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OD WIADOMOŚCI DO ŁAPÓWKI.
Z DZIEJÓW WYRAZU CHABOR

Unifikacja ze standardową polszczyzną, procesy globalizacyjne, ła-
twy dostęp do mediów nie zdołały całkowicie wycofać z obiegu nazw
ograniczonych tylko do określonego regionu, a jednocześnie powszechnie
w nim występujących. Poznańskie sznyce z glancem schowane w antrejce czy
też krakowskie idze, idze bajoku na pole stanowią przykłady wyrazistych
różnic terytorialnych w zakresie leksyki. Takie nieco sztucznie spreparo-
wane przykłady krążą w opracowaniach językoznawczych i publikacjach
popularnonaukowych dotyczących poszczególnych regionów. W świado-
mości przeciętnego użytkownika utarło się przekonanie o trójpodziale na
odmiany regionalne języka polskiego: Małopolskę, Wielkopolskę i Ma-
zowsze. Obszarem, mieszczącym się w granicach szeroko pojętego Ma-
zowsza, w którym zachował się jeszcze dość dobrze lokalny język – jego
fonetyka i słownictwo – jest bez wątpienia północne Podlasie. Bez trudu
mieszkańcy innych części Polski rozpoznają po charakterystycznej wy-
mowie osoby z północnego wschodu. Znamienne są także pewne nazwy
(np. odwietki ‘odwiedziny u nowo narodzonego dziecka’, nyje ‘mdli’, pierog
‘bułka drożdżowa’1), konstrukcje składniowe (jak np. daj dla babci buzi, mi
boli głowa, nie się gniewaj), o niewielkim zasięgu, ale dobrze znane na tym
terenie.

1 Przytoczone przykłady nazw z Podlasia i lokalizacje miejscowości z tego obszaru
pochodzą z kartoteki gwarowej autorki, utworzonej z materiałów zebranych w terenie
w latach 1993–2015.
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Wyrazem, który możemy uznać za regionalizm jest bez wątpienia
chabor ‘łapówka’ oraz dać chabora ‘dać łapówkę’. Na północnym wschodzie
Polski nazwa ta ma różne postaci – najczęściej chabor, dać chabora, ale
także chabory (np. Bańki pod Bielskiem Podlaskim), chawory, dać chawory
(np. Suchowola i okolice).

Trudno dokładnie odtworzyć etapy zmiany znaczeniowej nazwy
o proweniencji orientalnej chabar ‘wiadomość’, która zadomowiła się w ję-
zykach wschodniosłowiańskich jako ‘łapówka’ i trafiła do gwar polskich.
Jednak bez wątpienia można łatwo wskazać kierunek zapożyczenia.

Chabar w języku arabskim to ‘wieść, nowina, wiadomość’. Z tego
języka zaczerpnęło wiele języków turkijskich (Radłow II: cz. 2: 1693),
w tym turecki – haber ‘ts.’, habercı ‘informator; donosiciel’ (SłTur 104)
oraz tadżycki, tatarski – х�б�р (xäbär) (SłTat), a także kazachski – xabar
(SłKaz 544), gdzie np. największa stacja telewizyjna w Kazachstanie nosi
nazwę Khabar/Хабар (Khabar). Wymieniony orientalizm jest znany języ-
kom południowosłowiańskim i został zaimportowany w tym samym zna-
czeniu, a więc bułg. хабéр ‘wiadomość, powiadomienie’, mac. абер ‘wia-
domość’, serb.-chor. х̀àбар, х̀àбер ‘wiadomość, pogłoska’ (ESUM VI: 146).

W językach wschodniosłowiańskich pożyczka ta pojawia się zapewne
dosyć późno. Nie ma jej u Srezniewskiego, a SSRLJ XVII: 6 pierwsze jej
poświadczenie podaje ze Słownika akademickiego z 1794 r. хабáр z arab.

