
Stylizacja językowa 
na polszczyznę Żydów w utworze 
Karola Miarki „Mosiek spekulant”

Stylizacja (wg S ownika terminów literackich) to jeden z g ównych prze-

jawów intertekstualno ci. Polega ona na celowym na ladowaniu w wypowiedzi 

realizuj cej dany styl niektórych istotnych w a ciwo ci stylu innego, wyra nie 

rozpoznawalnego jako cudzy i zewn trzny wobec wypowiedzi. Styl ten nazywa-

ny jest wzorcem stylizacyjnym. Takim wzorcem w utworach literackich mog  

by  ró ne inne style, np. style historyczne, style w a ciwe innym kr gom kulturo-

wym czy j zykom etnicznym, style ró nych warstw spo ecznych, style indywidu-

alne pisarzy lub utworów. Jeden utwór mo e wykorzystywa  jednocze nie kilka 

wzorców stylizacyjnych. Najbardziej zauwa alnym zabiegiem stylizacyjnym jest 

stylizacja j zykowa, która mo e zachodzi  na wszystkich p aszczyznach j zy-

ka – sk adniowej, leksykalnej, brzmieniowej – i wyst powa  w ca ym utworze 

lub tylko w jego cz ci (np. w wypowiedziach postaci)1. Przyk adem takiej styli-

zacji jest utwór Karola Miarki Mosiek spekulant, w którym ydowscy bohatero-

wie wplataj  w swoje wypowiedzi jidyjskie wyrazy oraz pope niaj  wiele b dów 

gramatycznych, charakterystycznych dla polszczyzny tej grupy spo ecznej.

Posta  yda w literaturze polskiej pojawi a si  w XVI w. i wtedy najpraw-

dopodobniej mia y miejsce pierwsze próby stylizacji ydowskiej. Z wieków XVII 

i XVIII zachowa o si  kilka tekstów stylizowanych, wykorzystuj cych technik  

stylizacji na poziomie s ownictwa, fonetyki i sk adni. W XIX w. problematyka 

1 S ownik terminów literackich, red. J. S awi ski, Wroc aw 2008, s.v. stylizacja.
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ydowska sta a si  bardziej popularna, zw aszcza w sztukach teatralnych. Po-

jawi y si  wówczas utwory, w których ydzi s  g ównymi bohaterami (np. yd 

w beczce Alojzego ó kowskiego, yd Edwarda Lubowskiego, Za nic ydow-

skie swaty Feliksa Bobowskiego), oraz takie, w których s  oni postaciami 

drugoplanowymi lub epizodycznymi (np. Ksi dz Marek Juliusza S owackiego, 

Ch opi arystokraci W adys aw L. Anczyca, Wesele Stanis awa Wyspia skiego). 

Stylizacja j zykowa w tych tekstach opiera si  g ównie na fonetyce i gramatyce.

Bohaterowie ydowscy pojawiaj  si  tak e w prozie np. u Juliana Ursy-

na Niemcewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Micha a Ba uckiego, Ma-

riana Gawalewicza, Boles awa Prusa, Gabrieli Zapolskiej. Stylizacja w tek-

stach prozatorskich ma ró ne usytuowanie. Niektórzy autorzy ca kiem z niej 

rezygnowali (mimo ydowskich bohaterów), inni – wykorzystuj c mo liwo  

za czenia przypisów i s owniczków – obÞ cie nasycali tekst jidyjskimi lekse-

mami i innymi elementami stylizacji2.

Utworem, w który wyst puje bogata stylizacja j zykowa na polszczyzn  

ydów, jest Mosiek spekulant. Komedyjka w dwóch ods onach Karola Miarki 

(1825–1882). Autor, polski dzia acz spo eczny na Górnym l sku, nauczyciel, 

publicysta, pisarz i drukarz, znany jest tak e jako prekursor amatorskiego 

ruchu teatralnego oraz popularyzator czytelnictwa polskich gazet i ksi ek 

w swoim regionie. Do jego zas ug nale y równie  pobudzanie ycia politycz-

nego, kszta towanie uczu  patriotycznych w ród ludu oraz przeciwstawianie 

si  germanizacji, za co by  wi ziony i prze ladowany. Pisarz prowadzi  tak-

e dzia alno  spo eczn , powo a  liczne biblioteki ludowe, zak ada  ró ne 

zwi zki i stowarzyszenia, m.in. Katolickie Kasyno, amatorski teatr, dla któ-

rego napisa  w a nie Mo ka spekulanta (premiera: 16 stycznia 18693).

Ca a twórczo  literacka Miarki to teksty wpisuj ce si  w nurt literatury 

dla ludu. Prosta fabu a, nastawienie na akcj , stypizowani czarno-biali boha-

terowie, atrakcyjne dla ludowego odbiorcy tematy (w tki sensacyjne, komedio-

we, melodramatyczne), naiwno , kaznodziejski ton, wyja nianie sensu utwo-

ru – to wszystko mia o s u y  przekazaniu niewykszta conemu czytelnikowi 

chrze cija skich zasad ycia i mi o ci do ojczyzny. Takie cechy charakteryzuj  

tak e analizowany przeze mnie tekst, który przestrzega przed nieuczciwo ci  

w handlu i w ród ydów oraz pokazuje, e za z o otrzyma si  kar . 

2 M. Brzezina, Polszczyzna ydów, Warszawa 1986, s. 147–163.
3 C. Mykita-Glensk, Teatr polski na l sku w latach niewoli narodowej, [w:] Wszechnica Górno-

l ska. Oblicza literackie l ska, t. 6, red. J. Malicki, Katowice 1992, s. 128.
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Fabu a Mo ka spekulanta koncentruje si  wokó  postaci tytu owej. 

Pierwszy akt pokazuje, jak Mosiek, yd handluj cy ko mi, wtajemnicza swo-

jego syna Szlajme w tajniki zawodu handlarza i informuje go, i  najlepszym 

sposobem prowadzenia interesów jest oszustwo. Syn okazuje si  poj tnym 

uczniem i wkrótce razem dokonuj  kolejnej nieuczciwej transakcji: sprzeda-

j  Oparzelskiemu star  szkap , wmawiaj c mu, e to m ody ko . Drugi akt 

rozgrywa si  czterna cie dni pó niej. Mosiek obawia si , e gdy klient odkry-

je oszustwo, b dzie chcia  si  zem ci . Bohaterowie spotykaj  si  przypad-

kiem w ober y. Polak planuje podst p, by ukara  yda, dlatego informuje go, 

e jest zadowolony ze zwierz cia. Mosiek postanawia jednak odzyska  ko-

nia. M czy ni zawieraj  wi c umow : Oparzelski odda konia za darmo, je-

eli najpierw wymierzy Mo kowi 10 razów. Koniarz otrzymuje jednak tylko 

9 uderze . Umowa nie zosta a wype niona, wi c yd nie mo e odzyska  konia 

– w ten sposób zostaje ukarany za swoje oszustwo. W z o ci Mosiek postana-

wia si  na kim  zem ci  i jego gniew pada na Szlajme.

ydzi na Górnym l sku byli obecni od dawna. Najcz ciej zajmowa-

li si  prowadzeniem karczmy lub dzia alno ci  handlow . Zgodnie z tym 

w utworach literackich najcz ciej spotykamy ydów karczmarzy i handlarzy. 

Bohaterowie komedii Miarki wpisuj  si  ponadto w obowi zuj cy w XIX wie-

lu stereotyp yda: cz owieka chciwego, zak amanego, sk onnego do oszustwa 

i d cego do bogactwa za wszelk  cen .

W utworze wypowiedzi ydów ró ni  si  od wypowiedzi pozosta ych 

bohaterów. Miarka zastosowa  stylizacj  j zykow  na polszczyzn  ydów, 

czyli specyÞ czn  odmian  polszczyzny, która wynik a z interferencji j zyka 

polskiego i jidysz4. W Mo ku spekulancie stylizacja obejmuje p aszczyzn  

fonetyczn , ß eksyjn , sk adniow  i leksykalno-semantyczn 5. ydzi w roz-

mowach mi dzy sob  u ywaj  wielu jidyjskich wtr tów, podczas rozmowy 

z Polakami ich j zyk jest tylko troch  zniekszta cony pod wzgl dem grama-

tycznym.

4 Jidysz to j zyk z rodziny germa skiej, wytworzony przez ydów aszkenazyjskich (pochodz cych 

ze redniowiecznych terenów niemieckoj zycznych) oko o 1000 r. Jego podstaw  jest Hochdeutsch, 

czyli dialekty wysokoniemieckie: bawarsko-alema skie i re sko-franko skie, zawiera on jednak 

wiele wp ywów hebrajskich, zw aszcza w s ownictwie religijno-obrz dowym, i zapisywany jest 

alfabetem hebrajskim. Wraz z emigracj  ydów z Niemiec na wschód w XIV i XV w. jidysz po-

dzieli  si  na zachodni, który dzi  zanika, i wschodni, który wzbogaci  si  o wp ywy s owia skie 

i stanowi podstaw  wspó czesnego j zyka standardowego. Zob. M. Brzezina, dz. cyt., s. 15–25; 

M. Sitarz, Jidysz. Podr cznik nauki j zyka dla pocz tkuj cych, Kraków 1995, s. 9–10.
5 Cechy stylizacji na polszczyzn  ydów opracowa am w oparciu o: M. Brzezina, dz. cyt.
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Chcia abym omówi  kolejne zabiegi stylizacyjne zastosowane przez Miar-

k . Fonetyczna deformacja polszczyzny opiera si  g ównie na zast powaniu 

g oski  [ ] przez l. Wynika o to z trudno ci, jakie mieli ydzi w rozró nianiu 

obu g osek. Ten zabieg stylistyczny Miarka zastosowa  w oko o po owie wyra-

zów zawieraj cych g osk   i wyst puj cych w wypowiedzi ydów z np. sluchaj, 

glupi, chlopy, slowa, glód, oslodzi. Inne fonetyczne zabiegi stylizacyjne autor 

zastosowa  w niewielkim stopniu. Tylko na pocz tku utworu spotykamy for-

my: szwinia, lachetniejszego, lachetny, lachetne – by a to próba oddania 

mieszania szeregów spó g osek dzi s owych [š, ž, , ] ze rodkowoj zykowymi 

[ , , , ] (zjawisko to zachodzi o, poniewa  w jidysz nie wyst puj  spó g oski 

rodkowoj zykowe, s  za to pó palatalne, [s’, z’, c’] i dzi s owe spalatalizowane 

[š’, ž’, ’, ’]). W wyrazie piskiniesz pojawia si  z kolei nadwy ka samog oskowa 

– jest to jedyny taki przypadek w tek cie. Pojedynczym zabiegiem stylizacyj-

nym jest tak e u ycie i zamiast o w wyrazie kimpania. 

Na p aszczy nie ß eksyjnej j zyka stylizacja dotyczy g ównie deklinacji 

rzeczownika i wyra a si  zak óceniami w u yciu ko cówek równoleg ych. y-

dzi Miarki stosuj  ko cówk  -ów typow  dla D. lm. rzeczowników m skich 

twardotematowych i niektórych mi kkotematowych, w których obowi zuje 

ko cówka -y, np.: kupil […] sta tysi ców owce, pomo e do pieni dzów, dasz 

z twoich pieni dzów. Ko cówka ta pojawia si  tak e w wyrazach ksi ciów 

(wi cej wart jak sto ksi ciów) i piecz ciów (wi cej jak tysi c piecz ciów) 

zamiast ko cówki zero w wyrazie ksi  (ksi t|ø) i ko cówki -i w wyra-

zie piecz  (piecz c|i). Przyk ady te ilustruj  równie  zjawisko przesuni cia 

mi dzy paradygmatami: ksi  z rodzaju nijakiego do m skiego i piecz  

z e skiego do m skiego. W tek cie dramatu pojawia si  tak e hybryda ß ek-

syjna sk adaj ca si  z polskiego tematu i jidyjskiej ko cówki pluralnej -es: a-

bes mit den szkorupes (zwrot jest okre leniem ostryg). W przypadku zaimków 

pojawiaj  si  formy d u sze zamiast krótszych lub u ywany jest niew a ciwy 

zaimek, np. mnie zamiast mi: mnie nale y po ówka zarobku, tobie zamiast ci: 

dam ja tobie, twój zamiast swój: otwórz oczy twoje. Kolejnym przejawem sty-

lizacji s  zak ócenia wynik e z niedostatecznego odró niania opozycji ywot-

no  – nie ywotno  w ród zaimków, np.: uzna ci  za co  wy szego, jestem 

co  lachetny (co  zamiast kto ). W stosunku do czasowników Miarka zasto-

sowa  zabiegi stylizacyjne w niewielkim stopniu. Zwrot ja nie pomaga  obra-

zuje u ycie zaimka osobowego jako jedynego wyk adnika osoby czasownika, 
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poniewa  opuszczono ko cówk  osobow  czasu przesz ego. W wypowiedzi 

mnie nale y po ówka zarobku brakuje zaimka zwrotnego si . 

Kolejne zabiegi s u ce stylizacji mia y miejsce na poziomie sk adni. 

Tekst zawiera kilka zak óce  zwi zku zgody w zakresie rodzaju, np.: kwa-

ny mleko, wczoraj byl slo ce. Nast pne zaburzenia dotycz  zwi zku rz du. 

Tekst zawiera liczne przyk ady u ycia mianownika zamiast przypadków za-

le nych (unieruchomienie ß eksyjne), np.: 

1. dope nienie w M. zamiast w B.: spotkasz chlopski syn, jak ujrz  

liczny pan, mial ten ko , dostan  ko  za darmo, musz  wygra  

ko , ujrza em m ody purec, widzie  u siebie tak s awny pan, Szlaj-

me wywiedzie ko , prosz  Ja nie O wieconego Ksi , dam ja to-

bie wielmo nego dziedzica; 

2. dope nienie w M. zamiast w D.: nie z ami  s owo, nie sprzedam mój 

ko , nie da ko ; 

3. dope nienie w M. zamiast w N.: ja si  brzydz  tak pod y handel; 

4. dope nienie w M. zamiast w C.: prosty chlopy bym nie przedal, si  

[…] przypatrywa  moimu ko , us u y  tak wysoki pan, takiemu 

wysokiemu pan to puszcz ; 

5. M. zamiast D. w funkcji dope nienia bli szego zdeterminowanego 

przydawk  liczebn : zrób dziesi  uklony, abym mu wrócil sto du-

katy, dam Markierowi pól zloty; 

6. forma orzeczenia imiennego z orzecznikiem w M. zamiast w N.: pan 

jest znawca, dawniej by  ajdak i galgan, jestem taki czlowiek. 

W wyra eniach przyimkowych spotykamy stosowanie rzeczownika 

w formie mianownika zamiast przypadków zale nych6, np.: 

1. rzeczownik w M. zamiast w B.: id  po ko , za ko  arabski zap aci , 

dali my za ko ; 

2. rzeczownik w M. zamiast w N.: chodzi z goly kark, mie  lito  nad 

ubogi ojciec, pobie  za moi syn, ze same chlopy b d  robil, nie 

postaw go na slo ce, co po jego slowo honoru; 

3. rzeczownik w M. zamiast w Mc.: ca y wiat mówi o jego cnoty. 

6 Zob. M. Siuciak, Stylizacja wypowiedzi ydowskich w sztukach najpopularniejszych l skich 

dramatopisarzy z drugiej po owy XIX wieku, [w:] Studia historycznoj zykowe, red. A. Kowalska, 

Katowice 1994, s. 128.
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 Ostatnim zastosowanym na p aszczy nie sk adni zabiegiem stylizacyj-

nym jest u ywanie wska nika co w wielu funkcjach sk adniowych, najcz -

ciej zamiast zaimka wzgl dnego który, np.: dostalem z Pary a chusteczki, 

co kupili ode mnie wszyscy panicze; to okropny ko , co ma spórn  g ow .

Stylizacja na poziomie s ownictwa jest u Miarki bardzo bogata, za-

stosowa  on nie tylko pojedyncze leksemy w j zyku jidysz, ale i ca e zwroty 

i zdania. Wiele z nich zosta o przez autora zniekszta conych. Miarka prawdo-

podobnie nie zna  jidysz, a u yte wyra enia zaczerpn  z us yszanych rozmów 

ydów7. Wyrazy i zwroty ydowskie zapisane w niepoprawnej formie to8: 

1. tateleben ‘ojciec’ – utworzone od wyrazów tate, tatele ‘ojciec’, 

2. rebach ‘zysk’ – z jidyjskiego rewach, wyst puje tak e w niemieckich 

dialektach w innych formach (np. Reibach, Reifes, rejvech, Rebach), 

3. bohajmer ‘g upek, dure ; cz owiek oci a y, powolny’ – wyraz prze-

kszta cony z behejme, 

4. sol der diner rajnszlagen ‘powinien piorun uderzy , wbi ’ i der 

diner sol dir szlagen do g owy ‘piorun powinien ci uderzy , wbi  

do g owy’ – pojawiaj  si  tu dwa zniekszta cone wyrazy: diner za-

miast doner ‘piorun’ i szlagen zamiast szlugen ‘wbi , uderzy ’, 

5. meszboche ‘rodzina’ – wyraz jest zniekszta con  form  od miszpoche, 

6. hater gekaniszt (w pdr zapisane gekaniecht) najprawdopodobniej 

‘czy on nie pozna , nie rozpozna ?’ od zwrotu hater gekannt niszt, 

7. makes mi ajnes najprawdopodobniej ‘przechrzto mi jedna’ (wyst -

puje tu tak e b dne u ycie zaimka mi zamiast ty) – makes od jid. 

meches, mekes ‘ yd przechrzczony, przechrzta’, ajnes (w pdr enes) 

od ajns ‘jeden’.

Pozosta e jidyjskie leksemy i zwroty, u yte przez Miark  w poprawnej 

formie, to: 

 szacher – ‘handel, oszustwo w interesach’; 

 geszeft – ‘sklep, interes (g ównie nieuczciwy)’; 

 purec – ‘cz owiek bogaty, pan, szlachcic’; 

 haste gesejen – ‘widzia e ?’; 

 naches – ‘rado ’; 

7 Zob. tam e, s. 133.
8 Przy ustalaniu znacze  wszystkich jidyjskich leksemów korzysta am z: M. Brzezina, dz. cyt., 

M. Sitarz, dz. cyt., M. Siuciak, dz. cyt.
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 grojs – ‘wielki’ (np. w zwrocie grojs naches Þ r insere meszboche 

‘wielka rado  dla naszej rodziny’); 

 herajn – ‘prosz  wej !’; 

 gaj – ‘id !’; 

 fersztajste hohajmer – ‘rozumiesz m dralo?’; 

 git – ‘dobrze’; 

 ni – partyku a nawi zuj ca; 

 aj waj – wykrzyknik wyra aj cy podziw, obaw , zdumienie itp.; 

 kim ci gajn – ‘chod  tu!’; 

 goj – ‘nie- yd, cudzoziemiec, wróg, cymba ; tak e okre lenie u y-

wane przez ydów wobec chrze cijan’; 

 hater berapt – ‘czy on zabuli , zap aci ?’; 

 ases ponem – ‘cz owiek zuchwa y, o z ej twarzy’; 

 ganc – ‘ca kiem’; 

 jach ken niszt mer aushalten – ‘nie mog  wi cej wytrzyma ’; 

 ganef – ‘z odziej’; 

 lekajcher – ‘z odziej’; 

 bitre gewire – ‘gorzkie lanie’; 

 szabes – ‘ ydowskie cotygodniowe wi to, zaczynaj ce si  w wie-

czór pi tkowy, ko cz ce w sobotni’, popularniejsza forma: szabas; 

 jofe nekajfe – ‘pi kna dziewczyna’.

Zwroty: as sol grin grojs waksen Þ r dajner tir ‘wielkie zielone powinno 

rosn  przed twoimi drzwiami’ i grin gras sol waksen Þ r dajner tir ‘zielona 

trawa powinna rosn  przed twoimi drzwiami’ s  przyk adem typowej y-

dowskiej agresji s ownej: chocia  s  przekle stwami, wywo uj  te  miech9.

Przy tak du ym nasyceniu tekstu ydowskimi wtr tami pojawia si  

pytanie o zrozumia o  utworu, zw aszcza, e by  on przeznaczony do wy-

stawienia na scenie i nie móg  by  opatrzony s owniczkiem czy przypisami. 

Miros awa Siuciak przypuszcza, e w XIX w. na Górnym l sku kontakty 

polsko- ydowskie by y na tyle intensywne, e zrozumienie jidysz nie stano-

wi o problemu, zw aszcza, e j zyk ten powsta  w oparciu o j zyk niemiecki10, 

a wielu l zaków by o wtedy dwuj zycznymi.

9 O ydowskim humorze zob. M. Sitarz, dz. cyt., s. 81–82.
10 Jidysz przej  z niemieckiego 70–75% s ownictwa, ca y system ß eksyjny (z drobnymi zmianami) 

i du  cz  sk adni, zob. M. Sitarz, dz. cyt., s. 31–32.
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Stylizacja zastosowana przez Miark  ma charakter ludyczny ze wzgl du 

na du e nagromadzenie odst pstw od normy j zykowej. U yte przez autora 

zabiegi stylizacyjne nie s  zjawiskiem odosobnionym w literaturze polskiej tego 

okresu i realizuj  wytworzony w ci gu wieków stereotyp stylizacji ydowskiej11. 
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Summary

The lingual stylization on Polish of Jews in the composition of Karol Miarka 

“Mosiek spekulant”

In the article one showed the lingual stylization on Polish of Jews in the composition 

Mosiek spekulant. Komedyjka w dwóch ods onach of Karol Miarka (1825–1882) 

(the premiere in the amateurish theatre: 16 January 1869). This stylization gets 

out of the interference of Polish and Yiddish. In Mosiek spekulant it includes the 

phonetic plane, e.g. the substitution of the speech sound  [ ] through l, e.g. sluchaj, 

chlopy, inß ected, e.g. the use of the ending -ów instead of -y, e.g.: pomo e do 

pieni dzów, syntactic: the disturbance of the relationship of the agreement within 

the range the kind, e.g.: kwa ny mleko and regimen: numerous examples the use of 

the complement in nominative (M.) instead of in accusative (B.): spotkasz chlopski 

syn, complements {executions} in M. instead of in genetive (D.): nie z ami  s owo. 

Very rich is the stylization on level vocabularies. Jewish words recorded in the 

incorrect form are e.g.: tateleben ‘the father’ (from words tate, tatele ‘the father’), 

used in the correct form is e.g.: szacher ‘the trade, the fraud on business’.

11 O cechach stereotypu stylizacji na polszczyzn  ydów pisze M. Brzezina, dz. cyt., s. 522–523.
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