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se man ty cz na
Abs tract

The article analyzes the semantic field AROUND THE WORLD HUMAN and it’s in di -vid ual subfields in the urban dialect of Brno and Poznan from ger man ism’s point ofview. The analysis carried out in the context of a com para tive reveal dif fer ences andcommon ground between the material and indicate their reasons for referring to thecontext of the historical- cultural- socially.
Artykuł analizuje pole se man tyc zne ŚWIAT WOKÓŁ CZŁOWIEKA i składające sięna nią poszc zególne subpola w gwarze miejskiej Brna i Poznania pod kątem

występow ania w nich ger man iz mów. Analiza prowad zona w aspekcie porównaw-czym ma ujawnić różnice i zbieżności pomiędzy badanymi zbiorami materiałowymioraz wskazać ich przyczyny, odwołując się do kontekstu historyczno- kulturowo--społecznego.

Br no i Po znań – jed ne z naj wię kszych ośro d ków mie j skich w Pol -
sce i Cze chach – zna cz nie od sie bie od da lo ne i wcze ś niej nie utrzy -
mujące ży wszych kon ta któw1, z dumą szczycą się swą gwarą miejską, 
któ rej jed nym z bar dziej chara ktery sty cz nych ele men tów są li cz ne
ger ma ni z my. Tu taj po mi nie my szcze gółowy opis po rów na nia tych

dwóch słowia ń skich gwar mie j skich (brne ń skiej, zwa nej han te cem,
i po zna ń skiej), od syłając do stu dium do tyczące go po la CZŁOWIEK
(Oso wski 2014). Ce lem ni nie j sze go ar ty kułu bo wiem jest ana li za po la 
se man tycz ne go ŚWIAT WO KÓŁ CZŁOWIE KA i składających się na nie
pod pól w han te cu i w gwa rze mie j skiej Po zna nia pod kątem ger ma ni -
z mów2. Ana li za pro wa dzo na w aspe kcie po rów na w czym ma uja w nić
ró ż ni ce i zbie ż no ści po mię dzy ba da ny mi zbio ra mi ma te riałowy mi
oraz wska zać ich przy czy ny, od wołując się do kon te kstu hi sto rycz-
no-ku lturowo - społecz ne go pa nujące go głów nie w XIX i na początku
XX wie ku, gdy Br no i Po znań na bie rały cha ra kte ru wiel komie j skie go.

ŚWIAT WO KÓŁ CZŁOWIE KA jest po lem we wnę trz nie zróż ni co wa -
nym, co nie dzi wi wo bec róż no rod no ści sfer, do któ rych się od no si.
Kla sy fi ka cję se man tyczną ger ma ni z mów i ich sta ty sty cz ne uję cie
uka zu je po ni ż sza ta be la.
Ta be la 1. Kla sy fi ka cja se man ty cz na ger ma ni z mów 

Sfe ry tematyczne3
Ilość nazw

Brno Poznań
liczbowo % liczbowo %

I. Go spo da r stwo do mo we 15 3,40 79 11,6
  1 na rzę dzia i urządze nia 5 1,13 41 6,0
  2 me b le 1 0,23 2 0,3
  3 in ne przed mio ty z za kre su go spo-       da r stwa do mo we go 2 0,45 11 1,6
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2 Obecność za po ży czeń z języka nie mie c kie go to wynik sytuacji bi lin gwi z mu,
w jakiej musieli żyć brnianie i po zna nia nie w XIX w., oraz brak sy me trii między
językiem nie mie c kim a językiem polskim lub czeskim. Na przykładzie czeskim
opisuje to: Skála 1977. Nie badam na to miast ży wo t no ści tej grupy leksyki, choć jak 
wykazują opra co wa nia innych badaczy, ger ma ni z my powoli są wy co fy wa ne
z czynnego zasobu słownictwa (por. np. Krčmová 2011, s. 139).

3 Główne założenia klasyfikacji zostały zaczerpnięte z pracy Piotrowicz, Wita -
szek- Sambo r ska 1995, jednak ze względu na uw z ględ nie nie wszystkich części mowy
i fra zeo logi z mów konieczne było wprowadzenie uzupełnień.

1 O tym, jak kształtowała się sytuacja dawniej, a jak wygląda dziś, oraz o zain -
tere so wa nia kulturą brneńską i morawską szerzej w: Na styku kultury polskiej
i czeskiej... 2011.
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  4 czyn no ści z te go za kre su 6 1,36 25 3,7
II. Ży w ność 19 4,31 56 8,25
  1 na zwy pro du któw i po traw 4 0,91 40 5,9
  2 na zwy wa rzyw i owo ców 4 0,91 7 1,0
  3 uży w ki i ich sto so wa nie 11 2,49 9 1,3
III. Od zież i obu wie 24 5,44 45 6,63
  1 na zwy ogó l ne 1 0,23 4 0,6
  2 na zwy gó r nych czę ści od zie ży 5 1,13 9 1,3
  3 na zwy spod ni 3 0,68 6 0,9
  4 na kry cia głowy 5 1,13 6 0,9
  5 obu wie 4 0,91 6 0,9
  6 do da t ki i akce so ria 6 1,36 14 2,1
IV. Prze strzeń 80 18,12 65 9,6
  1 na zwy miejsc 53 12,02 25 3,7
    a) za mknię tych 27 6,12 17 2,5
    b) otwa r tych 26 5,9 8 1,2
  2 trans port 24 5,44 27 5,9
    a) po ja z dy 9 2,04 15 2,2
    b) czyn no ści 15 3,4 12 1,8
  3 re la cje prze strzen ne 3 0,68 13 1,9
V. Fi nan se 23 5,22 8 1,18
  1 na zwy pie nię dzy 14 3,17 3 0,4
  2 czyn no ści związa ne z pie nię dz mi 9 2,04 5 0,7
VI. Przy ro da 22 4,99 19 2,81
  1 zwie rzę ta 7 1,59 8 1,2
  2 ro śli ny 0 0 3 0,4
  3 przy ro da nie oży wio na i zja wiska    przy ro do we 13 2,95 7 1,0
  4 czyn no ści 2 0,45 1 0,1