˘
habar ‘wiadomość’. SSRLJ: 540 ma хабара f. i хабар m. w znaczeniach ‘ko-
rzyść, zdobycz’ i ‘łapówka’, хабар regionalnie też ‘wiadomość’, ‘gościniec,
podarunek’, ‘powodzenie, sukces’ oraz liczne derywaty, jak хабарнúк,
хабáрщик ‘biorący łapówki’, хабáрничать ‘brać łapówki’, хабáрничанье
‘branie łapówek’, regionalne хабарчiй ‘posłaniec, goniec’. Natomiast słow-
nik współczesnego języka rosyjskiego SSRLJ XVII: 6 dla określanego jako
przestarzałe i potoczne хабáр i хабáрь m. oraz uznawanego za potoczne
хабарá f. podaje tylko znaczenie ‘łapówka’. Kartoteka gwar rosyjskich ma
bogato poświadczone хабáр, хабáрь m., rzadziej хабарá, хабары́, хабáрец,
хабáришка, głównie w znaczeniu ‘łapówka’, oraz ‘gościniec’, ‘ugoszcze-
nie’, ‘biesiada połączona z piciem alkoholu’ oraz ‘zadowolenie’, ‘szczęście,
powodzenie’, ale sporadycznie też ‘wiadomość’, ‘korzyść’ (KartSRNG).

Nie ma tej pożyczki w słownikach dawnego języka ukraińskiego
(brak jej też w kartotece SUM XVI–XVII), dopiero od XIX wieku no-
tuje Hrinč IV: 382 хабáрь m., хабарá f. w znaczeniu ‘łapówka’ oraz de-
rywaty хабáрник, хабарı́й ‘biorący łapówki’ i przymiotnik хабáрницький.
Występuje ona z kilkoma derywatami również we współczesnym ję-
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zyku ukraińskim. SUM XI: 7 podaje mianowicie: хабáр ‘łapówka’ i de-
minutywne хабáрик oraz хабáрник ‘biorący łapówki’ i хабáрниця ‘kobieta
biorąca łapówki’, a ponadto хабáрництво ‘łapówkarstwo’ i przymiotnik
хабáрницький ‘dotyczący łapownika i łapówkarstwa’. Słownik etymolo-
giczny przytacza poza tym хабáрничати ‘brać łapówki’ oraz gwarowe
хабáра ‘łapówka’, хабáрина ‘niewielka łapówka’, хабарı́й ‘biorący łapówki’,
хабáрство ‘łapówkarstwo’ i хаборнúк ‘makler’ (ESUM VI: 146). W Leksy-
konie gwary lwowskiej pod hasłem хабáр, oprócz tej nazwy ogólnoukra-
ińskiej, umieszczono także synonimy leksemu, które pokazują nie tylko
inwencję użytkowników, ale także bardzo wyraziście obrazują przeni-
kanie się różnych języków w regiolekcie lwowskim: валýвка (валýфка),
кýку в рýку, лапı́вка (лапýвка), обершáпка (оберхáпка), рáбух (рéбух) (Lek-
sykon 2015: 805).

W języku białoruskim oprócz wyrazu хáбар ‘łapówka’ istnieje kil-
ka utworzonych od niego derywatów: хабардавáльнiк ‘dający łapówki’,
хáбарнiк ‘biorący łapówki’, хáбарнiца ‘kobieta biorąca łapówki’, хáбарнiц-

тва ‘łapówkarstwo’ i przymiotnik хáбарнiцки ‘dotyczący łapowników i ła-
pownictwa’ (TSBM V/2: 164). Poza tym w znaczeniu ‘łapówka’ odnoto-
wano gwarowe хáбары spod Święcian na Wileńszczyźnie oraz хáбор na
Białostocczyźnie w Kuraszewie pod Hajnówką (SłPogr V: 274).

Słowniki etymologiczne podają różne języki, które pośredniczyły
w bezpośrednim zapożyczeniu, ale jednomyślnie odwołują się do pier-
wotnego źródła arabskiego. A. Anikin w odniesieniu do rosyjskich dialek-
tów Syberii jako źródło zapożyczenia wymienia języki turkijskie: krym-
sko-tatarskie, tureckie habär, czagatajskie xabär ‘wiadomość, a to z arab-
skiego

˘
habar ‘nowina, wiadomość’’. Proponuje także możliwy rozwój

znaczeniowy nazwy dla tego obszaru (nie wykluczając interpretacji Va-
smera): ‘wiadomość’ > ‘(dobra) wiadomość’ > ‘powodzenie’ > ‘zysk’
(Anikin 2000). Zestawienie form i znaczeń wyrazu dla dialektów rosyj-
skich zamieszcza Selimow (1961: 184). ESUM VI: 146 dla języka ukra-
ińskiego wskazuje turecki haber ‘powiadomienie’, a ten z arabskiego

˘
habar ‘ts.’. Powiązanie z

˘
habara ‘dowiadywać się’ z ‘przekupstwo’ mogło

rozwinąć się na podstawie znaczenia ‘zapłata za powiadomienie’. Na-
wiązuje do interpretacji Vasmera IV: 213, który podaje źródło tureckie
i czagatajskie (starouzbeckie) habär, ‘wiadomość’, z założeniem, że nazwa
związana jest ze znaczeniem ‘nagroda posłańcowi’.

Na obszarze Polski pożyczka ta, jak zaznaczyłam, ma ograniczony
terytorialnie zasięg. Geograficzne zawężenie wskazuje bez wątpienia na
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bezpośrednie zapożyczenie z języków wschodniosłowiańskich, a pisow-
nia przez ch (a nie h) jest dodatkowym argumentem na rzecz dawcy ze
wschodu Słowiańszczyzny. Historia i geografia tej pożyczki na wscho-
dzie Słowiańszczyzny sugeruje gwarowe źródło białoruskie lub ukra-
ińskie. Warto także zaznaczyć, że Stanisław Stachowski (2007, 2014)
w słownikach odnotowujących turcyzmy w polszczyźnie nazwy habar
nie wymienia.

Słowniki ogólnopolskie w większości nie rejestrowały tej nazwy.
SWar I: 268 traktuje chabar, chabor ‘łapówka’ jako gwarowe, które dostało
się do polszczyzny przez język rosyjski i tatarski, z zaznaczeniem, że
zmiana semantyki nastąpiła na gruncie rosyjskim. W SGPA III: 421 znaj-
dujemy niewiele poświadczeń omawianej nazwy: xabor z okolic Sejn (pół-
nocny wschód Polski), chabor z Litwy (SGPK I: 169) oraz chabar z Podola
za Kremerem (słownik XIX-wieczny), który daje ten wyraz pod hasłem
Coruptio (Kremer 1999: 189). Zofia Kurzowa w słowniku regionalizmów
z Wileńszczyzny odnotowuje za Walickim chabar ‘łapówka’, dać (wziąć)
chabara, według którego wyraz był rozpowszechniony na Wołyniu, Po-
dolu, Ukrainie i Litwie (Kurzowa 1993: 341). Tę lokalizację potwierdza
też obecność wyrazu chabar w amatorskim słowniczku gwary lwowskiej
z początku XX wieku (Młotek 1989: 26).

Jak widać, w polszczyźnie konkurują dwie postaci: chabar i chabor
(por. także RóżnSł 2014: 142). Postać xabor Tadeusz Zdancewicz w odnie-
sieniu do Suwalszczyzny traktuje jako jeden z przykładów form hiper-
poprawnych wobec wymowy akającej (Zdancewicz 1980: 34), która była
tam znana z powodu bliskich kontaktów z Grodzieńszczyzną. Niewyklu-
czone, że taka forma wynika z adideacji do nazwy habory ‘mięso niskiej
jakości, chude, żylaste’, notowanej na Podlasiu w XIX w. (PF IV: 321).
Słuszność tej interpretacji potwierdzają postaci będące obecnie w uży-
ciu na północnym Podlasiu: chabory (w okolicach Bielska Podlaskiego),
chawory (Suchowola i okolice).

