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Przedmiotem szkicu jest zagadnienie stylizacji językowej (Dubisz 1996) we 

współczesnej powieści kryminalnej Tomasza Jamrozińskiego pt. Schodząc ze 

ścieżki
1
, której akcja rozgrywa się w Częstochowie. Bliższa analiza pozwala wy-

odrębnić w warstwie leksykalno-stylistycznej tekstu złoża o różnej proweniencji 

(m.in. elementy języka prawno-urzędowego, religijnego, subkodu środowisko-

wego lekarzy, policjantów, kierowców posługujących się CB-radiem), w tym 

liczne zabiegi językowe związane ze stylizacją potoczną, której, ze względu na 

jej zasadniczy udział, poświęcone zostanie niniejsze opracowanie. 

Stylizacja potoczna w interesującej nas powieści wiąże się przede wszystkim 

z występowaniem leksemów i związków frazeologicznych właściwych stylowi 

potocznemu (m.in. Buttler 1977, 1978, 1982; Kowalik, Frodyma, Ożóg 1981; 

Zgółkowa 1991; Anusiewicz, Skawiński 1996; Lubaś 2003; Czeszewski 2006).  

Potoczność
2
 rozumiana jako kategoria stylistyczno-komunikacyjna przeja-

wia się w środkach językowych tworzonych i używanych spontanicznie w natu-

                                                 
1  Wydanej w 2012 roku przez wydawnictwo Oficynka. 
2  Termin „potoczność” ma charakter wieloznaczny. Najczęściej definiując język (styl) potoczny, 

eksponuje się takie jego wyznaczniki, jak: mówioną, dialogową formę realizacji, codzienną by-

tową tematykę, indywidualny i częściowo lokalny typ kontaktu językowego, antropocentrycz-

ność i humorystyczną interpretację świata (odpowiednią literaturę przedmiotową podaje np.  

Z. Adamiszyn (1991a, 1991b)). A. Markowski, analizując dotychczasowe opracowania doty-

czące zagadnienia potoczności, proponuje, aby mówić o trzech kategoriach potoczności:  

1) pragmatycznej (stylistycznej), rozumianej jako zjawiska odnoszące się do sytuacji aktu ko-

munikacyjnego i składających się na niego elementów; 2) semantycznej, rozumianej jako pe-

wien semantyczny sposób opisu leksyki, niezależnie od jej pragmatycznego czy stylistycznego 

nacechowania; 3) gnoseologicznej, rozumianej jako określony sposób konceptualizacji, jako 

zdroworozsądkową koncepcję doświadczania świata (Markowski 1992, 55–59). W ujęciu  
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ralnych, nieoficjalnych sytuacjach aktu mowy. Słownictwo potoczne – jak pisze 

Danuta Buttler (1977, 91) – „Bywa […] używane w sytuacjach nieformalnych 

(np. z członkami rodziny, przyjaciółmi), gdy mówiący chce zasygnalizować 

swój familiarny stosunek do adresata wypowiedzi, podtrzymać swobodny, nie-

skrępowany nastrój – bądź ujawnić takie swe dyspozycje psychiczne, jak poczu-

cie humoru, skłonności gawędziarskie […], umiejętność żywego, nieszablono-

wego relacjonowania faktów itp.”. W ostatnich latach daje się zauważyć rozsze-

rzanie zakresu użycia słownictwa potocznego (m.in. Lubaś 2003, 136–180; 

Zdunkiewicz-Jedynak 2008, 106). 

Potocznej leksyce przypisuje się najczęściej takie właściwości, jak: warto-

ściujący charakter i intensywne zabarwienie ekspresywno-emocjonalne; obec-

ność licznych okazjonalizmów; niejednorodność, przejawiającą się w obecności 

elementów gwarowych, środowiskowych, zapożyczeń; bogatą synonimikę; sze-

roki zakres polisemii; przewagę wyrazów konkretnych nad abstraktami i znacz-

ny udział frazeologizmów (Markowski 1992, 27–49; Suska 2000, 93). 

Ważną cechą tej odmiany polszczyzny jest także jej odrębna struktura se-

mantyczna, bowiem „siatka nominatywna słownictwa potocznego odzwierciedla 

swoisty obraz świata, hierarchizację realiów odmienną od tej, która jest nam da-

na w nazewnictwie neutralnej polszczyzny ogólnej” (Buttler 1978, 37). Formy 

językowe i swoista organizacja słownictwa w antropologiczno-kulturowej kon-

cepcji stylu potocznego traktowane są jako eksponenty zdroworozsądkowego, 

naiwnego postrzegania rzeczywistości pozajęzykowej. Leksyka potoczna odnosi 

się do elementarnych sytuacji egzystencjalnych człowieka. Styl potoczny w uję-

ciu antropologicznym traktowany jest jako pełnowartościowy wariant języka na-

rodowego, który stanowi bazę dla stylistycznej derywacji innych stylów, cen-

trum systemu stylowego języka (Bartmiński 2001, 119–121, Zdunkiewicz-

Jedynak 2008, 97). 

Przejdźmy do materiału egzemplifikacyjnego
3
, obejmującego różne części 

mowy. Najliczniej reprezentowane są rzeczowniki, składające się na różne pola 

semantyczno-leksykalne dotyczące przede wszystkim: CZŁOWIEK: babka 107 

                                                 
T. Skubalanki jest to język dialogów, nieoficjalny, spontaniczny, ekspresywny, zabarwiony re-

gionalnie. Badaczka wskazuje ponadto na trzy zasadnicze nurty stylu potocznego, wydzielając 

w jego obrębie: styl wysoki, który zbliżony jest do pisanego, zawierający słownictwo neutralne 

i książkowe; styl średni, obfitujący we frazeologizmy, silnie zabarwiony bogatą synonimiką, 

licznymi neosemantyzmami, wyrazami żargonowymi, zdrobnieniami i zgrubieniami; oraz styl 

niski, charakteryzujący się jeszcze wyższym stopniem ekspresywności, nasycony wyrazami 

wulgarnymi, obfitujący w przekleństwa, wyzwiska, obelgi itp. (Skubalanka 1969, 12–13; 1995, 

68,181–184). 
3  Znaczenia leksemów podawane są zasadniczo za internetowym Słownikiem języka polskiego 

PWN (skrót: PWN). Por. sjp.pwn.pl [stan z 17.11.2014]. Znaczenia podawane za innymi źró-

dłami, tj. internetową wersją Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (skrót: 

SJPD) i K. Handke (2008, skrót: H), będą sygnalizowane. Por. sjp.pwn.pl/doroszewski/ [stan  

z 17.11. 2014]. Cyfra oznacza numer strony. 
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pot. ‘młoda, atrakcyjna kobieta’, bandyta 245 SJPD ‘osobnik dokonywający na-

padów; opryszek, rabuś, zbój’, bandzior 112 posp. ‘bandyta’, biurwa 349 posp. 

‘nieuprzejma lub niekompetentna urzędniczka’, bufon 273 ‘o człowieku zaro-

zumiałym, lubiącym się przechwalać’, bydlak 70 obraźl. ‘o człowieku wyjątko-

wo podłym lub niekulturalnym’, chłop 127 pot. ‘dorosły mężczyzna’, chłystek 

13 lekcew. ‘młody, niepoważny człowiek’, chojrak 245 pot. ‘człowiek zuchwa-

ły, popisujący się odwagą’, chudzielec 441 pot. ‘człowiek chudy’, cichodajka 

426 ‘dziewczyna, która się oddaje, a często robi to po kryjomu, udając świętosz-

kę’, cwaniak 199 pot. ‘człowiek przebiegły, radzący sobie w każdej sytuacji, 
często czyimś kosztem’, cymbał 439 pot. ‘głupiec’, czubek 288 posp. ‘chory 
psychicznie’, ćpun 125 pot. ‘narkoman’, dansjor 84 indyw., por. danser ‘partner 
w tańcu’, dzieciak 473 pot. ‘dziecko’ lub pot. ‘człowiek dorosły postępujący nie-

rozsądnie’, facet 17 pot. ‘o mężczyźnie’, facio 46 pot. ‘mężczyzna’, fagas 297 

pogard. ‘o człowieku wysługującym się komuś’, fałszywiec 281 pot. ‘osoba ob-

łudna’, fiut 250 posp. ‘wyzwisko używane w stosunku do mężczyzn’, gaduła 60 

pot. ‘człowiek bardzo gadatliwy’, glina 450 pot. ‘policjant’, gliniarz 95 pot. ‘po-

licjant’, gość 22 ‘bliżej nieznany mężczyzna’, gówniarz 18 posp. ‘z niechęcią  
o dziecku lub młodym chłopaku’, kamrat 262 ‘towarzysz, kompan’, kanalia 48 

pogard. ‘człowiek podły, nikczemny’, karciarz 270 ‘nałogowy gracz w karty’, 
kibol 12 posp. ‘kibic’, kociak 41 pot. ‘młoda, ładna dziewczyna o kokieteryjnym 
wyglądzie i zachowaniu’, koleś 69 pot. lekcew. ‘kolega’, komuch 111 pogard. 

‘komunista’, kret 125 ‘o człowieku działającym podstępnie’, kumpelka 26 por. 

kumpel pot. ‘dobry kolega’, kurdupel 257 obraźl. ‘o człowieku niskim lub przy-

sadzistym’, lachon 268 por. laska pot. ‘o bardzo zgrabnej, atrakcyjnej dziew-

czynie’, lala 208 pot. ‘kobieta atrakcyjna seksualnie’, lansiarz 457 por. lanso-

wać ‘propagować coś lub promować kogoś, tu: siebie samego’, laska 292 pot.  

‘o bardzo zgrabnej, atrakcyjnej dziewczynie’, leszcz 133 pot. ‘naiwniak’, lump 

387 pogard. ‘człowiek z marginesu społecznego’, łapiduch 273 pogard. ‘sanita-

riusz, pielęgniarz lub lekarz, zwłaszcza wojskowy’, łebek 20 posp. ‘człowiek 
oceniany ze względu na jego umysłowość’, małolat 192 lekcew. ‘kilkunastoletni 
chłopiec’, mądraliński 217 por. mądrala pot. ‘o kimś przemądrzałym’, menel 

131 posp. ‘człowiek z marginesu społecznego’, mięczak 360 pogard. ‘człowiek 
słaby, bez charakteru’, mundurowy 5 pot. ‘policjant lub żołnierz w mundurze’, 
niedojda 298 pogard. ‘o kimś niezaradnym i niezdarnym’, niuchacz 171 SJPD 

żart. ‘o szperaczu, poszukiwaczu czego’, ochlaptus 215 pot. ‘o kimś, kto pije al-

kohol często i w dużych ilościach’, oszołom 46 pot. ‘ktoś zachowujący się nie-

normalnie’ lub pot. ‘człowiek ślepo podporządkowany jakiejś idei i wierzący  
w nią bezgranicznie’, patałach 440 pot. ‘człowiek robiący coś źle, niedbale lub 
niezdarnie’, pierdoła 24 posp. ‘człowiek niezaradny, niedołężny’, pismak 19 

pogard. ‘o dziennikarzu, publicyście, zwłaszcza marnym’, pomagier 372 pot. 

‘pomocnik’, popapraniec 71 pogard. ‘osoba, której nic się nie udaje w życiu’, 
popychadło 354 lekcew. ‘osoba mało zaradna, wykorzystywana przez innych’, 



52 Violetta JAROS 

powsinoga 236 pot. ‘człowiek nielubiący siedzieć w domu’, prowincjusz 76 lek-

cew. ‘człowiek mieszkający na prowincji, niemający miejskiej ogłady ani obycia 
towarzyskiego’, przeciętniak 39 pot. ‘osoba mało interesująca’, raszpla 121 pot. 

‘obraźliwie o kobiecie’, sukinkot 372 posp. ‘wyzwisko używane w stosunku do 
mężczyzn’, spec 42 pot. ‘człowiek biegły w czymś’, studenciak 193 lekcew. 

