury wysokiej 

(np. poprzez bezpośrednie wyzyskanie mian postaci historycznych czy boha-

terów literackich). Może to świadczyć o tym, że producenci piw nie chcą (lub po 

prostu nie muszą) wyzyskiwać tego typu perswazji dla wykreowania lepszego 

wizerunku produktu i zasygnalizowania, że piwo jest czymś więcej, niż tylko 

napojem o określonym wyglądzie i zawartości alkoholu. Pośrednio potwierdza to 

aktualność obserwacji Rafała Zimnego, że głównym odbiorcą tych nazw są ludzie 

młodzi, a dla nich odniesienia do popkultury nie są zjawiskiem negatywnie 

aksjologizowanym. Pokolenie to jest też jednak odbiorcą krytycznym, stąd nie 

wszystkie nazwy zyskały powszechną akceptację. Ilustracją może nam służyć 

podstawowe dla tej grupy medium, czyli Internet, w którym odnaleźć można 

dyskusje nad nieudanymi czy dziwnymi nazwami
32

, wśród nich zaś, wskazywana 

jest m.in. analizowana przez bydgoskiego badacza nazwa 10.5. Możliwa jest 

jednak odmienna interpretacja opisywanego zjawiska – produkowanie krótkich 

                                              
30

  Opis z etykiety: „Jak to się zwykło mówić między nami mumiami – człowiek nie bandaż, powinien 

się rozwijać. Dlatego nie bój się eksperymentów i spróbuj wyjątkowego połączenia piwa z dynią. 

Obiecuję, że to doświadczenie nie zamieni się w horror”. 
31

  Opis z etykiety: „Zamawiałeś kiedyś lagera w piwiarni w Bambergu? Mówisz »Lager bitte«. Kelnerka 

notuje i głośno potwierdza »Ein Laaga«. Piwo jest świetne, ale gdyby... Gdyby ten solidnie uwarzony 

i pieczołowicie wyleżakowany »laaga« obficie nachmielić aromatycznym amerykańskim chmielem? 

Bamberskie słody, długie, 60-dniowe leżakowanie i chmielenie w 6 dawkach, w tym 3 razy na zimno. 

Hoplaaga – jedziemy z tym!” 
32

  „Podobno nie ocenia się książki po okładce – na całe szczęście dla poniższych piw. Gdyby sprzedaż 

była uzależniona od etykiet, to prawdopodobnie zniknęłyby z rynku szybciej niż trwa roz-

gazowywanie się piwa”, http://joemonster.org/art/24183; zob. też http://www.browar.biz/forum/ 

archive/index.php/t-1024.html [dostęp: 7.05.2016]. 
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linii piw, o charakterystycznych stylach i aromatach, których nie doceni prze-

ciętny amator piwa, ale ten o „wyrobionym” smaku jest sposobem na budowanie 

wąskiego, lecz oddanego grona odbiorców. Smakosze piwa rzemieślniczego stają 

się w pewien sposób grupą „elitarną”, która ma dostęp do produktów wyjątko-

wych i wytwarzanych w niewielkiej ilości, a zatem o ograniczonym dostępie. Jeśli 

dodać do tego stosunkowo wysoką cenę, piwo takie staje się produktem swoiście 

luksusowym, a nawet kolekcjonerskim (niektórzy birofile tworzą prywatne 

„piwniczki”, w których gromadzą wyjątkowe piwa, choć rzecz jasna większość  

z nich ma określoną datę przydatności). Umiejętność poprawnego zdekodowania 

nazwy i odczytania profesjonalnych informacji, jakie niesie wzmacnia jeszcze ową 

elitarność oraz przywiązanie do marki. Istota tkwiłaby zatem nie tyle w charakterze 

odniesień – czy są one popkulturowe, historyczne czy mitologiczne nie ma  

w zasadzie żadnego znaczenia – ale w jakości zaszyfrowania interesującej birgeeka 

wiadomości o stylu piwa czy wykorzystanym składniku. Wyjaśniałoby to tak 

duże zaangażowanie browarników w tworzenie coraz to nowych, oryginalnych  

i nierzadko skomplikowanych nazw, adekwatnych do uwarzonego trunku.  
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Atak chmielu [Attack of the Hop] in the Beer Mug, Pierwsza pomoc  

[First Aid] in the Tulip Glass – the Beer through Eyes of Philologist 

Abstract 

This article is 3
rd

 (after 1
st
 about the wine and 2

nd
 about the vodka) text of both 

authors focused on the alcohol, that is observed from the philological point of view.  

The subject of research is the beer analyzed from cultural and linguistic perspectives. 

The analysis concerns proper names of polish craft beers from last five years in terms  

of its formal originality, using numerous of compositional devices and high degree  

of semantisation.  

Keywords: beer, lexicology, onomastics, chrematonymy 

   


