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Tymcza, narka, bezva, senza – procesy skracania

w czeszczyŸnie i polszczyŸnie mówionej

D¹¿enie do ekonomii wypowiedzi jest jedn¹ z wyraŸnych tenden-
cji wystêpuj¹cych wspó³czeœnie w wielu jêzykach. Zjawisko to, nie-
od³¹cznie zwi¹zane z procesem skracania, widoczne jest tak¿e bardzo
wyraŸnie w jêzyku polskim i czeskim. W obu z nich mamy do czynie-
nia z prawdziwym bogactwem przeró¿nych skrótów i skrótowców.
Niektóre z nich maj¹ d³ug¹ historiê i tradycjê, inne dopiero powstaj¹
i „walcz¹” o swoje miejsce w systemie jêzykowym.

Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e jêzyk lubi skróty, a raczej, ¿e lubi¹
je sami u¿ytkownicy jêzyka. Skróty i skrótowce pozwalaj¹ bowiem na
zwiêkszenie tempa przekazu. Pos³ugiwanie siê skrótami to czêsto jed-
nak coœ wiêcej ni¿ jedynie oszczêdnoœæ czasu i ekonomia wypowie-
dzi; w ten sposób wielu u¿ytkowników jêzyka podkreœla i uwiarygod-
nia swoj¹ przynale¿noœæ do ró¿nych spo³ecznoœci np. œrodowiska in-
ternautów czy konkretnej grupy zawodowej.

Przygl¹daj¹c siê zjawisku skracania wyrazów, mo¿emy zauwa¿yæ,
i¿ mimo tego, ¿e wspó³czeœnie tendencja ta jest wyraŸnie nasilona, nie
reprezentuje ona jednak nowego i nieznanego dot¹d trendu zmian jê-
zykowych. Na gruncie jêzyka polskiego i czeskiego (i nie tylko) d¹¿e-
nie do skrótowoœci przejawia³o siê ju¿ niejednokrotnie.

Tendencjê do skracania mo¿na by³o zaobserwowaæ wraz z koñcem
XIX i pocz¹tkiem XX wieku. Sprzyja³ temu rozwijaj¹cy siê kapita-
lizm: powstawanie skrótów by³o zwi¹zane z intensywnym rozwojem
handlu; dzia³alnoœci¹ prywatnych przedsiêbiorstw. W czasie pier-
wszej wojny œwiatowej skróty by³y nieod³¹cznym elementem ówcze-
snych tekstów prasowych oraz komunikatów wojennych.

Prawdziw¹ ekspansjê skrótów i skrótowców odnotowuje siê na
ca³ym œwiecie po roku 1945. Za g³ówn¹ przyczynê takiego stanu rze-
czy nale¿y bez w¹tpienia uznaæ zwiêkszone tempo ¿ycia; intensywny
rozwój ¿ycia spo³ecznego, burzliwe zmiany polityczne i gospodarcze.
Nowy powojenny porz¹dek polityczny, rozbudowa systemu admini-
stracji pañstwowej, powstawanie nowych partii politycznych, szeregu
organizacji, wzrost liczby zak³adów pracy, firm, wreszcie dynamicz-
ny rozwój nauki – wszystkie te zjawiska niew¹tpliwie sprzyja³y ten-
dencji do skracania wyrazów.

Mimo braku dok³adnych danych wydaje siê, ¿e tak jak dawniej
w jêzyku polskim pod wzglêdem frekwencji dominowa³y literowce
oraz g³oskowce, podobnie czêsto mogliœmy spotkaæ ich odpowiedni-
ki, a wiêc iniciálové zkratky oraz iniciálová zkratková slova (Szcze-
pañska 1994, s. 59) w jêzyku czeskim. Do dziœ zreszt¹ te dwa typy
skrótowców s¹ wyraŸnie obecne zarówno w czeszczyŸnie jak i pol-
szczyŸnie, przy czym zaczynaj¹ tu dominowaæ akronimy przejête z jê-
zyka angielskiego np.: ABS, GPS, HR, PIN, PR, USB. Obok nich poja-
wi³y siê jednak stosunkowo nowe typy: skróty nag³osowe czy wyg³o-
sowe, funkcjonuj¹ce w terminologii czeskiej jako „zkrácená slova ne-
sloûená – useknutá slova” (Hrbáèek 1979, s. 97). Wystêpuj¹ one prze-
de wszystkim w jêzyku mówionym, i to im w³aœnie przyjrzymy siê
w tym artykule.