VII. Brud, nie czy sto ści, re sztki, od pa d ki 1 0,23 10 1,48
  1 na zwy 1 0,23 5 0,7

  2 czyn no ści po le gające na bru dze niu się 0 0 5 0,7
VIII. Ilość 3 0,7 10 1,4
  1 okre śle nia ilo ścio we 2 0,5 5 0,7
  2 re la cja czę ś ć - całość 1 0,2 5 0,7
IX. Dźwię ki 0 0 3 0,4
X. Właści wo ści 22 5,0 54 8,0
XI. Abs tra c ta 16 3,63 11 1,6

Przegląd roz po cznie my od GO SPO DA R STWA DO MO WE GO. Za sad -
ni cza ró ż ni ca mię dzy roz pa try wany mi gwa ra mi w tym pod po lu do ty -
czy sto sun ko wo ni skie go na sy ce nia go ger mani z ma mi w han te cu
i wy so kie go – a nie kie dy na wet bar dzo wy so kie go – w gwa rze mie j -
skiej Po zna nia. Ró ż ni ca ta po twier dza się już w pie r wszej pod gru pie,
tj. nazw na rzę dzi i urządzeń w go spo da r stwie do mo wym (I.1), do któ -
rej w han te cu na leżą je dy nie: mesr ‘nóż’4, ochtl ‘szklanka z uchem,
zwy kle na piwo’ špórhelt, šporhert ‘kuchnia, płyta kuchenna’, špígl
‘3. lustro’, gdy tym cza sem z Po zna nia jest to aż 41 ha seł: ajmerek
‘wiaderko’, bigiel ‘1. wieszak, ramiączko’, biksa ‘puszka’, bratkasta
‘piekarnik’, briefkasta, bryfkasta ‘skrzynka na listy’, deczka ‘kocyk,
narzutka’, giskana ‘konewka’, grajcarek ‘korkociąg’, gruszka ‘ża-
rówka’, heklówka ‘szydełko’, kana ‘1. konew, 2. dzban, dzbanek,
3. konewka’, kanka ‘bańka na mleko’, kasta ‘1. skrzynia’, kista
‘1. skrzynia’, knyp ‘nóż’, knypek ‘nożyk’, kryka ‘laska, kij służący do 
podpierania się’, kwirla, kwiyrla, kwyrla ‘duża mątewka’, kwirlejka
‘mątewka’, magiel i męgla ‘magiel’, nachtop, nachttopf ‘nocnik’,
nupel ‘smoczek’, rygielek ‘zamek, kłódka’, siber ‘szyber w piecu’,
sipka ‘szufelka’, szkiełko, szkiołko ‘słoik’, szruber, szrober, śruber,
śruper ‘szczotka ryżowa do szorowania podłogi’, sztender, sztynder
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4 Ety mo lo gię ger ma ni z mów przed sta wiłem w Osowski 2013, dlatego tutaj jej nie 
przywołuję.



‘stojak, trzepak do dywanów’, szut ‘1. miał węglowy’, szuwaks ‘czar-
na pasta do butów’, szwamka ‘gąbka’, śrupok ‘szczotka ryżowa’,
taszenlampa, taszelampa ‘latarka kieszonkowa’, topek ‘nocnik’, tyta
‘torba’, tytka ‘torebka’, wazka ‘balia’, weko ‘1. słój do zapraw, 2. słój
z zaprawą’, węborek ‘wiadro’, wiksa ‘pasta do butów’.

Wo bec tak du żej ilo ści ger ma ni z mów wśród nazw na rzę dzi
i urządzeń mo że dzi wić wręcz ich nie wie l ka ilość wśród nazw me b li
(I.2). Są tu ty l ko brneń skie be t la ‘łóżko’ oraz po zna ń skie na ka st lik,
na chtka st lik ‘no c ny sto lik’ i ry czka ‘ni ski ta bo ret, stołeczek’. Na to -
miast na zwy in nych przed mio tów z za kre su go spo da r stwa do mo we go 
(I.3) po wta rzają dys pro po rcję gru py I.1, lecz już nie w tak kon tra sto -
wy spo sób, po nie waż w han te cu są to ty l ko dwie na zwy, tj. pukét
i pukéta ‘wiąza nka, bukiet’, a po zna ń skiej gwa rze mie j skiej – je de na -
ście: ajzol ‘przedmiot żelazny, metalowy’, deka ‘koc, narzuta’, gar dy- 
ny ‘firanki’, kachel ‘kafel’, klunkier, klunkry ‘graty, rupiecie, dro -
biazgi, poniszczony ubiór, łachmany’, lojfer ‘podłużna serwetka, bież-
nik’, maderac, madrac ‘materac’, mustro ‘wykrój, forma, według
której kroi się materiał, skórę itp.’, petrol ‘nafta’, petroleum ‘nafta’,
twyst ‘przędza do cerowania’.

Ger ma ni z my wśród nazw czyn no ści związa nych z go spo da r stwem 
do mo wym po no w nie uka zują du że na sy ce nie ni mi gwa ry miejskiej
Po zna nia i ra czej małe gwa ry mie j skiej Br na, co jest m.in. Kon sek-
wencją du żej ilo ści ger ma ni z mów wśród nazw urządzeń i przed mio -
tów go spo da r stwa do mo we go, mo ty wo wa nych cza sow ni ka mi odrze -
czow niko wy mi, np. kwi r la, kwiy r la, kwy r la ‘du ża mąte w ka’ i roz -
kwy r lać, roz kwi r lać, roz kwe r lać ‘roz mie szać mątewką’. W tej gru pie
mo ż na wska zać wię cej nazw do tyczące tych sa mych czyn no ści
w gwarze brne ń skiej niż w po zna ń skiej, jak np. ‘ubierać się’: ošolnit
(se), ošolnót (se), okšteltčit i – w dru giej gwa rze – klajdnąć się (też
‘mod nie się ubie rać’: flončit i szty f to wać się ‘stro ić się, sta rać się
o ele gan cki wygląd’). Ponad to w zbio rze brne ń skim zna j du je my je sz -
cze oštucnout ‘ostrzyc się’ i vi kso vat ‘glancować buty’. Na to miast
w przy pa d ku po zo stałych nazw zbiór po zna ń ski jest wię kszy: bi glo-
wać ‘prasować’, gisować ‘podlewać, polewać’, hajcować ‘palić w pie-

cu’, heklować ‘szydełkować’, kluczyć ‘zamykać na klucz’, kwirlać,
kwiyrlać, kwyrlać ‘rozmącić’, męglować ‘maglować’, nahajcować
’1. napalić w piecu’, narychtować ‘przygotować’, nastalować ‘nasta-
wić, wyregulować’, obkładać – obłożyć ‘przygotować kanapkę’, od -
kluczyć ‘otworzyć zamek kluczem’, podrychtować ‘podszykować,
naprawić’, przekluczyć ‘przekręcić klucz w zamku; zamknąć drzwi na 
klucz’, robić łóżko, tapczan itp. ‘słać łóżko, tapczan itp.’, spucować –
spucnąć ‘zjeść szybko, z apetytem’, sztrykować, śtrykować ‘robić na
drutach’, usztrykować ‘zrobić na drutach’, wybiglować ‘wyprasować, 
wyprasować na kant’, zakluczać – za klu czyć ‘zamknąć na klucz’,
zmęglować ’1. wych. z użycia, zmaglować’, zrobić łóżko, tapczan itp. 
‘posłać łóżko, tapczan itp.’.

Ger ma ni z my związa ne z ŻY W NO ŚCIĄ (II) po ja wiają się pod
względem li cze b no ści nie mal na tym sa mym po zio mie, co na zwy
związa ne z go spo da r stwem do mo wym. Pole to jest o ok. 4% większe
w gwarze miejskiej Poznania niż w hantecu i wy stę pu je w niej aż 40
germa niz mów - nazw pro du któw ży w no ścio wych i po traw (II.1), pod -
czas gdy w gwa rze brne ń skiej jest ich ty l ko 4 i wię kszość od no si się
do pod sta wo we go pro du ktu, ja kim jest chleb: bims, bimz ‘chleb’, dor- 
ta ‘tort’, pims ‘chleb’, štrycna ‘bochenek chleba’. W zbio rze po zna ń -
skim zna j du je my większą ró ż no rod ność te go pod po la. Są tu na zwy
po traw (aj s ba j na, ei s be i na ‘no ga wie przo wa, go lon ka’, ga lart ‘ga la -
re ta z mię sa’, ka r mo na da, ka r mó na da, kar bo na da ‘schab’, plyndz,
plindz, plendz ‘pla cki zie mnia cza ne’), ty pu po traw (aj n top, aj n topf,
ań top, ań topf, ein topf ‘po tra wa jed noga rn ko wa’, obłoże nie, obłoży -
nie ‘obkład – wę d li na, ser itp. na ka na pce’, sza go le ‘ro dzaj klu sek
sko ś nie kro jo nych, ko py t ka’), pro du któw spo ży w czych (fa fe r flo ki
‘płat ki owsia ne’, gryc ‘ka sza’, nu d le ‘ma ka ron’), słody czy i de se rów
(fe fe r myn cka ‘cu kie rek mię to wy’, kle m ki ‘twar de cu kier ki, lan dryn -
ki’, szne ka ‘okrągła dro ż dżów ka spi ralnie skrę co na, w kształcie mu -
sz li śli ma ka’, wie trz nik ‘ptyś’), po rcji (szny ta ‘kro m ka chle ba’, sztu la
‘kro m ka’) oraz ogólne okre śle nia je dze nia (fras ‘jedzenie’, fu ter ‘po -
ży wie nie, pa sza’).
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Zna cz nie mniej ger ma ni z mów po ja wia się w gwa rze mie j skiej Po -
zna nia wśród nazw owo ców i wa rzyw (II.2), np. apry ko za, apri ko za
‘mo re la, cza sem też brzo sk wi nia’, re dy ska ‘rzo d kie w ka’, se le ra I ‘se -
ler’, sza bel ‘fa so la szpa ra go wa’, szny t loch ‘szczy pio rek’, choć i tak
wię cej niż w han te cu: kiršle i giršle ‘czereśnie, nie raz też wiśnie’, kél
i  kchél ‘ka pu sta, ka pu sta włoska’.

W pod gru pie uży w ki i ich sto so wa nie (II.3) obie ana li zo wa ne gwa -
ry wy ka zują po do bie ń stwo: 11 ger ma ni z mów w han te cu i 9 w gwa rze
po zna ń skiej. Są to prze de wszy stkim na zwy al ko ho lu (brneń skie fet
‘al ko hol, też libacja’, bren, breňák ‘de na tu rat’, čechr, farboň, ochtl,
Ol tec ‘Sta ro br no, mar ka pi wa’ i po zna ń skie bryn da, bryn d ka, bren d -
ka ‘al ko hol; li ba cja; bi m ber, de na tu rat’). Ró ż ni ce, jak wi dać, do tyczą
roz budo wa ne go sze re gu okre śleń pi wa w han te cu i nazw mo c nie j -
szych al ko ho li w gwa rze mie j skiej Po zna nia, co po twier dzają ko le j ne
ger ma ni z my: brne ń skie vajn, vajnoš ‘wino’ i po zna ń skie ko r nus
‘1. ży t niów ka’, szna pu ra ‘wó d ka ni skiej ja ko ści’, szpryt ‘spirytus’. 

