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Współczesne polskie toasty –
przejawem pauperyzacji z˙ycia
towarzyskiego

Toast – rozumiany zgodnie z SJPDor jako ‘krótkie przemówienie na czyja˛ś cześć, za
pomyślność jakiejś sprawy, po którym naste˛puje wypicie z kielichów wina lub wódki’1

jest elementem polskiej (m. in. polskiej) etykiety je˛zykowej.
Akty polskiej etykiety stanowia ̨zbiór zróżnicowany pod kilkoma wzgle˛dami; między

innymi pod względem obligatoryjnos´ci wystąpienia aktu w personalnej interakcji. Sa˛
mianowicie takie akty, których zaistnienie w okres´lonych typach sytuacji jest z punktu
widzenia zasad dobrego wychowania bezwzgle˛dnie konieczne (np. pozdrawianie sie˛ przez
znajomych widza˛cych się po raz pierwszy w danym dniu2), są i takie, których zaistnienie
ma charakter niekonieczny (np. komplement, zapytanie o zdrowie rekonwalescenta czy
tzw. zajęcie osobistej postawy wobec partnera – akt typu Co słychac´? ). Większość aktów
drugiego typu (niekoniecznych) nalez˙y do głębszej, tj. aksjologicznej warstwy etykiety3 –
nie wynikają one w tym samym stopniu, co akty typu pierwszego, z przymusu, z „niewoli
dobrego wychowania”, lecz sa ̨formą wyodrębnienia wybranego partnera z tła innych osób,
uszanowania jego twarzy (w rozumieniu face Goffmana), podkres´lenia jego waz˙ności itp.

Akty mowy będące toastami z funkcjonalnego punktu widzenia bliskie sa ̨– teoretycz-
nie rzecz ujmujac̨ – aktom, które nazwałam tu niekoniecznymi. I chociaz˙ są sytuacje,
w których wygłoszenie toastu jest konieczne (np. wizyty przewidziane protokołem dyplo-
matycznym) czy ogólnie przyje˛te (np. wesela), to jednak w wie˛kszości odbywających się
obecnie spotkan´ towarzyskich ich uczestnicy nie maja ̨bezwzględnego obowiaz̨ku wygła-
szania toastów. Cze˛ściej przy tym w omawianych aktach wyznaczona ̨ rolę ma adresat
(”toastobiorca”), czyli w konkretnej sytuacji solenizant, jubilat, pan´stwo młodzi, niz˙
nadawca (”toastodawca”), którym bywaja ̨różne osoby z danego towarzystwa.

Zanim przejde˛ do analizy formalnej i funkcjonalnej toastów, przedstawie˛ w skrócie
dzieje picia alkoholu w Polsce. Pierwszym, ulubionym napojem Polaków prawdopodobnie
od X–XI wieku było piwo, pijane obficiej niz˙ miód sycony. Lekarz gdan´ski Jan Placotomus
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pisał, że „Polska raczy sie˛ głównie piwem jasnym, którego posiada wiele gatunków,
wszystkie one posilaja ̨dobrze, krew dobra ̨mnożą i pragnienie gasza ̨znakomicie”4. Szla-
chcic, który nie miał w domu powszechnie lubianego piwa grodziskiego (lekarze przypi-
sywali mu włas´ciwości lecznicze wód mineralnych), uwaz˙any był za ska˛pca, co dyskwali-
fikowało go pod wzgle˛dem towarzyskim.

Wódka pojawiła sie˛ w pierwszej połowie XVI w., a jej spoz˙ycie rozpowszechniło sie˛
w w. XVII. Zwano ją okowitą albo gorzałka.̨ Wiele polskich pijackich obyczajów wiaż̨e
się z wódką, poniewaz˙ – jak zauwaz˙ył pewien pisarz z drugiej połowy XVII wieku – „u
nas w Polsce gorzałka na wszystko: na spanie, na gryzienie, na frasunek, na apetyt, na
prezencyje i s´miałości... osobliwym jest lekarstwem, bez której z˙adna pospolita rada, sad̨y,
jednania, jarmarki, kiermasze, kupna, młodzien´skie zaloty byc´ nie mogą”5. Słynne wódki
gdańskie cieszyły sie˛ europejska ̨sławą, a do najlepszych nalez˙ała złota gorzałka (Gold-
wasser), której sposób fabrykowania stanowił tajemnice˛ gdańskich wytwórni.

Wino na polskich stołach zjawiło sie˛ najpóźniej, bo dopiero w kon´cu XVI w., wraz
z rosnącym bogaceniem sie˛ szlachty, która ̨ stać było na sprowadzanie zagranicznego
trunku w wielkich ilościach. Nie znaczy to, z˙e wino nie było wczes´niej w Polsce znane.
Pojawiło się już w średniowieczu wraz z chrzes´cijaństwem. Uz˙ywali go księża do mszy,
pijano je na dworze ksiaż̨ęcym i na dworach moz˙nowładców. Latoros´l winną uprawiano
w Polsce w XIII i XIV w.; wino z niej pochodzac̨e podawane było na stół królewski.
Niemniej jeszcze na poczat̨ku XV w. traktowano je jako napój luksusowy i sprowadzano
z zagranicy tylko na wie˛ksze uroczystos´ci. Dopiero w w. XVI zwiększa sie˛ znacznie jego
import, głównie z Francji, Włoch i Hiszpanii, takz˙e z Węgier.

Historycy obyczajów zgodni sa ̨ co do tego, z˙e Polaków charakteryzowało dawniej
(zwłaszcza w czasach saskich) i charakteryzuje obecnie szczególne zamiłowanie do picia
alkoholu w duz˙ych ilościach. Wstrzemie˛źliwość nie tylko nie uchodziła za cnote˛, lecz była
wyrazem złego wychowania. Tak pisał o tym nuncjusz papieski Giulio Ruggieri, przeby-
wający w Polsce w latach 1566–1568: „trzez´wość poczytywana za grubian´stwo bywa,
a czasem znakiem skrytos´ci charakteru i podste˛pności”6. Ta cecha polskiej mentalnos´ci
zachowała sie˛ do dzisiaj – człowiek (zwłaszcza me˛żczyzna) nie pijac̨y w towarzystwie
spotyka sie˛ na ogół bądź z podejrzliwos´cią (nie pije, więc kabluje), bądź z próbami
nakłonienia do picia (tu niewiele powodów usprawiedliwia abstynencje˛), zawsze jednak
traktowany jest jak zjawisko nietypowe.

To szczególne upodobanie Polaków do alkoholu ma swoje z´ródło być może w panują-
cym niegdys´ przekonaniu, z˙e alkohol ma włas´ciwości lecznicze. Z cała ̨pewnos´cią owo
przekonanie zostało zwerbalizowane w formie pierwszych polskich toastów: Daj wam Bóg
zdrowie! Forma ta ma zreszta ̨swoją kontynuacje˛ w postaci współczesnego Na zdrowie! ,
co w świetle nowszych badan´ medycznych brzmi raczej ironicznie.

Opisy dawnych polskich obyczajów mówia ̨o staropolskiej tradycji toastów, które były
spełniane podawanym sobie kolejno najcze˛ściej kielichem wódki (ale równiez˙ szklanką
piwa). Toasty tego typu znalazły odbicie w literaturze pie˛knej. Oto fragment dramatu
Piotra Baryki „Z chłopa król” (wydanego po raz pierwszy w r. 1637):

PIJANOWSKI:
Mości panie rotmistrzu, dosyc´ teraz o tym:
Podpiwszy sobie owak, be˛dziem gadac´ po tym.
Za zdrowie pana mego, króla jegomos´ci,
Naprzód ja ta ̨kurową jadę do waszmos´ci:
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Niechże mu Bóg da dobre jak najdłuz˙ej zdrowie!
ROTMISTRZ:
Pij rychło, panie bracie, ja odpowiem tobie.
Za Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków
Zdrowie ja tę wysusze˛ i mych Sieradzanów.
Do ciebie, Kwasipiwski!
KWASIPIWSKI: Z chęcią, mości panie,
Wytrę ja ją, jak płatem, skoro sie˛ dostanie.
Za zdrowie jegomos´ci hetmana naszego
I za wszystkich chorag̨wi wojska podolskiego
Do was, panie Kuflowski!
KUFLOWSKI: Nie omieszkam ke˛sa,
Trzeba mi tez˙ czym popchnać̨ wieprzowego mie˛sa.
Za zdrowie pułkownika mego jegomos´ci,
Dla jego przeciwko mnie wielkiej łaskawos´ci.
Do ciebie, Moczyge˛bski, obracam te˛ pełną!
MOCZYGĘBSKI:
Wyssę ja ją, jak gębką, tą pod nosem wełna.̨
Bóg ci zapłac´! Hej, spora, daj ja ̨Bogu, bania!
Dawnom ci jej tez˙ czekał, jako deszczu kania.
Za zdrowie jegomos´ci rotmistrza naszego
I za to wszystko grono koła rycerskiego
Do ciebie mi sie˛ pić chce, panie Z˙ yburowski!
ŻYBUROWSKI:
Pij z Bogiem! Nie zle˛knę się ni ja, ni Czopowski,
Do którego wnet spełnie˛, jak wezme˛ od ciebie:
Nie w jednejes´my takiej bywali potrzebie.
Hej, za zdrowie wszystkiego wojska husarskiego! 7

I tak dalej.
Cechą charakterystyczna ̨ przytoczonych toastów, nie pojawiajac̨ą się zresztą w tej

postaci w toastach chronologicznie póz´niejszych, jest wyste˛powanie dwóch adresatów
każdego toastu. Jeden z nich (nazwijmy go adresatem pierwszym) to osoba fizycznie na
przyjęciu obecna, której podawany jest kielich (np. w omawianym toas´cie rotmistrz,
Kwasipiwski), adresatem tzw. drugim moz˙e być osoba fizycznie nieobecna (np. król),
nieobecna grupa osób (np. wojsko husarskie, Sieradzanie) lub pojedyncza osoba fizycznie
obecna (rotmistrz), wzgle˛dnie wszyscy obecni („za to wszystko grono koła rycerskiego”).

Istnienie adresata pierwszego uzasadnione było czynnikami pozaje˛zykowymi konsty-
tuującymi analizowane akty mowy, mianowicie uz˙ywaniem jednego tylko kielicha, który
przechodził od inicjujac̨ego toasty (którym był najcze˛ściej gospodarz) do adresata, który
po wypiciu kielicha wybierał spos´ród obecnych naste˛pnego adresata, stajac̨ się następnym
nadawcą, i tak dalej.

Adresat drugi był osoba ̨bądź powszechnie znana,̨ np. król (którego zdrowie pito u nas
przez wieki) – wtedy zbyteczne było wymienianie jego zasług, ba˛dź mniej znana ̨obecnym
– wówczas motywowano niejako fakt picia jej zdrowia, wymieniajac̨ zasługi. (Warto tu
zauwaz˙yć, że etykieta nie kaz˙dego kraju dopuszcza picie zdrowia władcy podczas jego
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nieobecnos´ci przy stole; do tej pory na przykład w Danii toast za króla wznosi sie˛ wyłącznie
w obecnos´ci króla, co jest zastrzez˙one w protokole dyplomatycznym8). Występowanie
tego typu adresata przetrwało w polskiej tradycji toastów do dzisiaj – por. z˙artobliwie Za
tych co na morzu!, Za tych, co garuja!̨ 

Następnym chronologicznie typem toastów, zwiaz̨anym z wyeliminowaniem jednego
wspólnego kielicha i zastap̨ieniem go szklanymi kielichami i kieliszkami dla kaz˙dego
gościa9, były toasty majac̨e jednego bezpos´redniego adresata – tego, czyje zdrowie pito
(bez względu na to, czy adresat był obecny ws´ród pijących, czy nie). Adresatem pos´rednim,
tak jak w toastach omówionych poprzednio, był zbiór osób uczestnicza˛cych w przyjęciu.
I taka struktura komunikacyjna analizowanych aktów mowy zachowała sie˛ do dzisiaj.

Zwyczaje związane z piciem alkoholu w czasach Augusta III (panujac̨ego w latach
1733–1763) tak opisywał ks. Je˛drzej Kitowicz: „Najadłszy sie˛ smacznych potraw, i sko-
stowawszy cukierków, trzeba sie˛ napić, obaczmyz˙, jak starzy Polacy te˛ potrzebe˛ ułatwiali.
Najprzód gospodarz po odbytéj sztuce mie˛sa nalał w mały kieliszek wina, i pił nim zdrowie
wszystkich siedza˛cych u stołu, pocza˛wszy od osoby najgodniejszej do ostatniéj, za wymie-
nieniem kaz˙déj znacznéj osoby przytykajac̨ do ust i odejmuja˛c kieliszek, a skon´czywszy
dystygwowanych, reszte˛ stołowników, wymieniał jednego po drugim własnym nazwi-
skiem lub téz˙ powszechnym WPana, zdrowie. (...) W ten sam moment, kiedy gospodarz
wymienił pierwsze zdrowie, jaki taki brał sie˛ do swego kieliszka, i tymz˙e sposobem pił
zdrowie wszystkich, których gospodarz. Wie˛c gdy razem wszyscy jedni drugich zdrowia
pili, robił się hałas do kos´cielnego podobny, kiedy lud za plebanem mówi powszechna˛
spowiedź, tak iż jeden drugiego niesłyszał i nierozumiał. Ani téz˙ dawał kto baczenie na to,
czy był w téj litanii wspomniany czy niebył, chyba z˙e kto z gardła całego wykrzyknał̨ imie
jego, to mu sie˛ ukłonił. Gospodarz, pierwszych osób zdrowie pił stoja˛c, potém usiadł
i kończył reszty, toz˙ samo czynili inni dystygwowani; kon´cowa zas´ drużyna piła stojąc,
wszystkie zdrowia, nieczyniac̨ sobie większéj nad drugich powagi”10.

Oprócz toastów indywidualnie adresowanych były tez˙ toasty zbiorowe, kierowane do
grup gos´ci. Oto opis Kitowicza: „Po odbytych zdrowiach pryncypalniejszych w szczegól-
ności, szło zdrowie powszechniejsze osób mniejszych na róz˙ne klassy podzielonych, na
przykład: gdy sie˛ znajdowały u stołu jakie urze˛dniczki i proste szlachcianki z córkami,
księża świeccy i zakonni, oficerowie i towarzystwo, palestra i obywatele mali, z˙e w tak
dużéj kompanii, sam czasby nie wystarczył na zdrowie kaz˙déj z takich osób pojedyn´cze,
pili więc klassami. Jch Ms´ci dam, JchMs´ciów duchowien´stwa, JMci wojskowych,
Przeświétnej palestry, JMciów obywatelów, a na ostatku, z˙eby nikomu krzywdy niebyło,
całéj kompanii zdrowie”11.

O tym, że toasty stanowiły w omawianym okresie nierozerwalna ̨część ceremonii picia
alkoholu w towarzystwie, s´wiadczy naste˛pujący fragment cytowanej ksia˛żki: „Kiedy
zdrowiów nie stało, a trwała ochota picia, wymys´lali rozmaite, takiemi zdrowiami bywały:
prosperitas publica, salus publica, dobra przyjaz´ń, dobra kompania, i tym podobne. Na czas
brali swawolne zdrowia. Dykterya ̨jaką rozpustną, albo słowo s´mieszne z pre˛dkości lub
z nieumiejętności, nie do rzeczy wymówione”12.

Z biegiem czasu forma toastów, stanowia˛cych – jak wynika z tego pobiez˙nego przegla-̨
du – waz˙ny składnik polskiej etykiety, była rozbudowywana i doskonalona artystycznie.
Nieraz stawały sie˛ one prawdziwymi utworami literackimi, pisanymi równiez˙ przez
znanych pisarzy, np. przez J. I. Kraszewskiego, A. Asnyka. Dziewie˛tnastowieczne porad-
niki dobrego wychowania podaja ̨już gotowe wzory toastów, a na przełomie XIX i XX
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wieku wychodzi drukiem szczególnie duz˙o zbiorów toastów, prozatorskich i wierszowa-
nych, przeznaczonych do wygłaszania z okazji uroczystos´ci rodzinnych (wesel, chrzcin,
zaręczyn, imienin, jubileuszy), s´wiąt kościelnych (Bożego Narodzenia, Kole˛dy, Nowego
Roku, Wielkanocy), zebran´ towarzyskich, wieczornic, obiadów itp. 13 Jeden z autorów
przedmowy do takiego zbioru w ten sposób sprecyzował funkcje˛ toastów: „Toasty na
zebraniach towarzyskich stanowia ̨czynnik pobudzajac̨y wymianę myśli, wylanie uczuc´
serdecznych. Podtrzymuja ̨one ducha wesołos´ci, podnosza ̨znaczenie uroczystos´ci i prze-
mawiają do wyobraz´ni słuchaczów – gdy sa ̨wesołe. Ale i w smutku na ukojenie boles´ci
koniecznemi sa ̨przemówienia wnikajac̨e do głębi duszy”14.

Struktura formalna toastów z przełomu wieków (zachowana z niewielkimi w istocie
modyfikacjami do czasu wybuchu drugiej wojny s´wiatowej) jest dosyc´ zróżnicowana.
Przytoczę dla przykładu krótsze formy toastów:

Toast weselny, na czes´ć panny młodej
Wieniec myrtowy ozdabia twe skronie,
I biały welon osłania twa ̨twarz,
Światło Hymenu do dzis´ dla cię płonie,
Obrączę ślubną już na palcu masz,
W tej ważnej chwili, ślę ci toast w dani;
Zostań szczęśliwą pośród stanu zmian,
Niechaj nam z˙yje, vivat młoda pani,
Na czes´ć jej wypić trzeba wina dzban! 15

Przemówienie na chrzcinach
Szanowni Rodzice!
Gość w dom, mówi przysłowie, Bóg w dom! Niebo obdarzyło dom wasz córka ̨pierwo-

rodną, a twarze wasze opromienia rados´ć i cieszy was ten nowy cel w z˙yciu, cel powaz˙ny
i dodający ochoty do pracy. Niechajz˙e ... którąśmy dzisiaj do chrztu powiez´li, chowa się
szczęśliwie i na pocieche˛ waszą. Życzę wam abys´my od dziś za lat osiemnas´cie znowu sie˛
razem zgromadzili lecz nie na chrzciny, a na wesele ... Nim to nastap̨i niechże się chowa
szczęśliwie ... Vivat”16

Na imieniny pani domu, toast gos´cia
Imieniny! Wielkie święto
Toast więc ten niose˛ w dani:
Niech nam z˙yje w długie lata
Gościnnego domu pani! 17

Zdrowie pani domu
Panowie i panie!
Grecki mędrzec Tukidides powiedział, z˙e najlepsza ̨na świecie jest ta kobieta, o której

nic powiedziec´ nie można. Zgodnie z me˛drcem greckim jestem tego samego zdania
i podnosze˛ kielich, prosząc o jego wychylenie na czes´ć pani domu! 18

Toast ucznia na czes´ć majstra
Szanowny panie majstrze!
Kiedy mnie wziąłeś w naukę przekonałes´ się, że moje wiadomos´ci szkolne nie były

osobliwe, bo tez˙ nigdy od dziecka do tego, co ksiaż̨ką nazywają, nie miałem pociag̨u.
W ręku całą czułem siłę i dla tego tez˙ rzemiosła sie˛ chwyciłem. Nie mys´lałem jednak, z˙e
w taki ogromny wpadne˛ kłopot, jak w tej chwili. Oto koledzy moi młodsi z˙ądają odemnie,
abym raz przecie otworzył wrota wymowy i przemówił do ciebie, panie majstrze! Cóz˙
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robić, uległem ich namowom, ale co powiem? Oto prosto z głowy to co czuje˛, czy z ust
wyjdzie koślawo, to już nie moja wina. – Wie˛c życzę ci, panie majstrze, w imieniu mojem
i kolegów moich najprzód, abys´ zawsze był zdrów, majat̨ek twój niechaj ros´nie, a my
w życzliwości dla ciebie, z˙e się tak z nami dobrze obchodzisz, pracowac´ ci będziemy
chętnie, tak jakby dla siebie samych, abys´, gdy każdego z nas termin nauki sie˛ ukończy
mógł powiedziec´ szczerze: dzie˛kuję ci chłopcze za twoja ̨pilność i przychylność! – To
nasze zapewnienie pewnie be˛dzie ci najmilszem i na tem tez˙ kończę moje życzenia19.

Charakterystyczna ̨cechą omawianych tu toastów jest to, z˙e w wielu wypadkach przy-
pominają one przemówienia okolicznos´ciowe, których wzory podawane sa ̨w podręczni-
kach razem ze wzorami toastów; ich autorzy – jak moz˙na sądzić – nie odczuwali potrzeby
oddzielenia toastów od przemówien´ ze względów funkcjonalnych. Totez˙ granica mie˛dzy
formą toastów a forma ̨przemówien´ z przełomu wieków jest wyjat̨kowo płynna, co pod-
kreślam ze szczególna ̨mocą, gdyż zjawisko to rzadko wyste˛puje współczes´nie.

O płynności owej granicy s´wiadczy m. in. rozpoczynaja˛ca obydwa typy aktów mowy
forma adresatywna w rodzaju Panie i panowie!, