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Po to cyzmy i wul garyzmy 
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Abs tract
Article answers the question: What are the functions in the novel Poplar vulgar

and col lo quial words. The use of these words is certainly thought-treatment by the
author. The use of these tokens is aware of me di oc rity reality in which man does not
have to try to speak properly, carefully, beau ti fully and ef fi ciently. If reality is not ac -
cept able, the sender is released from the culture of the language, attention to accuracy
of ex pres sion, located in the ap pro pri ate scale of com pli ance with the standard
language. Setting heroes is gray, ugly, therefore the char ac ters speak everyday, ex -
pres sively motivated by which Topol also convinces the reader of the hope less ness of
the world in which they found them selves heroes. Profanity and col lo qui al ism have
a definite, clear and powerful method for evalu at ing the world and people. Language
transfer, saturated with this type of lexemes is highly ex pres sive and emotional.

Abs trakt
Artykuł odpowiada na pytanie o funkcję, którą pełnią w powieści Topola wulga-

ryzmy i kolok wi al izmy. Użycie tych słów z całą pewnością jest zabiegiem prze -
myślanym przez autora. Mają one uświa domić czytel nikowi by le jakość rzec zy wis -
tości, w której człowiek nie musi się starać mówić poprawnie, starannie, es te tyc znie
i skutec znie. Jeśli rzec zy wis tość jest nie do zaak cep tow ania, nadawca jest zwolniony
z dbałości o staran ność wy pow iedzi, usytuowaną w od pow ied niej skali zgodności
z normą językową. Otoczenie bohaterów jest szare, brzydkie, z tego względu bo -
haterowie posługują się językiem ekspre sy jnie mo ty wow anym, poprzez który Topol
dodatkowo prze ko nuje czytel nika o beznadziejności świata, w jakim znaleźli się bo -
haterowie. Wul garyzmy i potocyzmy posiadają pewien element dobitnie i mocno
war tościujący świat i ludzi. Przekaz językowy, nasycony tego typu leksemami, jest
bardzo  emocjon alny.

1. Cha ra kte ry styka powieści Strefa cyrkowa
 Stre fa cyr ko wa to re la cja z in wa zji wojsk Układu Wa r sza wskie go,

uka za na ocza mi dy we r san ta. Gdy ro dzi ce po sta na wiają po rzu cić
głów ne go bo ha te ra, ten jest wy cho wy wa ny przez sio stry za kon ne.
Na to miast gdy przy chodzą ko mu ni ści i wy rzu cają z do mu za kon ni ce,
wy cho wa nie młodych chłopców po no w nie ule ga za sad ni czej zmia -
nie. W ten spo sób głów ny bo ha ter Il ja roz winął umie ję t ność ad ap ta cji
do zmie niających się wa run ków (w tym po li ty cz nych). To nie ste ty
jest przy czyną za gro że nia je go to ż sa mo ści. Uległ bo wiem si le idei,
którą ofi cer Vyžla ta okre ślił słowa mi: 

Mnie […] rozżarzyły najgwałto w nie j sze płomienie dwu dzie ste go wieku! Tak,
zostałem wykuty na kowadłach naszego stu le cia! (Topol 2008, s. 77). 

Ak cja dzie je się na pro win cji, dla te go To pol się ga po ję zyk po to cz -
ny, aby cha ra kte ryzo wać po sta cie. Jest to ję zyk wu l ga r ny, pełen po to -
cy z mów i ob ra ź li wych okre śleń. Ponad to dla au to ra ję zyk jest ma te -
riałem, na któ rym eks pery men tu je. Stre fa cyr ko wa zo stała na pi sa na
ję zy kiem, ja ki au tor słyszał na cze skich uli cach. 

Nie co łagod niej przed sta wia się sy tu a cja ję zy ko wa w naj no wszej
po wie ści To po la Wa r sztat diabła, któ ra tu taj nie zo sta nie pod da na
ana li zie, a w któ rej wul ga ry z my i po to cy z my są ogra ni czo ne do mi ni -
mum, choć wy stę pują w dys ku r sie pu b li cz nym1. 

Il ja, głów ny bo ha ter, bar dzo szy b ko uz mysławia so bie, że nie ma
jed nej pra wdy. Pra wda jest rela tywi zo wa na przez sy tu a cję, w ja kiej
zna lazł się człowiek. Bez ta kie go rela tywi zo wa nia zja wisk rze czy wi -
sto ści jed no stka nie miałaby szans na prze ży cie trud nych chwil. Rze -
czy wi stość, któ ra ota cza małego Ilię, jest nie do znie sie nia, dla te go
chłopiec czę sto ucie ka do Kra i ny Cie ni. W ten spo sób To pol pró bu je
do ko nać roz li cze nia z ro kiem 1968 i by na j mniej nie jest to roz li cze nie
na pa wające op ty mi z mem. 
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1 Takie sta no wi sko za pre zen to wał Jáchym Topol podczas spo t ka nia, jakie od-
było się 16 paź dzie r ni ka 2014 roku w In sty tu cie Fi lo lo gii Słowia ń skiej Uni wer sy te -
tu Wrocławskiego. 
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2. Wul ga ry za cja wy po wie dzi  czy językowa cha ra kte ry styka?
Jaką fun kcję w po wie ści pełnią po to cy z my i wul ga ry z my? Od po -

wiedzi na tak po sta wio ne py ta nie na le ży szu kać drogą ana lizy wszyst- 
kich le kse mów, któ re prze cież tworzą ra cjo na l nie po ję ty akt ko mu ni -
ka cji za rów no w płasz czy ź nie dia lo go wej, jak i na rra cy j nej, będącej
sy no nimem au to rskie go ję zy ka. Kie rując się tą ra cjo na l nością, na le ży
za py tać o sens ta kie go a nie in ne go ję zy ka w po wie ści To po la, któ ry
uka zując wie lość per spe ktyw komu nika cy j nych, na dał te mu ję zy ko wi 
pewne okre ślone cechy. Racjo na l ność bo wiem wy znacza pe w ne ra my 
ro zu mie nia świa ta. Jed na k że inte r pre ta cja od bio r cza – ja ko ko le j na
me to da ba da w cza – przesądza o ilo ści obie któw, mieszczących się w
po lu czyte l ni czym. Pro ces ten ro zu miem ja ko „wy ja ś nie nie, tłuma -
cze nie czyn no ści lub wy two rów lu dz kich przez wska za nie ich ge ne zy
i stru ktu ry” (Fi lo zo fia… 2000, s. 173 i n.). W tym przy pa d ku za wy -
twór lu dz ki na le ży ro zu mieć ję zyk ana li zo wa nej po wie ści (Ta boł
2008, s. 131 i n.). 

Prze pro wa dzając ba da nia ję zy ka po wie ści Stre fy cyr ko wej To po la,
w pie r wszej ko le j no ści win ni śmy spo j rzeć na cały ma te riał ję zy ko wy,
któ ry na stę p nie zo sta nie pod da ny se le kcji i po działowi na okre ślo ne
gru py. Za trzy ma j my się tu taj przy zbio rze po to cy z mów i wul ga ry z -
mów. Nie roz dzie la my tej gru py ze wzglę du na fakt, że w nie któ rych
przy pa d kach trud no od dzie lić tu taj fun kcje ję zy ka po to cz ne go od
funkcji ob ra ź li wej (emo cjo na l nej) ana li zo wa nych wy ra zów, po nie -
waż ję zyk po to cz ny ce chu je prze de wszy stkim fun k cja eks pre sy w na.
Tę gru pę sta no wią np. le kse my: ba ran, be ka nie, białas, bru da sy, bu -
ra ki, bur del, chin cza cz ki (dzie w czy ny), ci pa, cy cki, Cy ga ny, de bi le,
du pa, gi we ra, gli niarz, gli niarz, glut, głupek, głupek, gno jek, gów no,
kmio ty, kre tyn, kro wa (zwrot do ko bie ty), ku r wa (eks pre sy j ne wy ra że -
nie nie zado wo le nia), ku r wy, obe sra ny, olać (zi g no ro wać), ola li nas,
pe dał, pie przyć (opo wia dać głupo ty), pier del, pier dze nie, pin g win
(za kon ni ca), pso ja dy, pysk, Ru sek, rzy gać, sfa j czyć, sio r pać, sku r wie -
le, smar ki, smo luch, smo lu chy, srać, srał pies, sta rzy (ro dzi ce), stul
pysk, sy fi li ty ki, Szkop, ufa j da ny, wa le nie ko nia, wku r wić się (zde ne r -