Pod gru pę II.3 uzu pełniają na zwy czyn no ści lub sta nów związa -
nych z al ko ho lem (brne ń skie blózčit, bló zo vat ‘pić’, vyblozčit, vy b ló -
zo vat ‘wypić’ oraz po zna ń skie: dać so bie w ty te, spra wić so bie w ty te
‘upić się’, mieć jed ne go sie dzieć ‘być pod wpływem alko ho lu, być po
jed nym głębszym’, nu p lać ‘żart. po pi jać, po ciągać’).

UBRA NIA (III) są dość wy ra zistą se man ty cz nie grupą z rów nie wy -
ra zi stym po działem we wnę trz nym, mi mo to w ana li zo wa nych gwa -
rach te go ty pu ger ma ni z my ra czej w małym sto p niu się po ja wiają.
Wyjątkiem są po zna ń skie pod zbio ry od zie ży dla gó r nych czę ści ciała
(III.2) oraz do da t ki i akce so ria (III.5). 

Ogó l ne okre śle nia od zie ży (III.1) re pre zen towa ne są w han te cu
tyl ko przez jed no hasło: šolna ‘ubranie’. Nie co wię cej jest ich w gwa -
rze mie j skiej Po zna nia: an cug ‘ubra nie mę skie, ga r ni tur’ kluft
‘1. ubranie, ga r ni tur, 2. mun dur’, klun kier, klun kry ‘gra ty, ru pie cie,
dro bia z gi, po ni sz czo ny ubiór, łach ma ny’, lump, lomp ‘1. ekspr. ubra -
nie, od zież, ciu chy, 2. zni sz czo na od zież; ta k że szma ty’.

Do gru py III.2 mo ż na za kla syfi ko wać na zwy od zie ży, jak np. ku r -
tki, ma ry nar ki i płasz cze oraz ich czę ści składo we. W han te cu jest ich

za le d wie 5: flígl ‘kołnierz’, jas ‘płaszcz’, jóža, jóžl ‘krótki płaszcz’,
kró g na ‘kołnierz, kołnierzyk’. W gwa rze mie j skiej Po zna nia zbiór ten 
jest bo ga t szy, bo 9-e le men to wy: jaczka ‘1. wierzchnie okrycie, ma ry -
narka, kaftan, 2. kaftanik niemowlęcy’, jaka ‘wierzchnie okrycie,
kurtka, bluza’, jupa ‘bluza, kurtka’, mantel ‘płaszcz’, szabraka
‘wierzchnie okrycie (kurta, marynarka, wdzianko itp.), najczęściej
brzydkie’, szlyc, szryc ‘rozcięcie z tyłu marynarki’, sztulpy ‘sztywne
mankiety u koszuli’, westka ‘kamizelka’.

Gru pa III.3 – sku piająca okre śle nia od zie ży dla do lnych czę ści
ciała – jest o wie le mniej li cz na od III.2 głów nie za sprawą małej ilo ści 
od zie ży, któ ra jest przez lu dzi no szo na. Są to prze de wszy stkim: spod -
nie (brne ń skie hózále i hó z ny ‘spod nie; rów nież kalesony’; po zna ń -
skie ho je i kny kry, kne kry ‘kró t kie spod nie za pi na ne po ni żej ko lan’)
i ich czę ści (bi giel ‘kant u spod ni’) oraz bie li z na (brne ń skie un tr hó z ny
‘bie li z na’, po zna ń skie ba de je, ba de j ki, ba d ki ‘kąpie lów ki’). 

Na kry cia głowy (III.4) były bar dzo po pu la r ne zwłasz cza w XIX w. 
(mi mo że dzi sie j sze zwy cza je mo do we są od mien ne), dla te go są dość
li cz nie re pre zen towa ne w ana li zo wa nym ma te ria le. Są to prze de
wszy stkim ogó l ne okre śle nia (brneń skie mi cka i mi c na ‘czapka’, topr
‘kapelusz lub twar dy kapelusz’, po zna ń skie de kiel i ki pa), na zwy ro -
dza jów na kryć (han te c kie míca1 ‘płaska czapka’, gon d la ‘twardy
kapelusz’ i przy wołany wy żej topr, po zna ń skie ha ka ‘cza p ka z da sz -
kiem’, hal b ce lyn der ‘ro dzaj cy lin dra’), ich czę ści (wy stę pują ty l ko
w gwarze mie j skiej Po zna nia: dra che ta, dra chy ta ‘rzad. ron do ka pe -
lu sza’, ry de lek ‘da szek u cza p ki’).