Obserwuj¹c skróty, których obecnoœæ odnotowujemy dziœ w jêzy-
ku kolokwialnym, mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e zarówno na gruncie polskim
jak i czeskim, znajdziemy podobieñstwa nie tylko w ich budowie, ale
tak¿e w tematyce, któr¹ obejmuj¹. Tak¹ dziedzin¹ jest bez w¹tpienia
szeroko pojêta tematyka szkolnictwa: ¿ycie szkolne (studenckie), na-
zwy przedmiotów, nauczycieli:

– z jêzyka polskiego: audimax < Auditorium Maximum ‘nazwa
jednego z budynków Uniwersytetu Jagielloñskiego, zespó³ sal
wyk³adowych, w których odbywaj¹ siê m.in. zajêcia dla studentów,
konferencje naukowe’, angiel, anglik, angol ‘jêzyk angielski’,
bibla, biblia < biblioteka, egzam < egzamin, fak < fakultet ‘wy-
dzia³’, grama, gramica <gramatyka, hira, hista < histora, infa
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< informatyka, ko³o, kolos < kolokwium, korki, kory < korepetycje,
laborka, laborki < laboratorium, legitka < legitymacja, psor, sor

< profesor, stypa < stypendium, tabla < tablica, uniwerek < uniwe-

rsytet, zada < zadanie domowe, zalka < zaliczenie, ¿en < ¿enada

‘¿enuj¹cy’;
– z jêzyka czeskiego: anglina, ánina < angliètina ‘jêzyk angielski’,

cvíèka, cvíka < cvièení ‘æwiczenie, æwiczenia’, deják < dejepis

‘historia’, ekoška < egologie, ew. ekonomika, ekonomie ‘egologia’
lub ‘ekonomia’, filda < filozofie, tak¿e filozofická fakulta ‘filozofia’
lub ‘wydzia³ nauk humanistycznych’, gympl < gymnázium ‘liceum,
ogólniak’, literka < literatura ‘literatura’, medina < medicina ‘me-
dycyna’, mikraèka < mikrobiologie ‘mikrobiologia’, opáèko < opá-

kování ‘powtórka materia³u’, patola, patolka < patologie ‘patolo-
gia, przedmiot na studiach prawniczych’, repec < reparát ‘egzamin
poprawkowy’, rùja, rùûa, runina < ruština ‘jêzyk rosyjski’, sorka

< profesorka ‘profesorka’, stýpko < stipendium ‘stypendium pie-
niê¿ne’, supl < suplování ‘zastêpstwo na lekcji’, telák < telocvik

‘zajêcia wychowania fizycznego’ lub te¿ ‘akademia wychowania
fizycznego’, vízo < vyznamenání ‘œwiadectwo’, vychle, vychoš

< vychovatel ‘wychowawca’.

Powy¿sze przyk³ady powsta³y oczywiœcie na gruncie slangu m³o-
dzie¿owego. Ta grupa spo³eczna wykazuje szczególn¹ aktywnoœæ
w tworzeniu nowych skrótów. Widaæ to tak¿e na przyk³adzie s³ownic-
twa bardziej ogólnego; szeroko pojêtej rozrywki, sposobu spêdzenia
wolnego czasu przez ludzi m³odych:
– w jêzyku polskim: alk, alek < alkohol, bi¿u < bi¿uteria, bro

< browar, browiec ‘slang. piwo’, depra < depresja, dziêks, dziêki,
êki < dziêkujê, fon < telefon, fryz < fryzura, gin (wym. d¿in), ginko