‘student’, swojak 122 pot. ‘ktoś pochodzący z tego samego kraju, z tej samej 
okolicy lub miejscowości’, szczeniak 364 lekcew. ‘młody chłopak zachowujący 
się niepoważnie’, szczyl 394 posp. ‘z niechęcią lub gniewem o małym chłopcu’, 
szycha 121 pot. ‘osoba bardzo wpływowa, na wysokim stanowisku’, śmieciojad 

20 indyw., średniak 14 pot. ‘człowiek średni pod jakimś względem’, świr 40 

pot. ‘choroba psychiczna lub dziwactwo’ lub pot. ‘osoba chora psychicznie’ lub 
pot. ‘człowiek niezrównoważony lub lubiący się wygłupiać’, świrus 179 pot. 

‘nienormalny’ lub ‘szaleniec’, tępak 352 pogard. ‘człowiek tępy’, tirowiec 107 

‘kierowca tira’, łapa 242 pot. ‘ręka’, tirówka 64 pogard. ‘prostytutka szukająca 
klientów wśród kierowców TIR-ów’, typ 175 pot. ‘osobnik, indywiduum’, 
uczniak 313 pot. ‘uczeń szkolny, zwłaszcza z młodszych klas’, ważniak 316 pot. 

‘ten, kto podkreśla ważność swojej osoby’ lub pogard. ‘o kimś mającym wła-

dzę’, wojak 63 pot. ‘żołnierz’, wsiok 440 pogard. ‘człowiek pochodzący ze wsi 
lub mieszkający na wsi’ lub pogard. ‘człowiek nieumiejący się odpowiednio za-

chować w towarzystwie’, wszarz 47 obraźl. ‘o kimś podłym, pozbawionym za-

sad moralnych’, wtyczka 82 pot. ‘osoba, która została skierowana do jakiejś or-

ganizacji, instytucji itp. w celu informowania swego mocodawcy o jej działalno-

ści’, zakapior 175 pot. ‘osoba skłonna do zaczepek’, zdechlak 167 pot. ‘czło-

wiek chorowity, słaby fizycznie’, zgred 404 lekcew. ‘o starszym mężczyźnie’, 
ziomal 122 por. ziomek ‘człowiek pochodzący z tego samego kraju, z tej samej 
okolicy, miejscowości’, złamas 464 ‘wyzwisko’, znajomek 194 ‘poufale o zna-

jomym’, zwyrodnialec 262 ‘człowiek zwyrodniały’, żonkoś 176 ‘mężczyzna od 
niedawna żonaty’, żul 20 pot. ‘chuligan lub drobny przestępca’; GRUPY OSÓB: 

dzieciarnia 193 ‘gromada dzieci’, fabryka 242 ‘zespół pracowników zakładu’, 
tu: ‘pracownicy komisariatu’, familia 48 ‘rodzina’, kapela 178 ‘zespół grający 
muzykę rockową’, klika 329 ’grupa osób wzajemnie się popierających i dążą-
cych wspólnie do osiągnięcia własnych korzyści wbrew interesowi społeczne-

mu’, małolaty 18 lekcew. ‘młodzież kilkunastoletnia obojga płci’, paczka 50 

pot. ‘grupa zaprzyjaźnionych ludzi’, żulernia 82 por. żul; NAZWY 

MIESZKAŃCÓW: gorole 317 ‘Polacy spoza Górnego Śląska’, hanysy 317 lek-

cew. ‘mieszkańcy Górnego Śląska’, lajkoniki 473 ‘mieszkańcy Krakowa’, me-

dalikarz 400 // medaliki 241 ‘mieszkańcy Częstochowy’; CZĘŚCI CIAŁA 

LUDZKIEGO: bebechy 451 posp. ‘wnętrzności’ lub posp. ‘wewnętrzne części 
czegoś’, bęben 342 pot. ‘brzuch, zwłaszcza duży’, facjata 108 żart. ‘twarz’, pi-

kawa 25 ‘serce’, ryj 326 posp. ‘twarz ludzka lub tylko usta’, tyłek 6 pot. ‘po-

śladki’; CZYNNOŚCI FIZYCZNE CZŁOWIEKA: babranie się 48 por. babrać się 

posp. ‘brudzić się’ lub posp. ‘grzebać się w czymś brudnym, mokrym’ lub posp. 
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‘wykonywać długo jakieś czynności’, certolenie 471 por. certolić się posp. ‘ob-

chodzić się z kim albo z czym ze zbędną, przesadną grzecznością’, ćpanie 394 

por. ćpać pot. ‘brać narkotyki’, gadka 59 pot. ‘rozmowa, mowa, powiedzenie’, 
machlojki 76 pot. ‘nieuczciwe działanie w celu osiągnięcia korzyści lub ukrycia 

czegoś’, mazgajenie się 326 por. mazgaj pot. ‘osoba skłonna do płaczu’, mordo-

bicie 172 posp. ‘bójka, bicie po twarzy’, napitalanie po klubach 333 por. pitolić 

posp. ‘grać nieumiejętnie na jakimś instrumencie, zwłaszcza strunowym’, od-

siadka 20 pot. ‘odsiadywanie kary’, pokazówka 212 pot. ‘to, co zostało zorgani-

zowane jedynie na pokaz, dla przykładu, często jako ostrzeżenie’ lub pot. ‘im-

preza mająca na celu pokazanie, zademonstrowanie czegoś’, przebieranka 450 

pot. ‘przebieranie się za kogoś, zamienianie się strojami’, przechwyt 130 ‘w nie-

których grach zespołowych: przechwycenie piłki będącej w posiadaniu jednej 
drużyny przez zawodnika drużyny przeciwnej’, tu: ‘przechwycenie’, przegięcie 

130 pot. ‘przesada, brak umiaru w czymś’, przekręt 17 pot. ‘oszustwo lub nad-

użycie, zwłaszcza finansowe’, przewózka 239 daw. ‘przewóz’ SJPD, smędzenie 

342 smędzić pot. ‘nudzić’, sprawka 47 pot. ‘niewielki, drobny występek’ lub 
pot. ‘wybryk, figiel, psota’, szaber 98 pot. ‘kradzież rzeczy opuszczonych przez 
właściciela, np. w czasie wojny lub powodzi’ lub pot. ‘przedmioty pochodzące  
z takiej kradzieży’, wic 81 pot. ‘żart’, włam 178 pot. ‘włamanie’, wygłup 61 pot. 

‘dziwne zachowanie lub niestosowny dowcip’, wypad 338 ‘krótkotrwałe wyjście 
lub wyjazd dokądś’; STANY I WŁAŚCIWOŚCI CZŁOWIEKA: certolić ‘wymawiać 
się od czegoś, zwykle z grzeczności’, krępacja 121 pot. ‘wstyd, zażenowanie’, 
załamka 194 ‘depresja’; ŻYWNOŚĆ (W TYM NAPOJE, UŻYWKI I STANY 

ZWIĄZANE Z NIMI): browar 129 pot. ‘piwo; też: butelka lub kufel piwa’, delirka 

81 pot. ‘delirium tremens’, dykta 94 ‘denaturat’, flaszka 21 pot. ‘butelka wódki’, 
grzdyl 67 pot. ‘małe dziecko’, tu: ‘kieliszek alkoholu’, koks 27 pot. ‘środek do-

pingujący lub narkotyk’, leszki 257 leszek ‘piwo Lech’, schaboszczak 406 pot. 

‘kotlet schabowy’, setka 200 pot. ‘porcja napoju alkoholowego równa dziesiątej 
części litra’, szczyny 389 posp. ‘mocz’ lub posp. ‘słaby, niesmaczny napój’, 
trawka 28 pot. ‘lekki narkotyk w postaci papierosa’, wyżerka 207 pot. ‘smaczne 
i obfite jedzenie; też: okazja do najedzenia się’, zbożówka 258 pot. ‘kawa zbo-

żowa’, żarcie 30 pot. ‘jedzenie’; UBRANIA: ciuchy 40 pot. ‘ubranie’, kiecka 106 

pot. ‘sukienka’, kufajka 250 pot. ‘watowana kurtka robocza’, wdzianko 61 pot. 

‘ubranie’; ROZRYWKA: balanga 63 pot. ‘zabawa z dużą ilością alkoholu’, du-

pek 33 pot. ‘walet w kartach’, ochlaj 207 pot. ‘przyjęcie z dużą ilością alkoho-

lu’, żołędny 33 pot. ‘treflowy’; MIEJSCA I OBIEKTY: burdel 21 posp. ‘dom pu-

bliczny’ lub posp. ‘wielki bałagan lub miejsce, w którym jest wielki bałagan’, 
dołek 210 ‘więzienie’, dziupla 241 pot. ‘ciasne pomieszczenie’, dziura 356 pot. 

‘mała miejscowość pozbawiona życia i ruchu’, glinianka 7 ‘miejsce, gdzie ko-

pano glinę; też: dół po wykopanej glinie, napełniony wodą’, grajdół 132 lekcew. 

‘zapadła wieś lub prowincjonalne miasteczko’, miejscówka 94 ‘dodatkowy bilet 
uprawniający do zajęcia określonego miejsca siedzącego w pociągu, autobusie 
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itp.’, tu: ‘miejsce’, monopolka 128 ‘sklep monopolowy’, nora 240 pot. ‘liche, 

nędzne mieszkanie lub podejrzany, brudny lokal’, pipidówka 429 pogard. ‘małe 

miasteczko odległe od centrum kulturalnego’, wucet 198 pot. ‘ubikacja’; 

PIENIĄDZE (W TYM ŚWIADCZENIA RÓŻNEGO TYPU): hajc 210 ‘pieniądze’, ka-

sa 211 pot. ‘pieniądze, gotówka’, kuroniówka 274 pot. ‘zasiłek dla bezrobot-

nych’ lub pot. ‘bezpłatny posiłek dla biednych, zwykle zupa’, łapówka 74 ‘pie-

niądze lub prezent dane w celu przekupienia kogoś’, piątka 129 ‘pięć złotych’; 

ŚRODKI LOKOMOCJI: bryka 208 pot. ‘o samochodzie osobowym’, fura 208 pot. 

‘drogi, luksusowy samochód’, suka 241 pot. ‘samochód do przewożenia więź-

niów lub aresztowanych’, towarowiec 8 ‘pociąg towarowy’; SYTUACJE  

I ZDARZENIA ZACHODZĄCE W SPOŁECZNOŚCI LUDZKIEJ: chryja 476 pot. 

‘awantura’, heca 213 pot. ‘zabawne zdarzenie, niezwykła historia’, normalka 

431 pot. ‘zjawisko, sytuacja, zachowanie itp. nietypowe lub niewłaściwe, ale 

traktowane jako normalne z powodu częstego występowania’, obciach 57 pot. 

‘sytuacja narażająca kogoś na wstyd lub śmieszność’, – Bez rozwiązania. Istny 

pat 75 ‘sytuacja trudna, w której żadna ze stron nie ma możliwości manewru’, 

posiadówka 264 ‘spotkanie towarzyskie’, przeciek 75 ‘wydostawanie się towa-

rów lub informacji w sposób nielegalny’, przewał 465 posp. ‘afera, oszustwo’, 

pyskówka 250 pot. ‘ostra kłótnia’, szwindel 130 pot. ‘pospolite oszustwo, 

zwłaszcza w interesach’, wpadka 20 pot. ‘ujawnienie się czyjejś konspiracyjnej 

lub nielegalnej działalności’ lub pot. ‘niespodziewane skompromitowanie się 

przez ujawnienie popełnionej pomyłki’, wsypa 80 pot. ‘ujawnienie się czyjejś 

konspiracyjnej lub przestępczej działalności’, wypitka 23 daw. ‘pijatyka’, zady-

ma 406 pot. ‘awantury lub bójki w miejscach publicznych, często tłumione 

przez policję’, zamota 200 por. zamotać pot. ‘uczynić trudnym do zrozumienia’; 

INSTYTUCJE SPOŁECZNE: drogówka 120 pot. ‘policja drogowa’, obyczajówka 

426 pot. ‘policja obyczajowa’, ubecja 123 pogard. ‘o aparacie bezpieczeństwa  

w PRL’, pot. ‘Urząd Bezpieczeństwa’; PRASA: szmatławiec 80 pogard. ‘bezwar-

tościowa gazeta’; PRACA: godzinówka 258 pot. ‘stawka godzinowa, wynagro-

dzenie za godzinę pracy lub ‘coś trwającego jedną godzinę’, lewizna 255 pot. 