wo wać), wku rzyć się, wó da, wsiok, wtran żo lić (zjeść), za rzy ga ny, za -
sra ń ce, złama sy, zwę dzić, żreć.

W su mie w po wie ści To po la wy stę pu ją 133 le kse my, za li cza ne do
kla sy po to cy z mów i wul ga ry z mów. Wszy stkie te le kse my, ja kie za -
kwa lifi kowa no do gru py wul ga ry z mów oraz po to cy z mów, od noszą
się do: 
– f i z j o l o g i i  c z ł o w i e k a: bekanie, glut (katar), pier dze nie,

rzygać, smarki, srać, ufajdany, walenie konia, za rzy ga ny;
– c z ę ś c i  c i a ł a: cycki, cipa, dupa, pysk; 
– o k r e ś l e ń  o s ó b: baran, białas, brudas, burak, chin cza cz ki (dzie -

w czy ny), debil, gliniarz, głupek, gnojek, kmiot, kretyn, krowa
(kobieta), kurwa, pedał, pingwin (za kon ni ca), psojad, Rusek,
skurwiel, smark, smoluch, starzy (rodzice), sy fi li ty ka, Szkop, za sra -
niec, złamas;

– o k r e  ś l e ń  z a c h o w a n i a  e m o  c j o  n a l n e g o: kurwa, olać,
srał pies, stul pysk, wkurwić się, wkurzyć się;

– c z y n  n o  ś c i  j e d z e n i a: siorpać, wtran żo lić (zjeść), żreć;
– i n n y c h  c z y n  n o  ś c i: sfajczyć, zwędzić.

Już z po wy ższe go wy li cze nia wi dać, że To pol sty li zu je na ję zyk
po to cz ny. Zgro ma dzo ne słow ni c two od no si się do tzw. mar gi ne so -
wych śro do wisk społecz nych, w ję zy ku któ rych wy stę pu je pra wie na
porządku dzien nym. Rów nie do brze nie któ re sfo r mułowa nia mogą
po ja wić się w ję zy ku sub ku l tu ry młod zie żo wej, np. sfo r mułowa nia
olać, wy piąć się, np.: Właśni ro dzi ce się na nas wy pię li, ola li nas to ta l -
nie (s. 7); By li śmy cze skim zakładem dla cu dzo zie m skich chłopców
[…] co to chłopca ola li al bo go odu ma r li, sie dzie li w pier d lu (s. 12);
Pa ta, olej go! (s. 127). 

Wa r to też pod kre ślić, że wśród ana lizo wa ne go ma te riału ję zy ko -
we go w gru pie le kse mów, któ re okre ślają na ro do wość, płeć, ra sę czy
za wód, wy stę pują je dy nie na zwy pe jo ra tyw ne: Szkop ‘Niemiec’, Ru -
ski ‘Rosjanin’, sta rzy ‘rodzice’, kro wa ‘kobieta’, chin cza cz ki ‘dziew-
czyny’, pin g win ‘zakonnica’, białas ‘człowiek białej rasy’, bru das,
pso jad, za sra niec, sy fi li tyk ‘osoba, któ ra od bie ga fi zjo no mią od Cze -
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cha lub in ne go Słowianina’, gli niarz ‘policjant’, de bil, kre tyn, złamas,
sku r wiel, pe dał ‘osoba, do któ rej ży wi się ne ga ty w ne emo cje, któ ra
nie po dzie la poglądu bohatera’. Od da je to wy so ki po ziom fru stra cji
bo ha te rów po wie ści spo wo do wa ny so cja li styczną rze czy wi sto ścią,
po sta ci, któ re ne ga ty w nie od noszą się pra kty cz nie do wszy stkich
i wszy stkie go, co wiąże się z ich rze czy wi sto ścią: do ko biet, na ro do -
wo ści, na cji, ra sy, czyn no ści je dze nia czy za wo dów. 