Gru pa III.5 (obu wie) to w han te cu prze de wszy stkim ogó l ne na -
zwy obu wia (lo j f ky, lo j fle, pe kle ‘buty’) oraz jed na na zwa ich czę ści
(štekl ‘obcas prze de wszy stkim wy so ki ob cas w bu tach da m skich’).
Nato miast w gwa rze mie j skiej Po zna nia brak nazw ogó l nych, poja -
wiają się je dy nie okre śle nia szcze gółowe (ha l b ka ‘ro dzaj półbu tów’,
hol c pie ro ny ‘dre w nia ki, obu wie o dre w nia nej pode szwie’, klump,
klu m py ‘ro dzaj obu wia na dre w nia nych pode szwach’, la czek, la cz ki
‘do mo we pan to fle bez na pię t ka’, szty fle, szti fle ‘długie bu ty’) i jed no
okre śle nie czę ści bu ta (bran z le ‘spód obu wia’).
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O ile na zwy do da t ków do ubra nia, bi żu te rii i akce so riów tworzą
w han te cu gru pę mało liczną, gdyż jest ich ty l ko 6 (hóryngle ‘kolczy-
ki’, hózntrágle ‘szelki’, kódr ‘pierścionek’, perza ‘portmonetka’, ráč- 
ny ‘zegarek kieszonkowy’, šmetec ‘muszka’), o ty le w gwa rze mie j -
skiej Po zna nia sy tu a cja wygląda od mien nie, zbiór ten jest ponad dwu -
kro t nie wię kszy i za wie ra 14 ha seł (bindka ‘krawat’, blyce i bryle
‘okulary’, glazejka II ‘skórzane rękawiczki’, kopel ‘pasek zapinany
na metalową klamrę’, portmaneja ‘portmonetka’, rajzetasze ‘torba
podróżna’, rugzak, rukzak ‘plecak’, szlafka, szlajfka ‘kokardka’,
szpanga ‘wsuwka, spinka do włosów’, szpycka ‘cygarniczka’, ślyps,
ślips ‘krawat’, taszka ‘teczka, torebka’, towary krótkie, krótkie to wa-
ry ‘pasmanteria lub drobna galanteria’).

PRZE STRZEŃ (IV) jest ka te go rią nie zwy kle ważną w świe cie
człowie ka, dla te go nie dzi wi, że na dzie sięć pod grup (łącz nie brne ń -
skich i po zna ń skich) aż 8 to pod gru py śred niej i du żej wie l ko ści. Na -
zwy miejsc (IV.1) są szcze gó l nie ob fi te w han te cu, na co wpłynęło
m.in. uw z ględ nie nie w SNČ5 nazw włas nych, któ rych nie od no to wu je 
SGMP. Wśród nazw miejsc za mknię tych (IV.1a) w gwa rze mie j skiej
Br na po ja wiło się aż 27 ger ma ni z mów. W tej gru pie prze wa żają no mi -
na apel la ti va: bruncák ‘ubikacja’, čoch i putála ‘gospo da’, grim
i krim ‘więzienie’, ki r ch na ‘kościół’, pánec ‘dworzec’, ra p l ha us
‘szpital psychiatryczny’, ra tec i ra t ha us ‘ratusz’, šmajchlplac ‘miej-
s ce do god ne do miłos nych spotkań’, švimbec ‘pływalnia’, choć i na -
zwy włas ne się po ja wiają: Bra u zec ‘byłe łaź nie mie j skie pod Fran-
tiškovem’, Fléda i Flédyna ‘dawny ka ba ret U netopýra’. Ger ma ni z -
my wśród nazw miejsc za mknię tych w gwa rze mie j skiej Po zna nia
tak że tworzą po ka ź ny zbiór, choć jest ich o 10 mniej niż w han te cu
(antrejka ‘przedpokój’, baraka ‘barak’, blajba ‘nocleg, mieszkanie,
tymczasowe pomieszczenie do zamieszkania’, buchta ‘więzienie’,

celstat ‘strzelnica’, destylia, destylja ‘wytwórnia wódek z wy szyn-
kiem’, destylknajpa ‘gospoda, gościniec’, fachówka ‘budynek o kon -
stru kcji ryglowej, szachulcowej’, fora, fory ‘fort, element dzie więtna -
stowie cz nych fortyfikacji pruskich, otaczających Poznań’, gemiza
‘sklep warzywny’, gemyla, gemele, gymyla ‘śmietnik’, kij ‘piętro’,
kintop ‘kino’, męski pokój ‘salon, gabinet’, pręgieżnia ‘zakład usztyw- 
nia nia firanek’, trepa ‘piętro’, tum ‘katedra’).

Je sz cze większą dys pro po rcję wi dać w gru pie nazw miejsc otwa r -
tych (IV.1b), gdzie w han te cu wy stę pu je 26 nazw (Augec ‘park Lu-
žánky’, Blajchec ‘ulica Bělidla’, Bryncl ‘Brno’, Frajplac ‘plac Svo -
bo dy’, Gelbec ‘Žlutý kopec’, Kajzec ‘las Wilsonův’, Kénig, Kénik
‘Královo Pole’, Kréna ‘ulica Křenová’, Oltec ‘Stare Brno’, Prágl
‘Praga’, Rotec ‘Červený kopec’, Šimice ‘Židenice’, Šrajbec ‘Pisárky,
dzielni ca Brna’, Štaplenda ‘ulica Česká’), a w gwa rze po zna ń skiej –
8 ha seł (ciepły land ‘Galicja’, colog ‘ogród zoologiczny’, fyrtel ‘część 
miasta, dzielnica, kwartał miejski, okolica’, huby ‘gospodarstwo lub
kilka gospodarstw poza obrębem wsi, też wtórnie domy poza obrębem 
miasta, peryferie’, land ‘wieś; kraj, prowincja’, mały land ‘prowin-
cja’, rajka ‘grządka’). Wie le z nazw brne ń skich no tu je SNČ: Au gec,
Bla j chec, Bryncl, Fra j p lac, Ge l bec, Kénig, Kénik, Ol tec, Prágl, Ro -
tec, Šraj- bec. Po ja wiają się oczy wi ście i na zwy po spo li te oz na czające 
rów nież re a lia brne ń skie: centrálka ‘Cmentarz Centralny’, štat
‘miasto, przez któ re zwy kle ro zu mie się Brno’, prýgl ‘zapora wodna’,
jak i nie zloka lizo wa ne geo gra fi cz nie, np. bergl ‘wzgórze, góra’, bóg-
na ‘zakręt’, hajm ‘dom, ojczyzna’, kirchec ‘cmentarz’, konk ‘chod-
nik’, lont ‘wieś, prowincja’, šmajchlplac ‘miejsce dogodne do miłos -
nych spotkań’, vasrlajtunk ‘wodociąg’.

W gru pie IV.2a gro madzącej słow ni c two związa ne z po ja z da mi
w po rów na niu z IV.1a i IV.1b na stę pu je od wró ce nie pro po rcji mię dzy
zbio rem brne ń skim (9 ha seł) i po zna ń skim (15). W sub po lu PO JA Z DY
po ja wiają się na zwy śro d ków lo ko mo cji (brne ń skie cuk ‘po ciąg’, eli -
na, šalastrika, šalec, šalina, šmirgl ‘tramwaj’, vágn ‘samochód’, po -
zna ń skie ba na ‘po ciąg’, cug ‘po ciąg’, bum me l zug, bu me l cug ‘wol no
jadący po ciąg, zwy kle na bo cz nej, dru go rzęd nej li nii’, cwa j ka ‘dwó j -

5 Na oz na cze nie słowników użyto skrótów: SGMP – Słownik gwary miejskiej
Poznania, 1997, red. M. Gru ch ma no wa, B. Walczak, Wy daw ni c two PWN, War-
szawa–Poznań; SNČ – Slovník nespisovné češtiny. Argot, slangy a obecná mluva od 
nejstarších dob po současnost. Hi sto rie a původ slov, 2006, hlavní editor J. Hugo,
Maxdorf, 2. rozšířené vydání, Praha.
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ka (tra m waj)’, he la ‘wóz ze skrzy nią do prze wo zu wę gla, zie mnia ków 
itp.’, ro l wa ga ‘cię ż ki wóz trans po rto wy’, spo r tka, szpo r tka ‘spa ce ro -
wy wó zek dzie cię cy’), ich ele men tów (brne ń skie ró d le ‘kierownica’,
šlajfy ‘hamulce’ czy poz nańskie la czek, la cz ki ‘prze no ś nie o prze bi tej
opo nie’, pa na ‘usz ko dzo na, prze bi ta opo na w sa mo cho dzie, rza dziej
w mo to cy klu lub rowerze’). Rów nież z gwa ry mie j skiej Po zna nia po -
chodzą ger ma ni z my pe rzo na l ny ‘bilet dla pa sa że ra po ciągu oso bo we- 
go’, szwe la ‘podkład kolejowy’, wa j cha ‘zwrotnicę’ czy związek ‘po-
łącze nie kolejowe’.

Je śli cho dzi o czyn no ści od noszące się do re la cji prze strzen nych,
tj. cza so w ni ki ru chu lub sta nu, to zbio ry ger ma ni z mów z obu miast są
do sie bie zbli żo ne li cze b nie. Nie wie le jed nak prze wa ża w tym za kre -
sie zbiór han te cki (15 ha seł) nad po zna ń skim (12). W gru pie cza so w -
ni ków ru chu mo że my wy ró ż nić te, któ re oz na czają je go początek lub
ko niec (np. naštychovat ‘przyjść lub przy je chać dokądś’, ha mo vat
‘hamować’ z Br na czy wciągać – wciągnąć ‘wpro wa dzać się, wpro -
wa dzić się’, wy ciągać – wy ciągnąć ‘wy pro wa dzać się’, bre m zo wać
‘ha mo wać’, za bran zo wać, za bre m zo wać, za bry m zo wać ‘za ha mo -
wać, za trzy mać’ z Po zna nia) lub też sam ruch (fírčit ‘wieść, kie ro-
wać’, kla pat ‘je chać, iść’, ló fro vat ‘chodzić na zewnątrz’, typlčit i ty p -
lo vat ‘biec, ucie kać, spie szyć się’ oraz po zna ń skie lo fro wać ‘włóczyć
się’, ra j zo wać ‘pod ró żo wać, wę dro wać’). Osta t nią gru pę cza so w ni -
ków sta no wią te wska zujące na cza so we lub stałe by cie, zna j do wa nie
się gdzieś, np. grýnčit ‘nocować gdzieś w przyrodzie’, vónčit ‘mie-
szkać’ z han te cu czy po zna ń skie być precz ‘być nie obe cnym’, przy -
cho dzić – przyjść ‘zna leźć się, być w da nym mie j s cu’.

Re la cje prze strzen ne (IV.3) wy ra żają przysłów ki i przy im ki oraz
rze czo w ni ki w ogó l ny spo sób wska zujące typ prze strze ni, np. szczyt,
róg (cze goś) itd. W han te cu nie jest to zbiór du ży – ty l ko 3 jed no stki:
cu ryk ‘z powrotem’, ekl2 ‘róg, narożnik’, pa li ‘precz’. Re pe r tu ar po -
zna ń skich ger ma ni z mów w tym za kre sie jest wię kszy, choć nie któ re
zna cze nia po wta rzają się: lołs, los, rałs, ra us, weg ‘precz, wy no cha’,
eka, win kiel ‘na ro ż nik, róg’. Po ja wiają się też no we: durch ‘na wy lot,
na prze strzał’, na sza gę ‘na ukos, na przełaj’, rant, rand ‘brzeg, kra -

wędź, skraj’, szpy ca ‘czu bek, wie rz chołek’, wi za wis ‘vis a vis, na prze -
ciw ko’.

FI NAN SE (V), któ re wy da wać się mogą ważną składową świa ta
człowie ka, w ma te ria le po zna ń skim re pre zen towa ne są szczątko wo,
zna cz nie ob fi ciej zaś – w brne ń skim. Je śli cho dzi o na zwy pie nię dzy
(V.1), SGMP od no to wał je dy nie 3 ger ma ni z my: be j my ‘pie niądze’,
ko pro wi na ‘miedź, zwłasz cza dro b ne pie niądze mie dzia ne’, szut ‘me -
taf. bi lon, dro b ne pie niądze’. Z han te cu ma my aż 14 przykładów,
m.in. flinc ‘dro b na mo ne ta, 20 halerzy’, kru m p na ’10 koron’, fecn,
fe cen, fe c na, ry z na, šircn, šircna ‘1000 koron’ rantále ‘pieniądze’.
Tu też za li czyłem związa ne ze świa tem fi nan sów, ale nie będące na -
zwa mi pie nię dzy: tra uf ‘napiwek’ i go l d na ‘złoto’. 