‘nielegalne źródło dochodów, praca wykonywana nielegalnie’, zapieprz 101 

posp. ‘ciężka, wyczerpująca praca’, zapierdol 451 por. zapierdalać posp. ‘ciężko 

pracować’; ROŚLINY: iglaki 56 pot. ‘drzewo iglaste’, NAUKA: klasówka 168 

‘praca pisana w klasie pod kontrolą nauczyciela jako sprawdzian wiadomości 

ucznia’, podstawówka 38 pot. ‘szkoła podstawowa’, wywiadówka 58 ‘spotkanie 

nauczyciela z rodzicami uczniów w celu powiadomienia o postępach dzieci  

w nauce’; INNE: badziewie 24 pot. ‘rzecz lub rzeczy złej jakości, bezwartościo-

we’, bajer 210 pot. ‘drobne kłamstwo, zwykle w celu zaimponowania komuś’, 

bajzel 16 posp. ‘wielki nieporządek; też: zamęt, zamieszanie’, bzdety 21 pot. 

‘sprawa małej wagi’ lub pot. ‘rzecz małej wagi’, dyrdymały 59 pot. ‘coś nie-

istotnego lub bezsensownego’, frajda 23 pot. ‘niezwykła przyjemność, uciecha’, 

gipsówka 275 ‘tynk gipsowy’, ględzenie 57 por. ględzić lekcew. ‘mówić roz-
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wlekle, nudnie, bez sensu’, hak 244 pot. ‘fakty kompromitujące kogoś’, jedno-

razówka 79 pot. ‘rzecz przeznaczona do jednorazowego użytku’, kablówka 55 

pot. ‘telewizja kablowa’, komórka 48 ‘telefon komórkowy’, kit 171 pot. ‘kłam-

stwa’, legal 239 por. legalny ‘zgodny z obowiązującym prawem lub mający moc 

prawną’, mydlane tasiemce 33 pot. ‘o czymś bardzo długim’, namiary 30 pot. 

‘informacja dotycząca miejsca pobytu kogoś lub usytuowania czegoś’, spontan 

63 pot. ‘spontaniczność’, syf 48 posp. ‘brud, bałagan, nieporządek’, szajs 132 

pot. ‘coś bezwartościowego i brzydkiego’, zagwozdka 163 pot. ‘problem do 

rozwiązania’. 

Drugą licznie potwierdzoną w materiale słownikowym kategorię gramatycz-

ną stanowią leksemy czasownikowe, związane z: PORUSZANIEM SIĘ: człapać 62 

‘iść krokiem powolnym’, dotelepać się 346 pot. ‘dotrzeć gdzieś z trudem’, gra-

molić się 210 pot. ‘niezgrabnie lub z trudnością wchodzić na coś’, lecieć 40 pot. 

‘bardzo szybko biec, śpieszyć się’, łazić 14 pot. ‘chodzić wolno, często bez wy-

raźnego celu, z miejsca na miejsce’, poszwendać się 300 pot. ‘pochodzić przez 

jakiś czas bez celu’, szlajać się 273 pot. ‘chodzić po jakichś, zwykle podejrza-

nych, miejscach’ lub pot. ‘niemoralnie się prowadzić’, spadam na chatę 49 pot. 

‘wychodzić skądś szybko lub uciekać’, wałęsać się 156 pot. ‘chodzić bez celu  

z miejsca na miejsce’, wdepnąć 76 pot. ‘wstąpić gdzieś po drodze’ lub pot. ‘zna-

leźć się przypadkowo w niewygodnej sytuacji, zaangażować się niechcący w ja-

kąś przykrą sprawę’, wygramolić się 43 pot. ‘wydostać się skądś z trudem, nie-

zgrabnie’; PIJAŃSTWEM: chlać 60 posp. ‘pić, zwłaszcza wódkę’, ubzdrygać się 

192 pot. ‘upić się’, wstawić się 354 pot. ‘upić się’, zakapslować się 48 ‘zapić się 

na śmierć’; MÓWIENIEM: chrzanić 194 posp. ‘mówić głupstwa’ lub posp. ‘robić 

coś źle’, dopieprzyć 82 posp. ‘ostro skrytykować lub dociąć komuś’, drzeć się 

107 pot. ‘krzyczeć, śpiewać lub płakać bardzo głośno’, gadać 357 pot. ‘mówić, 

rozmawiać, opowiadać’, ględzić 303 lekcew. ‘mówić rozwlekle, nudnie, bez 

sensu’, maglować 242 pot. ‘usilnie kogoś wypytywać o coś’, tu: ‘przesłuchi-

wać’, mędzić 313 ‘nudzić’, nawijać 242 pot. ‘mówić długo, bez przerw’, na-

wrzucać 66 pot. ‘nawymyślać, naubliżać komuś, pitolić 260 posp. ‘mówić głup-

stwa; też: kłamać’, zbajerować 354 pot. ‘opowiedzieć komuś zmyśloną historię, 

żeby mu zaimponować lub uzyskać coś od niego’; PROCESAMI PSYCHICZNYMI: 

główkować 216 pot. ‘intensywnie myśleć’, jarzyć 198 pot. ‘rozumieć’, kumać 

200 pot. ‘rozumieć’, pękać 372 pot. ‘bać się’, połapać się 82 pot. ‘domyślić się, 

o co chodzi’, zbzikować 274 pot. ‘zwariować’; ZACHOWANIAMI SEKSU- 

ALNYMI: baraszkować 266 ‘bawić się, dokazując’, tu: ‘spędzić noc z mężczy-

zną’, przelecieć 468 posp. ‘o mężczyźnie: odbyć stosunek seksualny’, puszczać 

się 68 pogard. ‘o kobiecie: odbyć stosunek z przypadkowo poznanym mężczy-

zną’;  CZYNNOŚCIAMI FIZJOLOGICZNYMI: kimnąć się 260 pot. ‘zdrzemnąć 

się’, rzygać 26 posp. ‘zwymiotować’; CZYNNOŚCIAMI WARTOŚCIOWANYMI 

NEGATYWNIE ZE WZGLĘDU NA ICH SPOSÓB WYKONYWANIA: babrać się 387 

pot. ‘brudzić się’, nawalać 52 pot. ‘nie wywiązać się ze swego obowiązku, za-
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dania’ lub pot. ‘uszkodzić się, zepsuć się’, odbębnić 52 pot. ‘wykonać lub odbyć 

coś niedbale, byle szybciej’, sklecić 46 pot. ‘zrobić, zbudować coś z byle czego, 

szybko i niedbale’, skrewić 259 pot. ‘zawieść czyjeś oczekiwania’, spartolić 473 

‘zrobić coś byle jak’, umoczyć 130 pot. ‘nie załatwić czegoś pomyślnie lub zro-

bić coś źle’; NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIEM (PRZESTĘPSTWEM): buchnąć 

86 pot. ‘ukraść’, kiblować 236 posp. ‘przebywać w więzieniu’, podprowadzić 60 

pot. ‘ukraść’, przeskrobać 97 pot. ‘popełnić drobne przewinienie’, przyskrzynić 

47 pot. ‘aresztować kogoś’, zmajstrować 242 pot. ‘zrobić coś złego, niewłaści-

wego’; INNE: bujać się 211 pot. ‘męczyć się z kimś lub z czymś’, chajtać się 

207 ‘o kobiecie: wychodzić za mąż, o mężczyźnie: żenić się’, cwaniaczyć 252 

por. cwaniak pot. ‘człowiek przebiegły, radzący sobie w każdej sytuacji, często 

czyimś kosztem’, dotaszczyć 48 pot. ‘donieść z trudem coś ciężkiego do jakiegoś 

miejsca’, ja tylko grzeję na basie 45 pot. ‘zadawać ciosy’ lub pot. ‘strzelać’ lub 

pot. ‘szybko biec lub jechać’ lub pot. ‘pić alkohol w dużych ilościach’, tu: 

‘grać’, nadupcony 210 indyw. ‘pijany’, napatoczyć się 20 pot. ‘spotkać kogoś 

niespodziewanie’ lub pot. ‘zjawić się gdzieś przypadkowo’, niuchać 20 pot. 

‘pociągać nosem, wąchać’ lub pot. ‘zaglądać do różnych miejsc, szperać gdzieś 

w poszukiwaniu czegoś’, odpuścić 241 ‘zrezygnować z czegoś’, odwalasz nu-

mery 174 pot. ‘wykonać jakąś pracę lub załatwić jakieś sprawy, nie wkładając  

w to wysiłku’ lub pot. ‘zrobić coś trudnego, z dużym wysiłkiem’, tu: ‘robić’, 

olać 306 posp. ‘zlekceważyć kogoś lub coś’, Rostockiemu ożeniłem kit z poszu-

kiwanym gwałcicielem 171 pot. ’sprzedać’, pałować 244 pot. ‘bić kogoś pałką’, 

pitrasić 358 pot. ‘przyrządzać jakieś potrawy, zwłaszcza szybko, byle jak’ lub 

pot. ‘przyrządzać jakieś potrawy z przyjemnością, upodobaniem’, ponabijać się 

357 pot. ‘przez pewien czas wyśmiewać się z kogoś’, rozpirzyć 107 posp. ‘roz-

bić, zniszczyć coś tak, aby rozsypało się na drobne kawałki’, skołować 172 pot. 

‘zamącić komuś w głowie’, tu: ‘załatwić’, Co najwyżej ryja ci skuję 326 posp. 

‘zbić kogoś’, […] Wołosaty lubił strugać kozaka 129 pot. ‘udawać kogoś’, 

ściemniać 64 pot. ‘kłamać lub zmyślać’, trzepać 241 pot. ‘drobiazgowo spraw-

dzać bagaże podróżnych’, węszyć 301 pot. ‘podejrzewać coś, dopatrywać się  

w kimś lub w czymś ukrytych złych cech, zamiarów’, tu: ‘szukać’, wychlapać 

64 pot. ‘zużyć dużo czegoś płynnego’, wydurniać się 394 ‘wygłupiać się’, wy-

siudać 318 pot. ‘usunąć kogoś skądś siłą lub podstępem’, zbujać 104 pot. 

‘okłamać kogoś’, tu: ‘zmyślić’, zaszpanować 212 ‘zrobić coś dla wywołania 

wrażenia na kimś’, zawinąć 241 ‘złapać’, zejść 47 por. zejście pot. ‘zgon’.  

Mniejszy udział mają przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe, np.: ba-

dziewny 174 H ‘byle jaki, nic nie warty, brzydki, niegustowny’, cięty pot. ‘zły na 

kogoś, szukający okazji do skrytykowania’, lewe papiery 248 pot. ‘nielegalny, 

fałszywy’, – napakowanych koksem chłopaków z miasta 27 pot. ‘mający dobrze 

umięśnione ciało’, Porąbany jesteś! 160 pot. ‘zachowujący się w sposób nie-

zrównoważony lub odbiegający od normy’, szczeniacki 70 por. szczeniak pot. 

lekcew. ‘młody chłopak zachowujący się niepoważnie’, sztywny 240 pot. ‘czło-
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wiek nieżywy’ lub pot. ‘człowiek zupełnie pijany’, szurnięty 215 pot. ‘niezrów-

noważony psychicznie’, prokurator był w to umoczony 183 pot. ‘nie załatwić 

czegoś pomyślnie lub zrobić coś źle’, upierdliwy 56 posp. ‘dokuczliwy, natręt-

ny’, wgapiony 14 por. wgapiać się pot. ‘zatrzymać na kimś lub na czymś 

wzrok’, Zajebisty cios, wszystko się rozwaliło 48 posp. ‘bardzo intensywny’ lub 

posp. ‘robiący duże wrażenie’; oraz przysłówki, np.: bankowo 257 pot. ‘na pew-

no’, cichcem 50 // cichaczem 351 pot. ‘po cichu’, fajnie 39 por. fajny pot. ‘do-

bry, ładny’, kiepsko 75 por. kiepski pot. ‘marny, nędzny, zły’ lub pot. ‘słaby lub 

chory’, na amen 169 ‘całkiem’, na całego 46 ‘na całość’, na maksa 84 pot.  

‘z największą siłą, intensywnością’ lub pot. ‘całkowicie’, oporowo 48 ‘do opo-

ru’, po całości 325 ‘całościowo’, po chłopacku 394 ‘jak chłopak’, po próżnicy 

472 daw. ‘niepotrzebnie’, serio 22 ‘w sposób świadczący o poważnym trakto-

waniu czego’, za grubo 210 ‘za mocno’, z automatu 246 ‘automatycznie’,  

z grubsza 104 ‘niedokładnie’.  

Jedną z istotnych cech polszczyzny potocznej jest, jak już wspomniano, du-

ży udział związków frazeologicznych
4
 w jej strukturze. Ich nasilona frekwencja 

w powieści Jamrozińskiego wskazuje wyraźnie na funkcję stylotwórczą tego 

tworzywa językowego, bowiem frazeologizmy wykorzystywane są tu często ja-

ko środek dosadnego, obrazowego, nierzadko pełnego humoru odzwierciedlania 

stanów psychicznych bohaterów, ich stosunku do rzeczywistości, przedmiotu 

wypowiedzi itp., stanowiąc ekwiwalenty semantyczne różnych części mowy, ak-

tualizowanych w określonym kontekście, np.: Strzał w dziesiątkę 17 [‘o czymś 

udanym, co przyniosło pomyślny rezultat danego przedsięwzięcia’], Albo spisa-

łeś się na medal, […] albo wygrzebaną teczkę możemy se w dupę wsadzić 18 

[spisać się na medal ‘świetnie, znakomicie, doskonale’], Nie mam zielonego po-

jęcia […] 19 [nie mieć (zielonego) pojęcia ‘nie znać się na czymś, nie oriento-

wać się w czymś’], – Pary z gęby nikt nie puści […] 20, […] nie puścił pary  

z gęby 214, [nie puścić pary z gęby pot. ‘zachować coś w tajemnicy, nic nie po-

wiedzieć, nie wygadać się’], Tak czy siak ciężaru się nie pozbył 24 [SJPD ‘tak 

czy inaczej’], Ośmiela się niejako wystąpić przeciwko własnej sforze, która szła 
ręka w rękę z prokuraturą 25 [SJPD ręka w rękę ‘trzymając się za ręce’], […] 

miał go [doświadczenia – V.J.] jak na lekarstwo 25 [‘bardzo mało’], Nie mógł 
podzielić się z nikim nowym zajęciem, nawet ze starym wygą Wołoszynowem 

[…] 30 [stary wyga ‘ktoś doświadczony w jakiejś dziedzinie’], Nie zamierzał od 
tak nadstawiać głowy 30 [‘narażać się na niebezpieczeństwo’], Od wielkiego 

dzwonu odwiedzali ich jacyś goście 31 [‘w związku ze szczególną, specjalną, 

niecodzienną okolicznością; wyjątkowo’], Przydałby się również świadek z mo-

telu oraz barman, który tak pilnie nadstawiał ucha 37 [‘wytężać słuch, przysłu-

chiwać się pilnie’], – Rozmówczyni momentalnie zbiła go z pantałyku 38 [zbić  

                                                 
4  Ich znaczenie w materiale egzemplifikacyjnym podawane jest za: Bąba, Liberek, 2002. Inne 

źródła będą sygnalizowane. 
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z pantałyku ‘pozbawić kogoś pewności siebie, zdezorientować’], Anka śmiała 

się od ucha do ucha 39 [SJPD śmiać się od ucha do ucha ‘bardzo się śmiać’], 

[…] wtedy […] pociągniesz mnie za język 39 [‘wypytać, wybadać kogoś’], […] 

i tak nagle i w gorącej wodzie kąpana 40, Może i był w gorącej wodzie kąpany 

452 [w gorącej wodzie kąpany ‘ktoś niecierpliwy, impulsywny’], – I co, krótkie 
wypowiedzi przestraszonych wędkarzy na potwierdzenie bzdur wyssanych z pal-

ca? 46 [wyssać z palca ‘zmyślić coś’], Zdaniewicz postawił wszystko na jedną 

kartę 45 [postawić wszystko na jedną kartę ‘powziąć ryzykancką decyzję w ja-

kiejś sprawie’], – Mieli z kimś na pieńku? 48, Ze wszystkimi mam na pieńku 

315, [mieć z kimś na pieńku ‘być z kimś, z czymś w konflikcie’], Niezgrabnie 

chciał wyminąć Mańka, ale ten ni z gruszki, ni z pietruszki buch go w klatkę 
piersiową 65 [‘niespodziewanie, ku zaskoczeniu’], […] pieprzony Wołoszynow 
palcem nie kiwnie 80 [nie kiwnąć palcem ‘nie zdobyć się na najmniejszy wysi-

łek’], Z duszą na ramieniu odpiął pasy 85 [‘ze strachem’], Na pewno nie owinie 

mnie wokół palca 95 [owinąć sobie kogoś wokół palca ‘podporządkować sobie 

kogoś całkowicie’], – No tak, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, więc pa-

suje do demonicznej kobiety 96 [SJPD przysł.], Ona rusza z kopyta 107 [ruszać  

z kopyta ‘zacząć coś od razu robić’], Teraz to musztarda po obiedzie, wiadomo 

168 [‘rzecz spóźniona’], – Wiesz, Andrzeju, to nie przelewki. Ktoś miesza nam 

szyki 179 [mieszać komuś szyki ‘przeszkadzać komuś w czymś’], […] ja w tym 

maczałam palce 189 [maczać w czym palce ‘brać udział w jakiejś sprawie’], 

[…] szynkarza weźmiemy w obroty 192 [wziąć w obroty ‘zastosować energiczne 

środki wobec kogoś’], […] teraz mógł sobie pluć w brodę 196 [pluć sobie  

w brodę ‘wyrzucać coś sobie’], Nic nikomu nie mówiłem, bo co ma piernik do 

wiatraka 200 [‘o dwu sprawach, których łączenie wydaje się mówiącemu absur-

dalne’], Ja wolę biedę klepać, niż trzepać lata za kratami 211 [‘być biednym’], 

Wołoszynow liczył, że zła edukacja nie wypaczy […] podejścia Zdaniewicza do 
niewdzięcznej i syzyfowej pracy, jaką jest wykrywanie przestępstw 214 [‘praca 

ciężka i bezcelowa’], – Niech pan, młody człowieku, nie kpi i nie obraca kota 

ogonem 221 [obracać kota ogonem ‘przedstawiać sprawę w sposób wykrętny’], 

Może teraz wrócisz na stare śmieci? 232 [wrócić na stare śmieci ‘wrócić do 

swojego domu’], […] wszystkim były na rękę [wyniki śledztwa – V.J.] 241 [być 

na rękę ‘coś komuś odpowiada’], […] kumple depczą nam po piętach 243 [dep-

tać komuś po piętach ‘śledzić kogoś, tropić’], Przecież nikt chłopakowi nie dał 

wiary 246 [dawać wiarę ‘wierzyć w coś, komuś’], Może nie chcieli wchodzić 

sobie w paradę 246 [‘przeszkadzać komuś w czymś’], – Nera, puściłeś mnie  

w trąbę 253 [puścić w trąbę pot. ‘porzucić, opuścić kogoś, zerwać z kimś’], Po-

mijając wszystko, przyjmijmy to za dobrą monetę 254 [przyjmować coś za dobrą 

monetę ‘traktować coś poważnie, serio’], Sprawdzę, czy z tym Wiśnią nie wpusz-

cza nas w maliny 255, wpuścił w maliny prokuraturę 352 [wpuścić kogoś w ma-

liny pot. ‘spowodować podstępnie, że ktoś znajdzie się w trudnej sytuacji’], Po-

za tym opowiadasz o koźle ofiarnym 170, […] znalazł kozła ofiarnego 353, [ko-
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zioł ofiarny ‘o człowieku, na którego niesłusznie zrzuca się całą odpowiedzial-

ność za coś’], Na złodzieju czapka gore 172 [SJPD przysł. ‘winowajca wciąż się 

boi, że zostanie wykryty’, zalany w trupa 323, [PWN zalany pot. ‘pijany’,  

w trupa ‘w pestkę, w sztok’], Zabierasz mi ostatnią deskę ratunku, ogarnij się, 
człowieku 296 [ostatnia deska ratunku ‘o czymś, rzadziej o kimś: jedyny, jaki 

pozostał, sposób wyjścia z kłopotów’], lecisz na złamanie karku 298 [‘bardzo 

szybko, na nic nie zważając, narażając się na niebezpieczeństwo’], Stracił rezon 

298 [stracić rezon ‘stracić pewność siebie’], Zaufanie do lekarza diabli wzięli 

298 [‘przepadło, zginęło’], Nie owijała w bawełnę 302 [owijać w bawełnę ‘mó-

wić o czymś oględnie’], […] cała granda psu na budę […] 318 [PWN pot. ‘na 

nic’, zamiótł temat pod dywan 326 [zamieść coś pod dywan ‘pozornie załatwić 

sprawę’], Wam się upiekło 328, – Upiekło mu się 477 [komuś się upiekło ‘udało 

się komuś nie ponieść konsekwencji swoich czynów’], Był w kropce 345 [być  

w kropce ‘znaleźć się w trudniej, skomplikowanej sytuacji’], Śliwoń depcze nam 

po piętach 352 [deptać komuś po piętach ‘śledzić kogoś’], Wystarczy sygnał, że 
masz coś na oku 353 [mieć coś na oku a) ‘obserwować kogoś, coś’; b) ‘uczynić 

kogoś lub coś przedmiotem swoich zamierzeń’], prokurator zetrze w pył naczel-

nika Śliwonia 353 [SJPD zetrzeć w pył ‘uśmiercić, zniszczyć, unicestwić’], – 

Strach ma wielkie oczy 355 [SJPD przysł. ‘pod wpływem strachu wyolbrzymia 

się niebezpieczeństwo’], będzie dym 370, Styl jak zwykle trącił myszką 385 [coś 

trąci myszką ‘być przestarzałym’], miał w czubie 395 [mieć w czubie ‘był pija-

ny’], uchodziło mu to na sucho 400 [uchodzi komuś na sucho ‘ktoś nie doznał  

z jakiegoś powodu przykrych konsekwencji’], stanę choćby na rzęsach 427 

[PWN stawać na rzęsach pot. ‘starać się’], trzymał go w szachu 452 [trzymać 

kogoś w szachu ‘krępować czyjąś swobodę’], teraz był na lodzie 452 [być na lo-

dzie ‘zostać z niczym, być w trudnej sytuacji’], bez zbędnych ceregieli 403 

[PWN ceregiele pot. ‘zbyteczne, konwencjonalne grzeczności’ lub pot. ‘nie-

szczere wymawianie się’; bez zbędnych ceregieli ‘bezceremonialnie’], Nie pa-

trzą, świątek czy piątek 473 [SJPD świątek czy // albo piątek ‘codziennie’], pie-

przony Wołoszynow nawet palcem nie kiwnie 80, Palcem nie kiwnął 480 [nie 

kiwnąć palcem ‘nie zdobyć się na najmniejszy wysiłek’], Jest przy zdrowych 

zmysłach 131 [być przy zdrowych zmysłach ‘być poczytalnym’], ja puściłem 

farbę 465 [PWN puścić farbę pot. ‘zdradzać się’], Wolę nie wiedzieć, kto pod 

kim dołki kopie 98 [‘działać podstępnie, potajemnie na czyjąś szkodę’], Dostał 
żółte papiery, ale takie w zawieszeniu, na pół gwizdka 22 [ na pół gwizdka ‘nie 

angażując się maksymalnie, do końca w robieniu czegoś’], Oczywiście morda  

w kubeł 21 [pot. ‘trzeba milczeć’], Można zapuścić żurawia 109 [pot. żart. ‘za-

glądać’], […] Śliwoń mógł maczać palce w tym obrzydlistwie 289 [maczać  

w czymś palce ‘brać udział w jakiejś sprawie’].  

Szczególną przydatność jako sygnały wzorca potocznego wykazują zwłasz-

cza nowsze związki frazeologiczne, jak choćby: Tylko jak to zrobić, kiedy ma się 

szlaban na oficjalne śledztwo 37 [H mieć szlaban pot. ‘mieć zakaz’], […] ten to 
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naprawdę dostał świra 40 [H mieć świra pot. ‘być niespełna rozumu’, Każdy ma 

swoje jazdy 41 [mieć jazdy ‘mieć swoje humory, zachowywać się nienormal-

nie’], Nachlałem się oporowo i zaliczyłem zgona 48 [PWN zaliczyć pot. ‘wziąć 

w czymś udział lub zrobić coś’; tu: ‘stracić świadomość pod wpływem alkoho-

lu’], Nie mam fazy 49 [nie mieć fazy ‘nie mieć nastroju, chęci na coś’], […] jest 

zawalona robotą 51 [być zawalonym robotą/pracą ‘mieć dużo pracy’], Guru od 

siedmiu boleści 80, […] Chodzi o każdy drobny szczegół, a nie teorie od sied-

miu boleści – 201 [PWN ‘marny’], Po kiego grzyba? 80 [PWN pot. ‘po co’], 

Daliśmy z buta 328 [dać z buta ‘iść pieszo’], […] piździ jak w kieleckim 210  

[‘o wietrze: bardzo wieje’], Czytał na wyrywki 35 [czytać na wyrywki ‘czytać 

dowolne, wybrane fragmenty tekstu’], Puścił jeszcze pawia na pożegnanie 62 

[PWN puścić pawia pot. ‘zwymiotować’], […] przepyta na początek Konrada 

Ligockiego, chłopaka, który wywinął się śmierci 37 [PWN wywinąć się śmierci 

pot. ‘uniknąć śmierci’], Stasiek ma chody u takiego gościa 117 [łow. chody 

‘ścieżki, przejścia leśne; też: kanały nor zwierzęcych’, mieć chody ‘mieć znajo-

mości’], Masz haka 125 [H mieć haka pot. ‘znać fakty kompromitujące kogoś’], 

Wreszcie kobieta gwałtownie zaciąga hample 107 [zaciągać hample ‘hamo-

wać’], Nie da się wiecznie pod górkę 99 [PWN pot. ‘trudno’], […] trafił na 
człowieka lub ludzi, których bawi jazda na krawędzi 230 [‘ryzykować’], – Wer-

sja niby trzyma się kupy 184 [coś trzyma się kupy ‘ma sens’], Przegwizdane 

mam 352 [PWN mieć przegwizdane pot. ‘podpadać’], Czyżby jakąś szopkę od-

grywali specjalnie dla niego?104 [odgrywać szopkę ‘udawać’], Byli wówczas 
na tapecie 111 [PWN mieć na tapecie pot. ‘omawiać’], Sporo członków tego 
gangu poszło za kratki 125 [pot. ‘iść do więzienia’], Wisienką na torcie okazała 
się czwarta skrzynka 60 [wisienka na torcie ‘zwieńczenie czegoś, dopełnienie 

całości’], […] wedle dokumentu wtedy im kopnął w kalendarz 82 [pot. 

‘umrzeć’], Zamknięta sprawa okazała się bombą z opóźnionym zapłonem 215, – 

Może to było pójście na skróty 241 [‘iść na skróty‘], Wyobraźnia Zdaniewicza 
pracowała na wysokich obrotach 181 [pracować na wysokich obrotach ‘mak-

symalnie angażować się w pracę’], Nie mogli znaleźć wspólnego języka 182 

[mieć wspólny język ‘rozumieć się’], […] wypłacić gościowi z liścia 265 [dać  

z liścia pot. ‘uderzyć otwartą dłonią’], Zastanawiał się tylko, jak dobrać się na-

czelnikowi do dupy 289 [PWN dobrać się komu do dupy pot. ‘ukrócić czyjąś 

bezkarność, samowolę’], […] tamten rzucił na odczepne numer bloku przy ulicy 

Grażyńskiego 293 [PWN rzucić na odczepne pot. ‘powiedzieć coś na odczepne-

go’], […] teraz słyszę jakieś głodne kawałki o mojej śmierci zawodowej 296 

[PWN pot. ‘głupstwa’], Jest całkiem dobry w te klocki 267 [być dobrym w te 

klocki ‘być dobrym w jakiejś dziedzinie’], – Tyle ze wszystko o dupę potłuc 315 

[PWN pot. o kant dupy potłuc // o dupę potłuc ‘marny’], […] nie mogę tego ofi-
cjalnie wrzucić w grafik, więc kręć tym na boku 24, […] nie może dowiedzieć 
się o naszym szyciu na boku 355 [pot. ‘załatwiać, robić coś na lewo, nielegal-

nie’], Dzisiaj mam fory 341 [mieć fory u kogoś, PWN fory ’przywileje, na jakie 
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ktoś może liczyć w określonym środowisku lub u określonej osoby’], Klapa na 

całej linii 196 [PWN klapa pot. ‘niepowodzenie jakichś planów lub interesów’, 

tu: ‘całkowite niepowodzenie’], Wciskają kit, tylko nie wiem po co 190 [PWN 

wciskać kit ‘wmawiać’], […] bez jaj, panowie 103, Bez jaj! 294 [PWN jaja pot. 

‘sytuacje i zachowania śmieszne lub dziwaczne’ lub pot. ‘niezwykła historia’, 

tu: ‘bez żartów’]. Niektóre o charakterze okazjonalizmów, np.: – Mogli od razu 

szyć po swojemu, jedną śpiewkę dograć 131 [tu: ‘zmówić się, ustalić jedną wer-

sję zeznań’], […] strasznie daje po rajtach 244 [tu: ‘zimno’], […] w tej sytuacji 

szyjemy na skróty 50 [szyć tu: ‘robić coś’, PWN na skróty ‘na przełaj’, tu:  

‘w sposób uproszczony’], […] pora kończyć trzepanie sierści 245 [PWN trzepać 

kogoś pot. ‘bić’]. Na inwencję językową bohaterów wskazują także liczne inno-

wacje frazeologiczne, obejmujące:  

a) innowacje wymieniające, np.: […] mogli wpaść w łapy potwora z bagien 46 

[wpaść, dostać się w czyjeś, jakieś ręce, komuś w ręce ‘znaleźć się w czyimś 

posiadaniu’], Dżoju miał łeb na karku 49 [mieć głowę na karku ‘być spryt-

nym, przedsiębiorczym’], Kogo łapa świerzbiła?! 170 [ręka kogoś świerzbi 

‘ktoś chce kogoś ukarać’], Rzeczywistość wolnorynkowa pełną gębą 79 [całą 

gębą ‘prawdziwy, co się zowie; naprawdę’], No chyba że popełni błąd i wy-

łoży się na łopatki 236 [rozłożyć na łopatki ‘pokonać kogoś’], Przypadkowy 

menel, który zachlał się w trupa 240 [pot. zalany w trupa ‘pijany do nieprzy-

tomności’], Teraz czuł wiatr w żaglach, pełną swobodę ruchów 95 [łapać, 

chwytać wiatr w żagle ‘wyzyskiwać możliwość realizacji zamierzonych 

działań’], Mnie tu łeb suszyłeś 254 [suszyć głowę pot. ‘naprzykrzać się’], 

Wołosaty dołożył swoje trzy grosze 374 [wtrącić swoje trzy grosze ‘wtrącać 

się’], Obrócili kota ogonem [odwrócić, wykręcić kota ogonem ‘przedstawić 

sprawę w sposób wykrętny, fałszywy’], […] on jest kuty na cztery kopyta 

131 [kuty na cztery nogi ‘sprytny, przebiegły’], Ja wolę biedę klepać, niż 
trzepać lata za kratami 211 [PWN siedzieć za kratkami pot. ‘siedzieć’], […] 

z jedną panną tak sobie na schodach bajer cisnąłem 210 [PWN wstawiać 

bajer pot. ‘kłamać’], A żebyś już mi więcej nie truł tyłka 6 [PWN truć dupę 

wulg. ‘zawracać głowę’], nadajemy na zupełnie innych falach 48 [PWN 

nadawać na tych samych falach ‘rozumieć się’], Przez ciebie mamy garba. 

To pewno oni łażą za tobą i nie notują, tylko wpierdalają się na chatę 253 

[mieć ogon ‘być śledzonym’], […] przyciśnie go do muru 290 [PWN przy-

pierać kogoś do muru ‘przyciskać]; 

b) innowacje skracające, np.: Chciał dobrze wypaść, a tu kłody pod nogi 41 [rzu-

cać kłody pod nogi ‘przeszkadzać komuś w czymś’], […] są pewne podejrzenia, 
że kto inny maczał palce 47 [maczać w czymś palce ‘brać udział w jakiejś spra-

wie’], Dwie sroki za ogon, rozumiesz 213 [trzymać dwie sroki za ogon ‘chcieć 

od razu osiągnąć podwójny cel’], Przesrane 240 [mieć przesrane ‘podpadać’], 

Przechlapane 79 [mieć przechlapane ‘podpadać’], Jak to mówią, mam rękę do 

roślin 56 [mieć szczęśliwą, dobrą rękę ‘mieć szczęście do czegoś’]; 
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c) innowacje rozszerzające, np.: Na punkcie przezroczystych przedmiotów 

miał prawdziwego fioła 77 [mieć fioła na punkcie kogoś, czegoś pot. ‘mieć 
w związku z kimś, czymś obsesję’], Wszystko musi mieć nogi, ręce i cyce 

112 [pot. coś musi mieć ręce i nogi ‘być dobrze ułożonym, trafnym, mieć 
sens’], ma takiego pietra 80 [mieć pietra ‘bać się’], Miał coraz bardziej  

w czubie [mieć w czubie ‘być pijanym’]; 
d) innowacje regulujące, np.: Paru młodych gówniarzy bez oleju w głowie 18 

[mieć olej w głowie ‘być mądrym’], […] i wszyscy umyli rączki 20 [umy-

wać, umyć ręce ‘usuwać się od czegoś, wyprzeć się czegoś’], Amatorzy 

„dymka” prowadzili jak po nitce do rozprowadzających zioło pod szkołami 

28 [dojść po nitce do kłębka ‘wyjaśnić, wykryć, kierując się śladami, wysu-

wając wnioski’], – Tak oficjalnie jest w papierach, więc nie łap mnie za 

słówka 81 [łapać kogoś za słowa // za słówko ‘złośliwie interpretować czyjąś 
wypowiedź’], Musiał na swój sposób cierpieć niedostatki bycia z alkoholem 

za pan brat 110 [być z czymś, kimś za pan brat ‘bardzo dobrze coś znać, ko-

goś znać’], Tym bardziej nie powinna [Strachecka – V.J.] wychylać nosa 

191 [wtykać nos w coś ‘nadmiernie się czymś interesować’], Miej oko  

i ucho otwarte 111 [mieć oczy i uszy otwarte ‘doskonale orientować się  
w danej sytuacji’], Nie kręć sobie stryczka 212 [kręcić na siebie stryczek 
‘przyczyniać się do własnej zguby’], Nikt na nikogo krzywo nie spoglądał 

279 [krzywo patrzeć ‘traktować kogoś, coś nieprzychylnie’], – Bez obrazy, 

ale ja wolę dmuchać na zimno 277 [dmuchać na zimne ‘być (przesadnie) 
ostrożnym’], Wiem, w tej branży ludzie trzymają gęby na kłódkę […] 427 

[pot. trzymać gębę na kłódkę ‘milczeć’], Dwóch podejrzanych weszło na ta-

petę 354 [mieć na tapecie pot. ‘omawiać’], – Nie ufam gnidom, które włażą 

z buciorami ludziom w życiorysy 46 [PWN wchodzić/włazić z butami w ży-

cie (komuś)], Ten majtkowy to z czapy wzięty 130 [PWN od czapy pot. ‘bez-

sensownie’], Do woli popijał z gwinta […] 286 [pić z gwinta ‘pić prosto  
z butelki’]. 
Cechą polszczyzny potocznej jest obecność w niej właściwości lokalnego ję-

zyka regionalnego i gwarowego (Handke 2008, 85), co potwierdza analizowany 

tekst, np.: […] wygrzebaną teczkę możemy se w dupę wsadzić 18–19, A gdyby 

mus był, żeby topielca w taki sposób identyfikować? 6; – Ochujaliśta, jak pragnę 

zdrowia 239, – Zapchało się na amen. Tych granulków podaj 299, – Z pijokami 

tak zawsze 327, Cały świat jest teraz na YouToubie, więc nie dziwota 332, Ni 

chuja idei 449.  

Innym wyznacznikiem potoczności w powieści są licznie potwierdzone wul-

garyzmy, przy czym przekleństwa i deprecjonujące epitety pojawiają się nieko-

niecznie w stanach silnych emocji. Ich obecność związana jest raczej ze zmia-

nami dokonującymi się we współczesnej polszczyźnie ogólnej, które wiążą się 
ze swobodą obyczajową, możliwością „epatowania wszelkimi sposobami” i ze 
zjawiskiem, „jakim jest gra z konwencją” (Handke 2008, 305). Oto wybrane 
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przykłady, które i tak wskazują na znaczny udział tego typu słownictwa w wy-

powiedziach bohaterów literackich powieści Jamrozińskiego:  
— rzeczowniki, np.: – Co to, do chuja, za panoszenie się w moim biurze?! 237, 

[…] sami formaliści do chuja niepodobni 327, – No, chuj wie! 357, wulg. 

‘członek męski’ lub wulg. ‘wyzwisko używane w stosunku do mężczyzny’, 
chujaszczyk 298, – Chuja mnie to obchodzi. Daj se siana, Wołosaty! 103, 

Sam się podkładam za damski chuj 183, Mamy trop po chuju 113, wulg. 

‘wyzwisko używane w stosunku do mężczyzny’, – Ja bym mu ten nóż wbił 

do gardła, aż by się jeden z drugim ochujalec udławił 49, Chroniliście wła-

sną dupę 240 wulg. ‘część ciała, na której się siada’, – Niezła dupa 128 

wulg. ‘o młodej, atrakcyjnej seksualnie kobiecie’ lub wulg. ‘o czyjejś dziew-

czynie, kobiecie jako partnerce seksualnej’, – No to sam widzisz, jak głęboko 

w dupę włażą 254 [PWN wulg. ‘podlizywać się], – Ech, Nerka, ale dupę 

trujesz 121 [PWN wulg. ‘zawracać głowę’], każda wersja jest do dupy 327 

wulg. ‘marny’, dupczenie 427 por. dupczyć wulg. ‘o mężczyźnie: odbywać 
stosunek seksualny’, dupochron 288 pot. ‘pisemna lub mailowa dokumenta-

cja zaświadczająca o dopełnieniu obowiązków, przestrzeganiu procedur, 
wypełnieniu poleceń przełożonych; podkładka’, Nie tam jakieś gówna dla 

leszczy 133, – Zaczynasz smakować policyjnego gówna 173 wulg. ‘kał’ lub 

wulg. ‘o kimś lub czymś mało wartościowym’ lub wulg. ‘nic nieznaczący 
przedmiot’ lub wulg. ‘nic, zupełnie nic’, gówno prawda 364 wulg. ‘nie-

prawda’, na halopopierdolu 170 indyw., jebaniec 403 por. jebany wulg. 

‘straszny’, Kiedy życie dało ci mocniej po jajach 194 wulg. ‘jądra’, tu: ‘dać 
się mocno we znaki’, Kurde, dobrze, Bartuś, że klapnąłeś to wcześniej 94 

pot. euf. ‘rodzaj przekleństwa’, kurewka 66 wulg. ‘prostytutka; też: kobieta 
prowadząca rozwiązły tryb życia’, kurewsko 312 wulg. ‘wyjątkowo podły, 
zły’, Jak to ruszymy i tak narobimy sobie niezłego, kurwa, bigosu 20, – kur-

wa, czego tak stoicie?! 102, – Ekshumacja?! Taki ziąb, kurwa, a ciebie 

przygrzało 132 wulg. ‘prostytutka; też: kobieta prowadząca rozwiązły tryb 
życia’ lub wulg. ‘przekleństwo’ lub wulg. ‘o kobiecie’ lub wulg. ‘o kimś, kto 
dla osiągnięcia korzyści postępuje w sposób moralnie naganny’, – Jakie, do 

kurwy nędzy, to dla ciebie policaje? 201 [pot. ‘marny’], kurwiszon 63 wulg. 

‘o doświadczonej, starszej prostytutce’ lub wulg. ‘o kobiecie’, – Co te kuta-

sy tu wrzucają? Można sypać do usranej śmierci 299 wulg. ‘członek męski’ 
lub wulg. ‘obraźliwie o mężczyźnie’, bułgarskie lachociągi 67 wulg. ‘pro-

stytutka’, […] siedzimy tu jak te dwie pizdy na weselu 197 wulg. ‘żeński or-

gan płciowy’ lub wulg. ‘wyzwisko używane głównie w stosunku do kobiet’, 
pinda 121 wulg. ‘pogardliwie o kobiecie, dziewczynie, zwłaszcza źle się 
prowadzącej’, pindol 450 wulg. ‘męski organ płciowy’, pierdolnik 15 wulg. 

‘nieporządek’, pojebus 47 obraź. wulg. ‘ktoś niespełna rozumu’, pokurwie-

niec 170 wulg. ‘dureń’, skurwysyństwo 74 wulg. ‘czyn podły, nikczemny’, 
rozpierducha 306 wulg. ‘afera, skandal’ lub wulg. ‘awantura połączona z bi-
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jatyką’, skurwiel 21 wulg. ‘wyzwisko używane w stosunku do mężczyzn’, 
skurwysyństwo 74wulg. ‘czyn podły, nikczemny’, Z kolei sam test to sranie 

w banie 294 wulg. ‘wypróżnianie się’, sukinkot 372 posp. ‘wyzwisko uży-

wane w stosunku do mężczyzn’, wał 452 wulg. ‘głupiec’, Znalazł się jebany 

wdupowłaz 247 indyw., wpierdol 111 wulg. ‘pobicie’; 
— przymiotniki i imiesłowy oraz przysłówki, np.: – Z tym posterunkowi […] to 

facet mnie nawet śmieszy, ale z tym, że po tylu latach ma swoją ślubną w du-

pie i drze z niej łacha w obecności obcych facetów, to naprawdę chujowe 

206 chujowy wulg. ‘nic niewart’, – Jeżeli jesteś jebanym kociarzem i masz 

zamiar wcisnąć mi tę waszą gazetkę, to powiem krótko, źle trafiłeś. Zonk 45 

wulg. ‘przymiotnik wyrażający negatywne uczucia, rzadziej podziw, wobec 
kogoś lub czegoś’, pierdolnięty 241 wulg. ‘pieprznięty’, – Nie twój posrany 

interes 89 por. srać wulg. ‘wypróżniać się’, w pizdu 193 wulg. ‘daleko, bar-

dzo daleko lub/i w bliżej nieokreślonym kierunku’; 
— czasowniki, np.: dymać 111 wulg. ‘o mężczyźnie: odbywać stosunek seksu-

alny’, gzić się 267 wulg. ‘o ludziach: współżyć seksualnie’, „Odbiło ci, go-

ściu se biegnie na chatę, a ty go jebut na ziemię” 65 wulg. ‘cios, uderzenie’, 
Teraz toś jebnął 83 wulg. ‘ukraść’ lub wulg. ‘rzucić czymś’ lub wulg. ‘moc-

no uderzyć’, tu: ‘powiedzieć’, kurwić się 105, wulg. ‘o kobiecie: uprawiać 
prostytucję lub prowadzić rozwiązły tryb życia’ lub wulg. ‘zachowywać się 
w najwyższym stopniu podle’, Najebaliśmy się zdrowo z Ramoniem 110 

‘upić się’, Uwłaczające to jest nasrać komuś do kieszeni albo na pantofle,  

a to właśnie Pan narżnął na mnie i to sporego kloca 296 posp. ‘oddać kał’, 
pieprzone fatum 194 wulg. ‘straszne’, Pierdolisz od rzeczy! 388 tu: ’mówić’, 
– Nie pierdol, bierzemy cię na dołek do wyjaśnienia 210, – O ja pirdylę! 250 

H ‘mówić głupstwa, gadać od rzeczy’, – Jak rozpierdolę te drzwi, to poświe-

cę ci blachą 235 wulg. ‘rozpieprzyć, rozwalić’, Spieprzaj, nie stój tak sam 

jak ten chuj w remizie 250 ‘uciekać’, spierdalać 246 wulg. ‘uciekać’, spier-

dolić 241 wulg. ‘zepsuć’, udupić 296 wulg. ‘pozbawić kogoś możliwości 
działania lub skutecznie zaszkodzić komuś’, – a w ogóle, co ci się tak upier-

doliło z tym bezdomnym 131 wulg. tu: ‘ubzdurać’, – Szukamy jednego zgre-

da, który wjebał się do was w ten złom 236 tu: ‘schować się’, – Wkurwiasz 

niemożebnie, Gralu, weź se i siądź w aucie 108 ‘denerwować’, – Wyluzuj, 

pewno dawno zajebali 252 wulg. ‘uderzyć kogoś’ lub wulg. ‘ukraść coś’, tu: 
‘zabić’. 
Dla współczesnej polszczyzny charakterystyczne jest także występowanie  

w obiegu potocznym różnorodnych elementów obcojęzycznych, zwłaszcza an-

gielskich (Handke 2008, 304). W powieści Schodząc ze ścieżki to zjawisko także 
znalazło swoje odzwierciedlenie, np.: frontman 45, monster 47, fanklub 105, 

Sorry, ale pracujesz raczej dla władzy 186, Okej, kapuję 191, – Okej, no mieli 

chwilę […] 201. W celach indywidualizujących (w wypowiedziach Wołoszyno-

wa) pojawiają się również rusycyzmy, np.: […] żadnego dogaworu nie będzie 
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122, – Jak chcesz, mnienja wsio rawno, w seriożnym paragrafie 315, Panjał, 

drug? 434, Warto na wszelkij słuczaj […] 82; i wtrącenia włoskie, np.: – Uno 

momento, padre 294. 

Zjawiskiem charakterystycznym dla dialogowej polszczyzny potocznej jest 

także nieokreśloność (Suska 2000, 67–69). Zaimki nieokreślone okazują się być 
szczególnie przydatne przy podawaniu informacji bliżej niesprecyzowanych, 
niedookreślonych, które – zdaniem E. Umińskiej-Tytoń (1992, 230) – właściwe 
były dla potocznej odmiany języka już w XVIII w. Natomiast we współczesnej 
polszczyźnie potocznej zaznacza się używanie zaimków wskazujących nie za-

miast rzeczowników, ale przy rzeczownikach w funkcji intencjonalnego ich 

wzmocnienia (Handke 2008, 210). Potwierdza to analizowana powieść, np.: – 

Gościu w punkcie [ksero – V.J.] nie będzie śmiał przy nas zajrzeć do tego twego 

kajetu 25, […] wyszłoby na jaw, że ten z tamtym dawno się zwąchał […]. Nie 

pomogę ci za bardzo, bo nie wiem, gdzie pracuje, ale głowę dam, że nadal u ja-

kichś cichociemnych. Prywatną komórkę włącza raz na ruski rok […]. Wy jeste-

ście jak te dzieci 97, – A nie mówiłem, jednak cosik tutaj mamy 103, Ktoś kogoś 

chciał wybujać 112, […] może rozdać komuś 117, Po jaką cholerę tamten lazłby 

gdzieś, narażając kumpla na atak Grzybiarza […]. A temu z kolei pewno jakiś 

papuga podpowiedział, jak policję wmanewrować w zbrodnię 185; Ludmiła 

przepisała ci coś, nie wiem, chyba dom albo jakąś jego część 189, Zamiar za-

miarem, a jednak cosik się nie poskładało 111, – W dupie mam wasze archiwum 

X i jakąś tam Michalinę! 326. 

Licznie poświadczone w powieści Jamrozińskiego ekspresywa (deminutiwa 

i hipokorystyki) i augmentatiwa służą również ewokowaniu stylu potocznego 
(Zdunkiewicz-Jedynak 2008, 102; Lubaś 2003, 27-40), w którym są często nad-

używane. Pod względem funkcjonalnym na plan pierwszy wysuwa się zatem nie 
ich zabarwienie emocjonalne, ale sam fakt, że dzięki ich obecności dialogi  
w analizowanej powieści zbliżone są do języka właściwego naturalnym, co-

dziennym kontaktom – polszczyźnie kolokwialnej (Handke 2008, 82). Oto wybra-

ne przykłady deminutywów i hipokorystyków (bez ich analizy słowotwórczej): 

— przymiotnikowych, np.: – Takiś bladziutki 322, […] był cieplutki początek 

maja 57, Czyściutkie narządy, no chyba że dobierze się do nich fauna 6, 

drobniutka uwaga 469, Włosy, jak to w służbach, musiały być króciutko 

strzyżone 27, […] nabierze jeszcze większego apetytu na maleńką przygodę 52, 

młodziutki 324, nowiutka insignia 456, […] to ich sprawka 47, świeżutki 46; 

— rzeczownikowych, np.: blankiecik 366, bułeczka 46, charakterek 473, chło-

paczek 263, chłoptaś 268, chwilunia 170, w ciepełku 350, ciuszki 279, 

cwaniaczek 247, doktorek 342, fotka 179, głosik 299, – Coś słabo pilnuje-

cie, bo bezdomni zrobili sobie tutaj hotelik 89, imprezka 357, […] kiełbasek 

mu się zachciało 74, kobitka 274, koleś 256, kurteczka 183, piwko 86, saty-

nowy komplecik 94, luzik 473, do ciepłych łóżeczek 64, macanko 389, 

mieszkanko 446, mięsko się przypiecze 64, młoteczek 92, […] znalezione 
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odciski u ciebie na chacie to paluszki Kuby Nakłuwacza 482, parka 427, 

pięterko 226, prezesik 438, rodzinka 98, siateczka 92, […] jakby siostrunie 

przepisywały nieczytelne strony po nowemu 171, skrzyneczkę 122, spotkan-

ko 99, światek 427, odjechany tekścik 46, tyłeczek 195, typek 229, winko 

292, złodziejaszek 292, znajomek 256, zwężka 456, żarcik 442; 

— zgrubień5
, np.: biedaczyna 363, buciory 46, cmentarzysko 34, dupsko 212, 

fachura 315, flacha 109, grubas 380, kasiora 174, kobiecina 223, kranówa 

327, ludziska 168, mężulo 108, ognicho 65, paluchy 79, papierzyska 377, 

piącha 173, psisko 44, psychol 132, ptaszysko 91, robal 314, speluna 27 

por. spelunka pot. ‘obskurna knajpa, miejsce spotkań ludzi z marginesu spo-

łecznego’, towarzycho 317, uchol 23, uparciuch 42, weselicho 212, wiocha 

428, wóda 111 pot. ‘wódka’.  
Warto jeszcze wspomnieć o skróceniach, które również stanowią wyraźny 

sygnał polszczyzny kolokwialnej (potocznej): Spoko, jutro w Rock-Arcie […] 

39, – Spoko, bo zadyszki dostaniecie 344 pot. ‘wykrzyknik nawołujący do za-

chowania spokoju’ lub pot. ‘partykuła wyrażająca przyzwolenie lub aprobatę; 
tak, w porządku, dobrze, zgoda’, Nie obraź się, kolo, ale drugi raz tej nawijki 

nie łyknę ani żadnej „Strażnicy” 45, Leczysz moje kompleksy, dzięki 96 pot. 

‘dziękuję’, […] komisarz miał u nas szacun 342, […] socreal w uboższej wersji 

51 ‘socrealizm’. 
Zabiegiem językowym ewokującym styl potoczny w powieści jest wykorzy-

stanie licznie poświadczonych porównań. Są to najczęściej porównania dobrze 

osadzone w polszczyźnie nieoficjalnej, powszechnie znane, zapewniające nie 
tylko obrazowość, dosadność, ale i właściwe zrozumienie rozmówców-bohaterów. 
Niektóre tylko konstrukcje naznaczone są indywidualnym piętnem i inwencją 
językową mówiących, co służy nie tylko indywidualizacji języka postaci literac-

kich, ale wywołuje efekt komizmu słownego i/lub pełni funkcję ekspresywną. 
Repertuar wskaźników zespolenia wprowadzających porównania jest ubogi – 

Jamroziński wykorzystuje najchętniej wskaźniki jak, jakby, niczym, co dodatko-

wo potwierdza tezę o związku tej figury stylistycznej z polszczyzną potoczną: 

Naskórek […] można ściągnąć go z rąk i nóg jak rękawiczkę 6, Cała reszta zdarzeń do-

konała się gładko i szybko niczym błysk ostrza 9, Komisarz jak wprawny antykwariusz 

lekko muskał papier, przeglądając kartki 12, […] najprawdopodobniej będzie milczał jak 
grobowiec na Powązkach 20, Na zakończenie Wołoszynow prychnął niczym kot 21, Pa-

miętam to jak przez mgłę […] 12, – Dlatego ja do ciebie jak w dym […] 12, […] miał 
ponowić testy na strzelnicy, które potrzebne mu były teraz jak świni siodło 38, […] gorą-
cy i świeżutki jak bułeczka reportaż o faciach 46, Ledwo mnie dotaszczyli na chatę i jak 
wór wrzucili do środka 48, Podnosisz mi ciśnienie jak cholera 49, Ligocki drapał się po 
głowie, mrużąc oczy jak kot 62, My jak te uparte osły ciągnęliśmy na imprezę 63, I po-

szliśmy w stronę motelu Skałka, posłusznie jak te konie pociągowe 64, O tej porze trasa 

                                                 
5  Augmentatiwa pod względem semantycznym stanowią niejednolitą grupę: informują o wielko-

ści przedmiotu i/lub wyrażają negatywny stosunek lub ocenę (Handke 2008, 126–127). Powsta-

ją w wyniku derywacji postępowej, wstecznej lub wymiennej. 
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już tak nie grzmiała jak wodospad 65, […] słuchał jak zaklęty 73, Biedak krwawił obfi-
cie jakby beczkę smoły na niego wylano, do połowy był w czarnej mazi 69, Byłem jak 
sparaliżowany 71, Byliśmy jak na widelcu […] 71, […] rozlewała się Michalina, jak 
ciemna stygnąca zupa 85, Zdaniewicz na widok Anki ubranej w satynowy komplecik 

szczerzył się jak wioskowy głupek 94, […] nie będzie bezinteresowny jak Reksio 99, Nie 
powinienem tak ściemniać, bo wydłuży mi się nos jak Pinokiowi 100, Tępy jak tort 111, 
Żałoba po utracie dziecka była jak niekończąca się podróż w tunelu 116, Bartosz miał 
nogi jak z waty 152, Sierpniowy żar niemiłosiernie sączył się z nieba, oblepiając niczym 
pajęczą siecią park Staszica […] 164, Razem z innymi uwijał się jak w ukropie 165, – 

Też się pocę, ale ten grubas, normalnie, jest zlany potem jak dziwka w kościele – 165, 

[…] przecież facet ulotnił się jak kamfora 168, Czuł się jak na przesłuchaniu 172, […] 

byli jak w amoku 184, […] jedni drugim skaczą do gardeł jak w wielkim kotle 186, […] 

nadgorliwości, boję się jak ognia 187, – Ten twój Mazur to straszny sęp 193, Facet miał 
łeb jak sklep 202, Łapy latają jak w delirce 210, To straszni przechuje, są jak zaraza 211, 
[…] spłynie to po niej jak po kaczce, a na wizus to jest pusta jak bęben Rolling Stonesów 
214, Święta Zmarłych unikał jak ognia 219, […] łgał jak pies 247, […] zamęt jak diabli 
246, Mamy wyjątkowo ważny biznes do niego, prędki jak spuszczone szelki 195, […] 

skóra wiotka i niemal przezroczysta jak zmoczony papier 218, […] żeby strzelać do nich 
jak do kaczek?! 251, – Andrzej gadał jak odtrącony kochanek 254, […] sam się zgłosił 
jak najgłupsza owca w stadzie 261, Marta spała zwykle jak kamień 263, […] skłonił się 
usłużnie jak lokaj 302, […] musieli wgapiać się w te stare pudła emitujące promieniowa-

nie niczym ruski telewizor marki Rubin 340–341, Pamięć zawodna jak wiadro bez nosi-

dła 355, – Byłem jak Tony Halik w Andach 369, […] podobno na zimę zawsze rzadziej 
się goli, niczym alpinista w pierwszej bazie 387, Pytał o te laski i miód, jakby głupa rżnął 
450, W komendzie wrzało jak w ulu 465, Wpadli jak po ogień 104, Ja też mam, krzywe 
nogi, jak sram 363, Na zewnątrz przystanął jak wryty 375. 

Na uwagę zasługują także, pojawiające się w dialogach, typowe dla kontak-

tów nieoficjalnych, adresatywy i formy grzecznościowe. Repertuar form grzecz-

nościowych i adresatywnych współczesnej polszczyzny potocznej poszerzył się 
o formy należące do różnych odmian języka oraz subkodów (np. żargonów 
miejskich czy środowiskowych) (Handke 2008, 82), co Tomasz Jamroziński  

w umiejętny sposób wykorzystuje do celów stylizacyjnych w swej powieści, np.: 
– To po co, chłopie, głowę zawracasz?! Pilnuj lepiej tych gapiów na górze  
– powiedział lekarz, przecierając szkła swoich okularów 6; Nie ściemniaj tu, 
skromnisio 96 [Zdaniewicz do Anki], – Idę do łazienki poprawić ust koral, a ty, 
złotko, przeczytaj sobie eska 100 [Anka do Zdaniewicza], Proste, chłopcze 122 

[Wołoszynow do Zdaniewicza], – Dziecko – w poszumie drzew dało się słyszeć 
słaby głos – dziecko drogie, pomóż 136 [Strachecka do Andżeliki, dorosłej ko-

biety], – Cześć, co tam dobrego? 182, – Koleżanko, jeśli łaska, poproś szefa 195 

[Wołoszynow do kelnerki], – Niech będzie, paniusiu 269 [policjant do Anki],  

– Złociutki! Przyszedłeś z pustymi rękami, ale z pełną głową […] 312 [Woło-

szynow do Korbasińskiego], Stary, częstuj się 323 [Wdowiec do Wołoszynowa], 
Przestań, człeku 406 [Wencel do Wołoszynowa], – Taa, jasne, otwieraj chamie, 

ZOMO nigdy nie kłamie 235 [policjanci do Bartuzela], – Chłopie, wczoraj byłem 
u doktorka i pokreślił moje papiery! 352 [Wołoszynow do Zdaniewicza], – Lu-

dziska, nie pamiętam [przesłuchiwany świadek do policjantów] 201, – Jedź, 
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młody, na razie przed siebie 120 [Wołoszynow do Zdaniewicza], – Młody, żebyś 
za dużo nie myślał przed pogrzebem […] 204 [Wołoszynow do Zdaniewicza],  
– Mylisz się, bracie. Pomagam ci, a ty już drugi raz mnie obrażasz 186 [Rad-

kiewski do Zdaniewicza], – Bracie, gdyby to była prawda […] 316, – Oj, Nera, 

młodyś, to i zdziwiony 213 [Wołoszynow do Zdaniewicza], – No co ty?! Dobrali 

się, kurwa, piękna para jak z czajnika 213 [Wołoszynow do Zdaniewicza],  

– Zamilcz, kobieto, bo chyba naprawdę nie wiesz, gdzie jesteś i kto poniósł ofiarę 

221 [Zdaniewicz do Małachońskiej, kuzynki Stracheckiej w czasie kłótni], Ale przy-

jacielu, pomyliłeś piętra 322 [Wołoszynow do Wdowca], Ledwo przeżyła, durniu! 