Współcześnie na północnym wschodzie Polski wyraz jest powszech-
nie używany, w tym przez osoby wykształcone, najczęściej z odcie-
niem żartobliwym. Zwrot dawać chabora w plebiscycie lokalnego dodatku
do „Gazety Wyborczej” został uznany przez mieszkańców Białostocczy-
zny za jeden z najbardziej znanych regionalizmów (Regionalizmy 2011).
Bogusław Nowowiejski, przytaczając popularne pożyczki wschodniosło-
wiańskie z miast i miasteczek Białostocczyzny, pisze o swoistej „karierze”
tego wyrazu i utworzonych od niego formacji: chabornik ‘łapownik’, chabor-
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nica ‘kobieta biorąca łapówki’, chaborny ‘podatny na przekupstwo, chętnie
przyjmujący łapówki’. Jego zdaniem chabor „staje się eufemizmem, ozna-
czającym pewien typ datku, który nie ma charakteru zwykłej, pospolitej
łapówki, lecz raczej upominku czy prezentu” (Nowowiejski 2010: 215).
Potwierdzenie takiego rozumienia nazwy możemy znaleźć na forach in-
ternetowych (np. dotyczących wyrobu wędlin domowych), gdzie wśród
wyrazów charakterystycznych dla Białostocczyzny wymieniono: „chabor
rodzaj łapówki lub prezentu – chaborem może być np. butelka dobrego
koniaku dla lekarza w podziękowaniu za opiekę” (Nazwy regionalne).
Na przykład w powiecie wysokomazowieckim (południowo-zachodnia
część województwa podlaskiego) zwykle tego wyrazu używa się w od-
niesieniu do relacji pacjent – lekarz, bowiem datki, formy podziękowania
lub próśb kierowane przez chorych do lekarzy zwykle są określane wła-
śnie jako chabor (np. dała doktorowi chabora, bo inaczej by nie zrobił operacji;
bez chabora ani do niego [lekarz] przystąp). Nazwa ta pojawia się także jako
‘każda łapówka’, np.: tu f Soko

“
uaX u nas ńicego ńe dostańe, čšeba Xabora, za

fšystko Xabora (...). I fšystko na Xabor (wieś Dworaki Pikaty, pow. wysoko-
mazowiecki – Sędziak 1996: 310).

Omówiona nazwa stanowi wyrazistą egzemplifikację koegzystencji
regionalnej odmiany polszczyzny i lokalnych gwar. Analizowany wyraz,
tak dobrze wpisany w miejscowe realia, to nieodłączny element językowej
wspólnoty lokalnej północnego Podlasia ze swoimi osobliwościami, uni-
katowymi cechami leksykalnymi, wynikającymi z otoczenia różnych sys-
temów językowych i specyficznej mentalności tamtejszych mieszkańców.
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FROM NEWS TO A BRIBE.
ABOUT THE HISTORY OF THE WORD CHABOR

Summary

The article is a small study of the life of a word typical of north-eastern
Poland. Etymology of the name chabor derived from Arabic chabar (‘news,
information, rumor’) has been explained but in East Slavic lands it has circulated
in a different meaning as a ‘bribe’. A geographical constraint of the occurrence
of this word in Poland to the territory of Podlasie and Suwalki regions indicates
a direct borrowing from East Slavic languages. The discussed word is an inherent
element of a local community of northern Podlasie with its peculiarities and
unique lexical features resulting from different language systems and specific
mentality of its inhabitants.

Key words: regional Polish of Podlasie, etymology, language contacts