Przy okre śle niach czyn no ści finan sowo- pienię ż nych ró ż ni ca mię -
dzy ma te riałem po zna ń skim a brne ń skim na dal ist nie je, jest jed nak
już mnie j sza. Na 5 ger ma ni z mów z gwa ry mie j skiej Po zna nia (na zo r -
go wać ‘na gro ma dzić naskładać’, szpo rać i szpa ro wać ‘osz czę dzać,
ciułać pie niądze’) przy pa da 9 z Br na (brenčit, cólčit, có lo vat ‘płacić’,
začechrovat ‘zapłacić’, si l bro vat, zi l bro vat ‘sprzedać, sprzedawać’).

Po le PRZY RO DA (VI) nie jest zby t nio na sy co ne ger mani z ma mi,
gdyż we wszy stkich pod gru pach łącz nie jest to ty l ko 22 brne ń skie i 19 
ha seł po zna ń skich. Wy ró ż nić wśród nich mo ż na:
– n a z w y  z w i e r z ą t  (VI.1): np. z Brna: fišla ‘ryba’, fróbl, froš,

frošál ‘żaba’, ratyš, ratyša ‘szczur’ lub z Po zna nia: cyga ‘koza’,
hazaj ‘zając’, kejter, kiejter ‘pies, kundel’, nyga ‘komar’, ojla
‘sowa’;

– n a z w y  r o ś l i n  (VI.2) wystąpiły tylko w SGMP: gry cz pan ‘buk- sz pan’, ma co sz ka ‘bratek’, merta, myrta, mirta ‘mirt’;
– n a z w y  p r z y  r o  d y  n i e  o ż y  w i o  n e j  i  z j a w i s k  p r z y  r o  -d y  (VI.3) są nieco li cz nie j sze na tle innych podgrup VI, zwłaszczaw hantecu jest ich niemal dwu kro t nie więcej (hicna ‘gorąco’,holcna ‘drewno’, kaltec, kaltna, kilián, kilka ‘zimno, chłód’, rég-na ‘deszcz’, šlinda ‘ślizgawka, gołoledź’, valdec ‘las’, vasr, va s ro -vi ca, va s ru v ka, vasrůvka ‘woda’, zoncna ‘słońce’) niż w gwarzemie j skiej Po zna nia (gis ‘deszcz, ulewa’, gisówa ‘ulewa’, kis ‘żwir’,
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klamot ‘kamień’, klara ‘słońce’, knebelek ‘kijek, patyk’, ślumpa,ślompa ‘brudna woda, śmierdząca ciecz’);
– c z y n  n o  ś c i  z  z a k r e s u  p r z y  r o  d y  (VI.4) to przede wszyst-kim padać (o deszczu), wspólne dla obu ana li zo wa nych gwar (brn.regnit i pozn. gisować) oraz brne ń skie ru m p lo vat ‘palić (o słońcu)’.

Po zo stałe pod po la są już o wie le mnie j sze. Gru pa VII obe j mu je na -
zwy bru du, nie czy sto ści, re sztek (VII.1) i w SNČ re pre zen towa na jest
ty l ko przez hasło kširfečna ‘szmata, łachman’, bo ga ciej zaś w SGMP,
np. ge my la, ge me le, gy my la ‘śmie ci, brud’, ki pa, sztu mel, sztru mel
‘nie do pałek papierosa’. Ty l ko w słow ni ku gwa ry mie j skiej Po zna nia
od naj dzie my ta k że ger ma ni z my okre ślające bru dze nie się (VII.2), np.
na bre ch tać ‘nabrudzić’, szmu chrać ‘brudzić’.

Do po la VIII – ILOŚĆ – na le ży je dy nie ki l ka ger ma ni z mów. Łącz -
nie w obu ana li zo wa nych gwa rach jest ich 13. Z jed nej stro ny są to
okre śle nia ilo ści (cávr ‘dwa’, štikl, štykl ‘kawałek’ oraz po zna ń skie
funt ‘pół ki lo gra ma’, sze fel ‘mia ra ob ję to ści’, wu ch ta ‘wie l ka ilość,
mnó stwo, ku pa’), z dru giej wska zujące na by cie czę ścią wię kszej
całości, np. przy wałowa ne już štikl, štykl czy fa r fo cel i fe cka ‘strzęp’,
ki pa ‘od ro bi na, mały ka wałek cze go’, sztuk i sztru fe lek, sztry fe lek,
sztro j fe lek ‘ka wał’ z gwa ry mie j skiej Po zna nia.

DŹWIĘ KI (IX) sta no wią naj mnie j sze po le, w któ rym po ja wiły się
ger ma ni z my. Po ja wiają się tu ty l ko 3 hasła z gwa ry mie j skiej Po zna -
nia: ja me ry ‘na rze ka nia, ję ki, bia do le nie’, kny p sać – knypsnąć ‘czyn -
ność związa na z chara ktery sty cz nym kró t kim dźwię kiem’, ryn ‘bli ski
od po wied nik ogól nopo l skie go rym’.

Kla sa X (WŁAŚCI WO ŚCI) de fa c to jest spó j na se man ty cz nie je dy -
nie na po zio mie naj ogól nie j szym, czy li właś nie wska zy wa nia właści -
wo ści, tj. oce ny, ja ko ści, spo so bu wy ko na nia przed mio tów i zja wisk.
Za wie ra przy mio t ni ki, imiesłowy i przysłów ki, któ re do pie ro w kon -
te k ście kon kre ty zują swo je zna cze nie, dla te go by nie ugrzęznąć w ich
wie lo zna czno ści i tym sa mym kla syfi ko wa niu ich ze wzglę du na wy -
ra zy przez nie okre śla ne zde cy do wa no się wy ró ż nić jedną kla sę nad -
rzędną. Ogra ni czy my się więc je dy nie do wy mie nie nia ki l ku na stu
przykładów z te go bo ga te go zbio ru. W SNČ od naj dzie my np. fet

‘pijany’, krén ‘zły, nie raz też niebezpieczny’, kse lik ‘razem’, mo drig
‘głodny’, négr ‘bez pieniędzy’, ru kcuk ‘szybko’, shnilý ‘leniwy, wy-
godny’, olt ‘1. do bry, w porządku, 2. stary’, na to miast w SGMP m.in.
fi f ny ‘1. zgra b ny, szy ko w ny, 2. spra w ny, zrę cz ny, spry t ny, po mysło-
wy’, fre cho w ny ‘bez cze l ny, zu chwały, aro gan cki’, ga lan t ny ‘uprze j -
my, ele gan cki’, ganc, ganz ‘zu pełnie, całkiem, bar dzo’, prze klu czo ny
‘za mknię ty na klucz’, pu kla ty ‘gar ba ty, spu ch nię ty’, ruk cuk, ru k -
 cuk, ru c k - zuck, ru c k - zug, rug zug ‘szy b ko, w mig’, rycht, rych
‘dokład nie’, sza l cza ny ‘ka ro wy’, szlank ‘szczupły’, usztry ko wa ny
‘zro bio ny na dru tach’, wy co w ny ‘do wci p ny, ża r tujący’, zda la siały
‘1. za bie dzo ny, nie po zo r ny, 2. zma r twio ny, oso wiały, 3. zmę czo ny,
zmor do wa ny’. 

Osta t nia kla sa (na zwy abs tra kcy j ne, XI) po do b nie jak wcze ś nie j -
sza ta k że nie jest jed no li ta. Co pra wda wy ra zy mają tu z re guły zna -
cze nie nie za le ż ne od kon te kstu6 i mo ż na by je umie ścić we wcze ś niej
oma wia nych kla sach, jed nak sta no wią one tak mar gi na l ny ułamek
ana lizo wa ne go słow ni c twa (11 ha seł z gwa ry mie j skiej Po zna nia i 16
z han te cu), że zde cy do wałem się nie roz dzie lać ich do po szcze gó l -
nych pól, lecz ze brać w jedną kla sę. Je dy ne po wta rzające się zna cze -
nia to ‘wypowiedź’ (po zna ń skie au s druk ‘wyrażenie, wyraz’ i brneń -
skie gsibrl ‘gryps, ta j na wia do mość z więzienia’, klágčení ‘skarga,
narzekanie’, válení, valení ‘mowa, co było powiedziane’), ‘smród’
(dun c na, rychn i štyngec z Br na oraz zo j cha z Po zna nia). Po zo stałe
zna cze nia są odo so b nio ne, np. z gwa ry mie j skiej Po zna nia: brant
‘pra gnie nie, też kac,’ da las ‘bie da, nę dza, cię ż kie czasy’, fu sze ra, fu -
sie ra ‘fuszerka’, glanc ‘połysk’, ru mel, rum mel ‘rwetes, wrzawa’,
szpyc ‘wzrok, wejrzenie’, czy z han te cu: bi m za ‘przegrana, porażka’,
bló z dr le ‘żłopa nie’, eró be runk ‘wrażenie’, módr ‘głód’ štelunk ‘po -
sta wa ciała’, švajn ‘szczęście’, švorcka ‘jazda na gapę’.

6 Zna cze nie nie któ rych wyrazów poza kon te kstem trudno bliżej spre cy zo wać,
np. brneński cund ‘wiadomość’ czy poznański dynks, dyngs ‘jakaś rzecz, której
nazwy mówiący nie zna czy nie może sobie przypomnieć’.
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* * *

Roz wój trans po rtu kie ro wa ne go przed ad mi ni stra cję nie miec ko ję -
zyczną za owo co wał na sy ce niem ger mani z ma mi nazw śro d ków trans -
po rtu oraz czyn no ści (IV.2) z tym związa nych za rów no w han te cu, jak 
i w gwa rze mie j skiej Po zna nia7 (tu ta k że IV.3). Z ko lei roz wój prze -
strzen ny obu mia st sprzy jał po ja wia niu się nie mie c kich po ży czek
wśród nazw miejsc i in sty tu cji (bu dyn ków ty ch że) – IV.1.

Wiek XIX był okre sem bo ga ce nia się mie sz ka ń ców Po zna nia, to -
też ger ma ni z my li cz nie obe c ne są wśród na rzę dzi, urządzeń (I.1) oraz
in nych przed mio tów go spo da r stwa do mo we go (I.3)8, pro du któw i po -
traw (II.1; gru pa II.3, czy li uży w ki ob fi ciej na sy co ne są ger mani z ma -
mi w obu ana li zo wa nych gwa rach), czę ści gar de ro by9 (III2 i III.6).

Do mi na cja nie mczy z ny w sfe rze ekonomi czno-go spoda r czej od -
biła się w li cz nych ger ma ni z mach wśród nazw pie nię dzy w han te cu
(V.1). Za ga d ko wo na to miast ja wią się po ży cz ki z nie mie c kie go na zy -
wające w tej gwa rze zwie rzę ta (VI.1) oraz przy ro dę nie oży wioną
i zja wi ska przy ro do we (VI.3).
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