< ginekolog, herba < herbata, impra < impreza, komera < komer-

cja, kom, komóra < komórka, komp < komputer, muza < muzyka,
nastka < nastolatka, obuw < obuwie, oœka < osiedle, polew < pole-

wka ‘slang. bardzo zabawna sytuacja’, rewela, rewelka < rewela-

cja, solar < solarium, spontan < spontanicznie ‘np. spotkanie,

wyjazd zorganizowane spontanicznie’, szacun < szacunek, ubi

< ubikacja, wibra < wibracje w telefonie komórkowym, wspó³lo

< wspó³lokatorka, zdziwko, Ÿdziwko < zdziwienie;
– w jêzyku czeskim: alkáè < alkohol ‘alkohol’, bálek < fotbálek ‘pi³ka

no¿na’, beton < nazwa drinku po³¹czenie: becherovka + tonik,
èéèe! < èloveèe! ‘cz³owieku!’, èoko < èokoláda ‘czekolada’, ï,
díky, dekan, díkas, díkes, díkec < dekuji ‘dziêkujê’, depka < depre-

se ‘depresja’, dýško < diskrece ‘dyskrecja’, fitko < fitcentrum

‘fitness’, hospa < hospoda ‘gospoda, pub’, mikrák < mikrofon ‘mi-
krofon’, narozky < narozeniny ‘urodziny’, neba < nebaví ‘nie inte-
resuje mnie to’, neke < nekecej ‘nie gadaj, nie mów’, nepla < ne-

platí ‘nie obowi¹zuje’, neva < nevadí ‘nie szkodzi’, procík < pro-

cesor ‘procesor’, repre < reprezentace ‘reprezentacja’, retka, retko

< cigareta ‘papieros’, semi < semifinále ‘pó³fina³’, souhl, souhlas

< souhlasím ‘zgadzam siê’, telák < teleobjektiv ‘teleobiektyw’, tel-

ka < televize ‘telewizja’, trága < tragédie ‘tragedia’, urèo < urèitì

‘na pewno’.

Okazuje siê, ¿e anglicyzmy, które bardzo szybko przedostaj¹ siê
zarówno do jêzyka czeskiego jak i polskiego, zostawiaj¹ swoje œlady
tak¿e na p³aszczyŸnie skracania. W obu jêzykach mo¿emy wyró¿niæ
grupê skrótów utworzonych w³aœnie na bazie s³ów pochodz¹cych z jê-
zyka angielskiego. Chodzi tu szczególnie o stosunkowo „m³ode” wy-
razy, które dopiero zakorzeni³y siê w jêzyku; czêsto opisuj¹ nowe zja-
wiska czy trendy, np. w jêzyku polskim: (ta) afterka, ale te¿ (ten) afte-

rek od after-party, (ta) biforka, (ten) biforek od before-party.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w dwóch powy¿szych przyk³adach w wyniku

abrewiacji po³¹czonej z derywacj¹ powsta³y dwa polskie neologizmy:
dil, dilo < dealer, np. dealer narkotykowy. Równoczeœnie polska piso-
wnia odpowiada angielskiej wymowie, np. w jêzyku czeskim: basket

< basketbal od basketball. Ale ju¿ polski kosz od koszykówka; komp,
kompík od computer, istnieje równie¿ czeski skrót poèík < poèítaè,
no�as < notebook, mesík < Messenger. Wystêpuj¹ce one zarówno w jê-
zyku polskim jak i czeskim, np. admin < administrator (np. czatu in-
ternetowego), net < internet, sis < sister. Jednoczeœnie jednak ka¿dy
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z jêzyków wytworzy³ te¿ w³asny skrót: pol. siora < siostra, czes.
ségra < sestra, pol. bi < biseks, czes. bi < bisexual, pol. ex < eks, czes.
ex, exík < ex ‘by³y partner/ka’, homo < homosexual, hetero < heterose-

xual.

Wœród m³odego pokolenia Polaków popularne s¹ te¿ skróty nazw
miast typu: Krak (Kraków), Wawa (Warszawa), Wrocek, Wro (Wro-

c³aw), Biel (Bielsko-Bia³a). Podlegaj¹ one odmianie, w wyniku czego
w jêzyku mówionym mo¿emy us³yszeæ: Na weekend by³em w Bielu.
Wiesz jak to jest w Wawie. Micha³ jest z Wrocka. Z Kraka wyjadê o ós-

mej. Podobn¹ tendencjê mo¿emy zaobserwowaæ wœród m³odych Cze-
chów. Obecne s¹ w mowie takie skróty jak Ova (Ostrava), Li�ák

(Litomeøice), Pardubky (Pardubice), Olmik (Olomouc): Zítra pøijede

z Ovy s kámoškou. To jsem nejak nevìdìl, ûe teï bydlíš v Pardubkách.