145 [Andżelika do Zdaniewicza], – Dobrze, łaskawco 235 [Wołoszynow do Bartu-

zela], – Dziadek, otwórz! Bo strasznie daje po rajtach 244 [Wołoszynow do Bartu-

zela], – Nie pierdol, bierzemy cię na dołek do wyjaśnienia 210 [Wołoszynow do po-

dejrzanego o kradzież pieniędzy na weselu], – Czego tam szuka?! [do policjanta] 89 

[forma 3 osoby liczby pojedynczej], – Coś słabo pilnujecie, bo bezdomni zrobili so-

bie tutaj hotelik [Zdaniewicz do stróża] 89 [forma 2 osoby liczby mnogiej], – Cześć, 

co tam dobrego? 182, – Trzymaj się ciepło 339, – No, hejka! 93 [Anka do Zdanie-

wicza], […] złodziejstwo, to sorka, za grubo powiedziane 210. 

Stylizacja potoczna w powieści Schodząc ze ścieżki wiąże się także z wystę-
powaniem nieoficjalnych antroponimów, w tym potocznych form imion: Adam: 
Adaś 273, Aleksandra: Olcia 203, Alicja: Alusia 288, Anna: Ania 163, Anka 51, 

Antoni: Tosiek 411, Barbara: Baśka 60, Bartłomiej: Bartoszek 137, Bartuś 94, 

Dorota: Dorcia 62, Halina: Hala, Halszka 293, Joanna: Asieńka 406, Jerzy: Ju-

ruś 206, Konrad: Konradek 273, Krzysztof: Krzychu 30, Krzyśka 31, Marcin: 

Marcinek 74, Stanisław: Stasiek 117, Włodzimierz: u Włodzia 351; nazwisk: 

Gralak: Gralu 108, Jaruzelski: Jaruzel 441, Korbasiński: Korba 400, Szym-

czyński: Szyma 242, Śliwoń: Śliwka 350; oraz przezwisk: Dżoj 61, Jeti 45, Ma-

niek 45, Nera 213. Najczęściej te nieoficjalne antroponimy pojawiają się w par-

tiach dialogowych, w mniejszym stopniu w warstwie narracyjnej, np.: – Już, 
Bartuś, bijesz punkty 94, – Wiem, Bartusiu, że to fajnie tak poganiać sobie  
z szabelką 97, – Oj, Nera, młodyś, to i zdziwiony 213, – Cześć, Aniu, tu Bartek 

Zdaniewicz! 38, – Wkurwiasz niemożebnie, Gralu, weź i se siądź w aucie 108, 

Korba lubił tego zapuchniętego pozornego ladaco 400. 

Innym zabiegiem stylizacyjnym imitującym język potoczny jest metaforycz-

ne użycie nazw własnych (Kosyl 1978) lub ich potocznych odpowiedników, 
zwłaszcza nieoficjalnych nazw częstochowskiej toponimii (w tym określeń de-

skrypcyjnych), które pojawiają się wypowiedziach bohaterów literackich i narra-

tora
6
, np.: – Chyba twoja abwera nie siedzi na rusztowaniach galerii, pstrykając 

nam fotki? 182 [Abwehra ‘organ wywiadu i kontrwywiadu dowództwa niemiec-

                                                 
6  Szerzej na ten piszę w referacie „Częstochowa do kryminału”, czyli toponimia miasta i jej 

funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle, wygłoszonym na 
międzynarodowej konferencji onomastycznej pt. Funkcje nazw własnych w kulturze i komuni-

kacji, która odbyła się w Gnieźnie w dniach 20–22 września 2014 roku. 
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kich sił zbrojnych w latach 1925–1945’], Sprawę od razu przejął Śląsk […] 15 

[= Komenda Wojewódzka w Katowicach], W tak zwanym mieście świętej wieży 

ktoś narzędziem pokroju kosy pociął i rozszarpał dwóch nastolatków 16, […] 

zrób po starej znajomości ładny rysuneczek dla przyjaciela z krainy medalików 

314 [= Częstochowa], „Michaśka” 15, szpital na Tysiącleciu 82, szpital na Ku-

celinie 51, nowy komisariat na Rakowie 25, komisariat przy Strażackiej 26, trze-

ci komisariat przy Dekabrystów 28, park z obserwatorium astronomicznym 164, 

stadion żużlowy, Święta Wieża, Jasna Góra 164, święte wzgórze 258, Trójkąt 
466. Etymologię tego ostatniego określenia, powszechnie znanego częstocho-

wianom, narrator wyjaśnia w następujący sposób: 

[…] komenda, której trzy budynki biurowe zespolone łącznikiem potocznie nazywano 
Trójkątem Bermudzkim. Plotka głosiła, że określenie wzięło się z powodu liczby nie-

rozwiązanych spraw, a nie układu architektonicznego. Policji nie przynosiło to specjal-

nego uszczerbku, postępowaniami zajmowała się przecież prokuratura, więc jeśli w ogó-
le czepiać się budynków, to prędzej tych przy Dąbrowskiego 29. 

Z innych zjawisk naśladujących polszczyznę potoczną, które pojawiają się 
wśród środków stylizacyjnych wykorzystanych przez Tomasza Jamrozińskiego, 

ale o mniejszej częstości występowania w tekście powieści, wymienić należy 
wyrażenia zrytmizowane i onomatopeje, np.: Bawisz się ze mną w pannę obma-

cywannę? 172, Chuj wielki, dwa bąbelki, gdy pensja spłynie mu dopiero po 
świętach! 452, – Tak, figle-migle tylko po zmroku […] 267, Wrzuć na bęben te 
jego znęty alimenty, czy rzeczywiście taki agresywny skurwiel 21, Skołowałem 
klucz i hyc 172; elementy parajęzyka, np.: – Phi, też mi muzyk – 334, – Aa, 

Halszka. Nie. Ma wolne do końca tygodnia 293, – E, tam. Zobacz, dzisiaj takie 

słońce 300, Uff, leżała [teczka – V.J.] z Twardowskim na okładce, cała i nie-

tknięta 154, Cisza i cmokanie w słuchawce 82, – Zrzucił mnie… ze schodów – 

wyjęczała stara nauczycielka 137, Wlazł na górę – Strachecka chrypiała 137, – 

Dobrze by było – sapnął cicho 190, – Co pani wyprawia? – prawie zaskowyczał 
269, – Psssyt! – Zdaniewicz przystawił palec do ust […] 250; i autopoprawki 

mówiących, zdania urwane itp., np.: – Tak, prawdziwy koszmar, szczególnie że 
byli… że byliście wówczas w tak młodym wieku – wyszeptał Zdaniewicz […] 73, 

– Czyli że rodziców Marcina zastanę, gorzej z Ligockimi i… 274, Przechodzenie 

tego od nowa, szczególnie dla rodziców… Współczuję 241. 

Podsumowując, stylizacja potoczna w powieści Jamrozińskiego Schodząc ze 
ścieżki ma charakter wybiórczy i obejmuje głównie środki słownikowo-frazeolo- 

giczne, dlatego w analizie pominięto wykładniki fleksyjne (zostały tylko zasy-

gnalizowane przy słownictwie o proweniencji gwarowej) i składniowe.  
Wśród leksyki nieoficjalnej dużą częstotliwością charakteryzują się ekspre-

sywizmy
7
 (słownictwo opatrzone w słowniku PWN kwalifikatorem ekspresyw-

                                                 
7  Co charakterystyczne jest dla współczesnej literatury, w której „Wszechobecna emotywność 

[…] poprzez przesadnie nacechowane ekspresją potoczne neologizmy i brutalizmy (też wulga-
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nym, m.in. lekceważący, obraźliwy, pogardliwy, wulgarny, formacje deminu-

tywne i hipokorystyczne oraz augmentatywne), występujące przede wszystkim 
w partiach dialogowych, choć trzeba zauważyć, że i warstwa narracyjna nie jest 
od nich wolna, co powoduje, że stylizacja na potoczność wobec dwudzielnej 

struktury językowej (trzecioosobowej narracji i pierwszoosobowych dialogów) 
tworzy układ częściowo ekwiwalentny.  

Zasadniczą funkcją wprowadzonych elementów potocznych jest imitowanie 
żywej, potocznej mowy, budowanie realizmu przedstawianych wydarzeń i osób, 
czemu dodatkowo służą realistyczne toponimy, w tym oficjalne i nieoficjalne 
nazwy różnego typu obiektów częstochowskiej aglomeracji. Tylko w stosunku 

do jednego z bohaterów (Wołoszynowa) zabiegi stylizacyjne pełnią funkcję pre-

zentatywną i indywidualizującą (obecność wyrazów rosyjskich i włoskich).  
Przeprowadzona analiza pozwala wysoko ocenić skuteczność stylizacji języ-

kowej w powieści Schodząc ze ścieżki, w której potoczne słownictwo i potoczna 
frazeologia przy dużym udziale najniższego rejestru tej odmiany, okraszone po-

życzkami gwarowo-regionalnymi i środowiskowymi, odpowiednimi formami 
adresatywnymi i grzecznościowymi (nieoficjalnymi antroponimami, typowymi 
zwrotami i określeniami apelatywnymi), zaimkami nieokreślonymi, rymowan-

kami, elementami parajęzyka zapewnia zbudowanie autentyzmu świata przed-

stawionego: bohaterowie powieści mówią polszczyzną współczesną właściwą 
dla typu kontaktu nieoficjalnego, familiarno-towarzyskiego. Wzorzec potoczny 

jest także nieobcy odbiorcy, który identyfikuje język postaci literackich poprzez 

odniesienie go do mowy żywej, znanej z codziennych obserwacji zachowań ję-
zykowych współczesnych Polaków. 
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Wykaz skrótów 

daw. – dawny 

euf. – eufemizm 
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indyw. – indywidualizm 

lekcew. – lekceważący 

obraźl. – obraźliwy 

pogard. – pogardliwy 

por. – porównaj 

posp. – pospolity 

pot. – potoczny 

przysł. – przysłowie 

wulg. – wulgarny 

żart. – żartobliwy 

Stylizacja potoczna w powieści kryminalnej  
Tomasza Jamrozińskiego Schodząc ze ścieżki 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest stylizacja potoczna w powieści T. Jamrozińskiego Schodząc ze 

ścieżki. Przeprowadzona analiza pozwala wysoko ocenić skuteczność stylizacji językowej, w któ-

rej potoczne słownictwo i potoczna frazeologia przy dużym udziale najniższego rejestru tej od-

miany, okraszone pożyczkami gwarowo-regionalnymi i środowiskowymi, odpowiednimi formami 

adresatywnymi i grzecznościowymi (nieoficjalnymi antroponimami, typowymi zwrotami i okre-

śleniami apelatywnymi), zaimkami nieokreślonymi, rymowankami, elementami parajęzyka, za-

pewnia zbudowanie autentyzmu świata przedstawionego. 

Słowa kluczowe: stylizacja językowa, styl potoczny, powieść kryminalna, leksem, związek 

frazeologiczny. 

Colloquial Stylisation in Tomasz Jamroziński’s Crime Fiction 

Schodząc ze ścieżki 

Summary 

The subject of this paper is to discuss colloquial stylisation in T. Jamroziński’s crime fiction 

Schodząc ze ścieżki. The analysis lets us praise the efficiency of linguistic stylisation consisting of 

common vocabulary and common phraseology together with a huge input of the lowest register of 

this variation; dialectical, regional and environmental borrowings; appropriate addressative and 

polite forms (informal anthroponyms, typical appellative expressions and terms), indefinite pro-

nouns, rhymes and paralanguage elements enables writers to create the authenticity of the pre-

sented world.  

Keywords: linguistic stylisation, common language style, crime fiction, lexeme, idiomatic ex-

pression. 