Wul ga ry za cja ję zy ka nie oz na cza jed nak po j mo wa nia świa ta przez 
bo ha te rów w spo sób na iw ny. Oprócz wie l kiej ilo ści wul ga ry z mów
i po to cy z mów w po wie ści mo ż na zna leźć wy ra zy, któ re świadczą
o tym, że bo ha te ro wie widzą sens świa ta (np. wy ra żając głęboką myśl
fi lo zo ficzną), wy ar ty kułowa ny ję zy kiem pre cy zy j nym, a ta k że li te ra -
c kim. Ma to mie j s ce (np.) w wy po wie dzi Vyžla ty: Mnie […] roz ża -
rzyły naj gwałto w nie j sze płomie nie dwu dzie ste go wie ku! Tak, zo stałem 
wy ku ty na ko wadłach na sze go stu le cia! (s. 77); Cie r pi cie na za bu rze -
nia zmysłu mo ra l ne go (s. 77).
3. Funkcje po to cy z mów i wul ga ry z mów w Strefie cyrkowej

To pol w Stre fie cyr ko wej cze r pie z kon we ncji, jaką jest styl wy po -
wie dzi po to cz nej i wu l ga r nej. Nie jest on w tym wzglę dzie odo so b nio -
nym pi sa rzem. Wie lu au to rów utwo rów pro za to r skich czę sto ucie ka
się do te go ty pu śro d ka wy ra zu. Za sto so wa nie ich ma za za da nie uka -
zać sto su nek au to ra (z re guły po przez ję zyk po sta ci) do ów cze s nej
rze czy wi sto ści. Mo że za sta na wiać za sto so wa nie w Stre fie cyr ko wej
ty lu po to cy z mów i wul ga ry z mów. Pra kty cz nie na ka ż dej stro nie po -
wie ści na po ty ka my le kse my, ta kie jak: sku r wiel, kurwa, cipa, gęba,
dupa czy gów no, któ re wy ra żają roz ża le nie i roz go ry cze nie au to ra pe -
w nym eta pem hi sto rii Cze chosłowa cji. Za mia rem To po la nie jest na
pe w no szo ko wa nie czy te l ni ka po przez uży cie ty lu wul ga ry z mów. Jest 
to prze my śla ny śro dek ar ty sty cz nej płasz czy z ny utwo ru. 

Ak cja po wie ści roz gry wa się w małej wsi Širem, w któ rej zna j du je
się ki l ka na ście roz la tujących się chat oraz ru i ny za mku. Ta ki krajo -
braz wy wołuje okre ślo ne emo cje. Dla To po la jest to do da t ko wy ar gu -

ment, aby w po wie ści za sto so wać po to cy z my i wul ga ry z my, gdyż rze -
czy wi stość, któ ra ota cza bo ha te rów, jest de pre sy j na. Jej wy ra zem jest
agre sja bo ha te rów, którą uze w nę trz niają po przez ję zyk. W ten spo sób
au tor chce uka zać, że zło, któ re sie dzi w człowie ku, na le ży wy rzu cić z
sie bie, „wy pluć”, a naj lepszą me todą, by te go do ko nać, jest od po -
wied nia emo cjo na l na ko mu ni ka cja. 

Ję zyk wy ra ża ta k że bez si l ność po sta ci wo bec za sta nej przez nich
rze czy wi stos ci. Bo ha te ro wie po wie ści bo wiem nie mogą ta k że oka -
zać swo je go fi zy cz ne go opo ru wo bec na je ź dź ców z 1968 ro ku, po nie -
waż ta ki opór z gó ry jest ska za ny na po ra ż kę w ob li czu prze wy ższa-
jących sił wro ga. Je dy ne, co Cze chom i Słowa kom po zo stało, to ję zy -
ko wy bunt. Eks pre sy w na mo wa, nasączo na ob raź li wy mi po to cyz ma -
mi i prza ś ny mi wul gary z ma mi, od da je we wnę trz ne uczu cia, to wa -
rzyszące lud no ści cze chosłowa c kiej. 

Styl wy po wie dzi, na ja ki na potka my w ana li zo wa nej po wie ści, zo -
stał przez au to ra skie ro wa ny na pod kre śle nie nie któ rych emo cji, któ re 
sam prze ży wa. Są ni mi: 
– gniew: Mów mordo jedna, ty złamasie (s. 21); posyłali te kule z po -

wro tem w mordy wiejskich chłopaków (s. 24); Wy po pra wcza ki
jedne, sy fi li ty ki, Cygany i smo lu chy, brudasy i sku r wie le (s. 24); Wy
debile i sku r wie le, kmioty i buraki, zasrańce i psojady (s. 24); Co się 
gapisz, czego beczysz, gnojku (s. 29); No, niezły skurwiel z ciebie
wyrósł! (s. 128); Ja jeszcze nic nie wtranżoliłem! (s. 29); Po zbie ra j -
cie szkło, kurwa! (s. 42); Gdzie je ste ście, sku r wie le ? (s. 46);

– roz cza ro wa nie: Na tę krainę srałem gównem, bo był to kraj tych
świń, moich rodziców, kraj kurw (s. 21); Miejsce czeskiej szlachty
jest w grobie (s. 35);

– pesymizm i beznadziejność życia: Takie gnojki dawniej wpychało
się pod lód (s. 32); Nie chcieli płakać na po grze bach wsioków
(s. 23). 
Bo ha te ro wie po wie ści To po la naj czę ściej wy ra żają gniew na za -

staną so cja li styczną rze czy wi stość, prze siąkniętą pe sy mi z mem, a ta k -
że bez nad ziejną z po wo du wta r g nię cia wojsk Układu Wa r sza wskie go
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na te ry to rium Cze chosłowa cji. Wul ga ry z my więc od dają si l ne emo -
cje, któ re po bu dzają do my śle nia czy te l ni ka i przy wołują okre ślo ne
sko ja rze nia. W ten spo sób pi sarz do ko nu je roz ra chun ku z ro kiem
1968, gdy w Cze chosłowa cji mógł na stać „so cja lizm z ludzką twa-
rzą”. Tym cza sem żołnie rze Układu Wa r sza wskie go, któ rzy wta r g nę li
do kra ju Cze chii, oku pując ich kraj, po tę gują po czu cie bez nad ziej no -
ści, a tym sa mym wy wołują w au to rze ne ga ty w ne emo cje. Po przez
wu l ga r ny i ob sce ni cz ny ję zyk To pol więc uka zu je ich ja ko jed no stki
zde gene ro wa ne nie ty l ko mo ra l nie, ale ta k że ję zy ko wo (ko mu ni ka cja
ma r gi ne su społecz ne go). 

Styl po to cz ny pełni też drugą fun kcję: ma na dać po wie ści cha ra -
kter swo j sko ści i co dzien no ści. Przez styl po to cz ny, ja kim cha ra kte ry -
zują się wy po wie dzi bo ha te rów po wie ści, To pol na da je Stre fie cyr ko -
wej cha ra kter au ten tycz no ści: jest sty lem, ja ki znają i ja kim na co
dzień się ko mu ni kują. Ty l ko ta kim sty lem są w sta nie eks pre sy j nie
i do sad nie wy ra zić swo je najgłęb sze i ne ga ty w ne emo cje. Mi mo emo -
cjo nal no ści wie lu wy po wie dzi mają one cha ra kter lo gi cz nych, skład -
nych ciągów skład nio wych, co ma spo wo do wać, że czy te l nik po trak-
tu je bo ha te rów ja ko jed no stki au ten ty cz ne i wia ry god ne (Try ba l ska
2010, s. 278). Wul ga ry z my rów nież na dają ce chę au ten tycz no ści i re -
a l no ści opi sy wa nej rze czy wi sto ści, w ja kiej zna lazła się Cze chosło-
wacja, a ta k że bunt prze ciw ko ide o lo gii ów cze s ne go pa ń stwa i sy tu a -
cji mi li ta r nej, w ja kiej zna lazł się kraj. 

S. Gra bia s ana li zując eks pre sy w ność jed no stek ję zy ko wych, wy -
ró ż nił trzy gru py wy ra zów na ce cho wa nych emo cjo na l nie: le kse my
o eks pre syw no ści imp li cy t nej, le kse my o eks pre syw no ści ekspli cy t -
nej, mo ty wo wa ne fo r ma l nie oraz le kse my o eks pre syw no ści eks pli -
cytnej, mo ty wo wa ne zna cze nio wo (Gra bias 1981, s. 40). Mó wiąc
o potocy z mach To po la, ta kich jak: gę ba, ga pić się, glut, gów niarz, ob -
wieś, rzy gać, sio r pać, smar ki, ufa j da ny, wtran żo lić, za smar ka ny, ze s -
rać się, zwę dzić, żreć itp., mo ż na po wie dzieć, że pełnią one w po wie -
ści fun kcję eks pre sywną mo ty wo waną zna cze nio wo np. Cała gę ba
mu się śmiała (s. 10); Na twarz po le ciał mi ogro m ny glut (s. 47). 

Na to miast le kse my o eks pre syw no ści imp li cy t nej, czy li wy ra zy,
„któ rych emo cjo na l ność jest do my ślna [i któ re stoją] w opo zy cji do
le kse mów o eks pre syw no ści eks pli cy t nej, po sia dających ze w nę trz ne
wykładni ki na ce cho wa nia emo cjo nal ne go” (http://www.knj.uni.opo -
le.pl/13a.html), to np. le kse my: be ka nie, gi we ra, sta rzy, sta ry, zwę dzić
itp., np. Prze cież was sta rzy po rzu ci li (s. 30); Mu sie li wy trzy mać po pi -
ski wa nie Małpi szo na i mu sie li wy no sić je go no c nik […] i ście rać śli nę 
i smar ki z twa rzy (s. 13); Z no sa ciekły mu smar ki (s. 47); Pi l no wał
Pe ter ten gość w sta lo wym hełmie, z gi werą (s. 32).

Za sto so wa nie nie któ rych po to cy z mów ma wy wołać nie chęć czy -
te l ni ka do pod sta wo wych czyn no ści ta kich, jak je dze nie czy pi cie, np.
sio r pać ‘pić’, żreć, wtran ża lać ‘jeść’. Na wet pod sta wo wa czyn ność
fi zjo logi cz na, jaką jest kon su mo wa nie, zo stała przez uży cie tych po -
to cy z mów zwar to ścio wa na ne ga ty w nie, mi mo że z re guły je dze nie
i pi cie ko ja rzy się człowie ko wi z czymś po zy ty w nym. Dla bo ha te rów
To po la jest to czyn ność, którą na le ży wy ko nać jak naj szy b ciej, bez
emo cjo na l nej przy je mno ści, np. Te raz idę wtran żo lić ja kieś pa rów ki
(s. 69); Ja je sz cze nic nie wtran żo liłem! (s. 29); Pan Ci m bu ra sie dział
koło pie ca, sio r pał z ku b ka her ba tę (s. 128); Naj pierw ża r li śmy ka r -
me l ki (s. 42).

Za sto so wa nie w tej po wie ści ty lu po to cy z mów oraz wul ga ry z mów 
ma związek ta k że z eko no mią ję zy ka. Za sto so wa nie ich gwa ran tu je
kró t ki, ale jed noz na cz ny prze kaz, nie ty l ko o cha ra kte rze emo ty w -
nym, ale rów nież se man ty cz nym. Po za tym roz mo wa bo ha te rów Stre -
fy cyr ko wej ro bi wra że nie ży wiołowej. Bo ha te ro wie w ta ki właś nie
sposób chcą, na mia rę swo ich ko m pe ten cji ję zy ko wych, prze ko nać
rozmów ców do swo ich ra cji i swo jej wi zji rze czy wi sto ści. To pol
wska zu je rów nież na je sz cze je den fakt: złama nie ta bu ję zy ko we go
w za kre sie ję zy ka po przez sto so wa nie wul ga ry z mów jest tra kto wa ne
ja ko złama nie umo wy społecz nej. Od ka ż dej jed no stki ocze ku je się,
że pod czas wer bali zo wa nia swo ich my śli nie bę dzie ko rzy stać z za so -
bu le ksy kal ne go po wszech nie nie akcep towa ne go. Tym cza sem bo ha -
te ro wie nie pod porządko wują się tej za sa dzie, na du ży wając wul ga ry -
z mów. 
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4. Wnioski
Za sto so wa nie po to cy z mów i wul ga ry z mów przez To po la w po -

wie ści Strefa cyr kowa jest za bie giem prze my śla nym i pod porządko -
wa nym rów nież głów nej my śli utwo ru: na sze ży cie to cyrk. Uży cie
tych le kse mów ma uświa do mić by le ja kość rze czy wi sto ści, w któ rej
człowiek nie mu si się sta rać mó wić po pra w nie, sta ran nie i este ty cz nie. 
Je śli rze czy wi stość jest nie do za akce pto wa nia, na da w ca jest zwo l nio -
ny z dbałości o sta ran ność wy po wie dzi, usy tu o waną w od po wied niej
ska li zgod no ści z normą ję zy kową. Oto cze nie bo ha te rów jest sza re,
brzy d kie, z te go wzglę du bo ha te ro wie posługują się ję zy kiem po -
wszed nim, eks pre sy j nie mo ty wo wa nym i ne ga ty w nym (nie ja ko sza -
rym, cza r nym), po przez któ ry To pol do da t ko wo prze ko nu je czy te l ni -
ka o bez nad ziej no ści świa ta, w ja kim zna le ź li się bo ha te ro wie. Wul -
ga ry z my i po to cy z my po sia dają pe wien okre ślo ny, do bi t ny i mo c ny
spo sób oce nia nia świa ta i lu dzi. Prze kaz ję zy ko wy, na sy co ny te go ty -
pu le kse ma mi, jest mo c no emo cjo na l ny. 

To pol nie kie ru je się rów nież wczesną modą ję zy kową, któ rej do -
meną jest posługi wa nie się sty lem po to cz nym. Rze czy wi stość spo-
łeczna, w ja kiej zna lazła się Cze chosłowa cja w ro ku 1968, wy ma ga
in ne go ko du ję zy ko we go, za sto so wa nia in nych śro d ków wy ra zu niż
np. w ro ku 1967. Za cho wa nia bo ha te rów, utrwa lo ne w wa r stwie lek-
syka l nej, w spo sób kate go ry cz ny i jed noz na cz ny wy ra żają swój sto su -
nek do kra ju i sy tu a cji, w ja kiej oni się zna le ź li. Wul ga ry z my i po to cy -
z my uz mysłowiają czy tel ni ko wi ne ga ty w ny, wro gi, a wręcz agre sy w -
ny sto su nek bo ha te rów do świa ta, nie akcep towa ne go w żad nej fo r mie
rów nież przez To po la. Czy przez za sto so wa nie tych le kse mów au tor
sta ra się czy te l ni ka os wo ić z podłą rze czy wi sto ścią? Na pe w no tak.
Au tor nie chce im pu to wać odbiorcy, że po to cy z my i wu l ga ryzmy są
dla czy te l ni ka bli ż sze je go po czu ciu rze czy wi sto ści, lecz mają mo c -
niej osa dzić roz gry wające się zda rze nia (Ska wi ń ski 1992, s. 81–86). 
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