Studuju v Olmiku.
Wci¹¿ doœæ m³odym tworem, choæ ju¿ nie nowoœci¹ jêzykow¹ s¹,

zw³aszcza w polszczyŸnie, skróty (g³ównie) nag³osowe, które obej-
muj¹: pozdrowienia, okreœlaj¹ zadowolenie, wyra¿aj¹ uznanie czy
dezaprobatê: cze < czeœæ, elo < helo, dozo < do zobaczenia, nara, na-

rka, narty < na razie, normalka < normalnie, powo < powodzenia, re-

welka, rewela < rewelacja, spoko, spoks, spox < spokojnie, tymcza

< tymczasem, w porzo < w porz¹dku.

Oczywiœcie równie¿ w jêzyku czeskim nie brakuje tego rodzaju
skrótów, np. brou < dobrou (noc) ‘dobranoc’, bájo < bájeèný, bájeène

‘œwietny, œwietnie’, bezva < bezvadný, bezvadne ‘wspania³y, wspa-
niale’, dopo, dopol, dopolèo, dopolko < dopoledne ‘przedpo³udnie’,
hoj < ahoj ‘czeœæ’, jasan < jasný, jasne ‘oczywisty, oczywiœcie’, na-

shle < nashledanou ‘do widzenia’, normoš < normální ‘normalny’,
obyè < obyèejný, obyèejne ‘zwyczajny, zwyk³y, zwyczajnie, zwykle’,
odpo, odpol, odpolko < odpoledne ‘popo³udniu’, ofiko < oficjální

‘oficjalny’, perfekt < perfektní ‘doskona³y, wspania³y’, po o < po

obìdì ‘po obiedzie’, poho, v poho < v pohodì ‘w porz¹dku’, samo

< samozøejmì ‘oczywiœcie’, senza < senzaèní, senzaènì ‘sensacyjny,
sensacyjnie’, úûa < úûasný, úûasnì ‘œwietnie, wspaniale, niezwykle’,

vzrùšo < vzrùšující ‘podniecaj¹co, podniecaj¹cy’, zdar < nazdar

‘czeœæ’.
Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e ten typ skrótów, choæ dziœ obecny w obu

jêzykach, wczeœniej pojawi³ siê i przenikn¹³ do jêzyka potocznego
w Czechach. I chocia¿ nie wszystkimi, to jednak wieloma spoœród
tych skrótów, pos³uguj¹ siê tak¿e ludzie doroœli w sytuacjach codzien-
no-formalnych. Na przyk³ad zupe³nie naturalnym jest po¿egnanie na-

shle, które klient mo¿e us³yszeæ w sklepie od sprzedawcy, a wiêc
w sytuacji, gdy dwoje obcych sobie ludzi „na chwilê” wstêpuje w pe-
wne konwencjonalne relacje. Dwie doros³e znajome, które przypad-
kiem, po d³ugiem czasie niewidzenia siê, spotykaj¹ siê na ulicy na py-
tanie: jak se máš?, mog¹ odpowiedzieæ: bezva. Byæ mo¿e jest to swo-
boda, wynikaj¹ca poœrednio z wp³ywu obecnej èeštiny jako kodu cha-
rakteryzuj¹cego ludzi okreœlanych mianem „swój cz³owiek”. Trudno
jednak wyobraziæ sobie analogiczne sytuacje miêdzy doros³ymi Pola-
kami. By³by to raczej przejaw pewnej gry z konwencj¹ – m³odzie¿o-
wej stylizacji, na któr¹ mog³yby sobie pozwoliæ osoby naprawdê ze
sob¹ z¿yte.

Przytoczone wy¿ej sytuacje wydaj¹ siê przemawiaæ za argumen-
tem, ¿e zjawisko skracania wyrazów na p³aszczyŸnie jêzyka mówio-
nego ma szerszy zasiêg w jêzyku czeskim, podczas gdy w polskim do-
minuje przede wszystkim w slangu m³odzie¿y, bardzo rzadko przeni-
kaj¹c do jêzyka potocznego doros³ych. Œwiadcz¹ o tym tak¿e poni¿-
sze przyk³ady skrótów u¿ywanych przez Czechów w ró¿nym prze-
dziale wiekowym, tematycznie zwi¹zane z ¿yciem codziennym. Ich
ekwiwalentów nie znajdujemy w jêzyku polskim: agoška < agentura

‘agencja’ (np. reklamní agoška ‘agencja reklamowa’), amík < Ame-

rièan ‘Amerykanin’, anglán < Anglièan ‘Anglik’, asák < asistent

‘asystent’, bankáè < bankomat ‘bankomat’, bezdák, bezïák, bezdík

< bezdomovec ‘bezdomny’, dovèa < dovolená ‘urlop’, epka < med.
epilepsie ‘epilepsja’, gynda < gynekologie ‘ginekologia’, hypèa, hypi-

na, hypka < hypotéka ‘hipoteka’, chíra, chýra < chirurgie ‘chirurgia’,
klima < klimatizace ‘klimatyzacja’, komouch, komouš, komouè, ko-

mar < komunista ‘komunista’, odvaz < odvaha, odvaûný ‘odwaga, od-
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wa¿ny’, pacouš, pocoš < pacjent ‘pacjent’, peòák < med. penicilin

‘penicylina’, prokouš, prokša < prokurator ‘prokurator’, rehabka

< rehabilitace ‘rehabilitacja’, répa < republika ‘republika’, sólák

< solista ‘solista’, sváèa < svaèina ‘drugie œniadanie’, véèa < veèeøe

‘kolacja’, zmrzka < zmrzlina ‘lody’.
W tej grupie mo¿emy wymieniæ te¿ skróty przymiotnikowe typu:

digi < digitální, nervní < nervózní, profi < profesionální, ukra < ukra-

dený, utowrzone od liczebników: pade < padesátník, šede < šede-

sátník.
Przygl¹daj¹c siê budowie „nowych” skrótów zauwa¿amy, ¿e zde-

cydowan¹ wiêkszoœæ zkrácených slov w obu jêzykach stanowi¹ rze-
czowniki, du¿o rzadziej pojawiaj¹ siê przys³ówki, przymiotniki czy li-
czebniki, znikom¹ iloœæ reprezentuj¹ czasowniki. Dominuj¹cym spo-
sobem tworzenia skrótów wyrazowych jest abrewiacja po³¹czona
z derywacj¹. W polskiej grupie s³ów o tematyce szkolnej pojawiaj¹ siê
dodatkowo przyk³ady bêd¹ce tak¿e przyk³adem uniwerbizacji: cel

< ocena celuj¹ca, konsta < prawo konstytucyjne ‘nazwa przedmiotu
na studiach prawniczych’, pego < pedagog szkolny, psycho < psycho-

log szkolny, wycho < lekcja wychowawcza. Niektóre z nich maj¹ cha-
rakter bardzo kolokwialny, np. konopa < liceum ogólnokszta³c¹ce im.

Marii Konopnickiej, s³owak < Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Juliusza

S³owackiego. W obu jêzykach mamy tak¿e do czynienia ze z³o¿enia-
mi dezintegralnymi, np. pol. zada < zadanie domowe; czes. beton

< becherovka z tonikiem ‘nazwa drinku bêd¹cego po³¹czeniem alko-
holu z tonikiem’, czy przyk³adami nietypowymi – bardzo mocno
przekszta³conymi, np. pol. gejca < geografia, wzmachol < wzmac-

niacz; czes. rùja, rùûa < ruština, cíèko < cigareta.

Mo¿emy równie¿ zaobserwowaæ wp³ywy angielskie: pol. dziêks

< dziêkujê (slangowa angielska forma thanx), czes. i pol. psorka, sor-

ka < profesorka (chocia¿ w tym przypadku mo¿emy mieæ tak¿e do
czynienia z innym angielskim s³owem wyjœciowym to sorry ‘przepra-
szaæ’) czy pol. fak < fakultet, gdzie polska skrócona forma sugeruje
skojarzenie z angielskim wulgaryzmem fuck.

Procesowi skracania mog¹ towarzyszyæ tak¿e inne zjawiska jêzy-
kowe np. zdrabnianie pol. legitka < legitymacja, si³ka < si³ownia,
czes. bosoška < bossanova, zmrzka < zmrzlina czy adideacja pol. mu-

za < muzyka, stypa < stypendium, czes.: klima < klimatizace, šampón

< šampaòské.

Podczas skracania dochodzi czasami do przekszta³ceñ, okreœla-
nych w czeskiej terminologii jako zklomení np.: pol. dicho < dyskote-

ka, czes. ála, aloše, alíky < alimenty, sámoška, samoška, samka, sa-

mojda < samoobsluha.

Dalsza analiza pokazuje tak¿e, ¿e w obu jêzykach przewa¿aj¹c¹
czêœæ wyrazów skróconych stanowi¹ skróty nag³osowe, gdzie skraca
siê koniec wyrazu: pol. klima < klimatyzacja np. w samochodzie, kier,
kiero < kierownik oraz czes. dóûo < doûivotí, nádr < nádraûí, lino < li-

noleum. Rzadziej spotykamy skróty wyg³osowe (odciêcie pocz¹tku
wyrazu), np. pol. fon < telefon, bus < autobus, tomny < przytomny,
czes. retka, retko < cigareta, sorka < profesorka, sor < profesor (rów-
nie¿ w jêzyku polskim), a tak¿e nag³osowo-wyg³osowe, np. czes.
fránina < francouzština, matika < matematika. Niezwykle rzadko
mamy do czynienia ze skrótami nag³osowo-œrodg³osowymi: pol. infa

< informatyka czy œródg³osowymi, przyk³adem mo¿e byæ tutaj cze-
skie imiê Lexa < Alexandr.

W swoim artykule T. Z. Or³oœ zwraca uwagê na fakt, ¿e w przypad-
ku niektórych wyrazów skróconych nie wiadomo dok³adnie od jakiej
czêœci mowy powsta³y. „W¹tpliwoœci takie nasuwaj¹ siê przy analizie
skrótów, maj¹cych formy przys³ówkowe typu czes. senza, bezva, pol.
spoko. Stanowi¹ pewnego rodzaju pu³apki jêzykowe. Jedynie z konte-
kstu mo¿emy poznaæ, czy skrót taki powsta³ z rzeczownika, np. senza

< senzace, przys³ówka senzaènì lub przymiotnika senzaèní” (Or³oœ
2002, s. 319). Problematyczny jest tak¿e rodzaj gramatyczny przy-
miotnika; mo¿emy go rozpoznaæ jedynie na podstawie kontekstu zda-
nia np.: bezva kamarádka < bezvadná kamarádka, bezva film < bez-

vadný film, bezva díte < bezvadné díte.
Wœród wyrazów skróconych zarówno w jêzyku polskim jak i cze-

skim wystêpuj¹ formy nieodmienne czes. pol. afro, czes. šede, pol. bi-
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¿u, normalka, spoko, szacun, zdecydowana wiêkszoœæ podlega jednak
odmianie: pol. herba, komuch, taksa, fon, czes. cíba < cibule, knedl

< knedlík, konzerva < konzervativec, náèa < náèelník.

Mo¿emy ponadto stwierdziæ, ¿e proces skracania wyrazów wystê-
puje na szersz¹ skalê w jêzyku czeskim, w którym skróty rozpo-
wszechniane s¹ nie tylko, jak ma to miejsce w przypadku jêzyka pol-
skiego przez m³odzie¿, ale równie¿ przez doros³ych. Jednak zarówno
na gruncie czeskim jak i polskim to w³aœnie grupa m³odych u¿ytkow-
ników jêzyka odznacza siê najwiêksz¹ kreatywnoœci¹ w dziedzinie
tworzenia skrótów wyrazowych.
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Summary
The article describes the processes of shortening in Polish and in Czech. The

exemplificative material is mostly derived from the Polish and Czech teenage
language, because this social group is treated as the most creative group of language
users, although it is significant to point out, that in Czech, acronyms can be found in
spoken language of adults more often than in the Polish language. The author also
notices the tendency to shorten words of English origin among other things, due to the
derivative-abbreviatory processes, for example: net internet, no�as notebook etc.
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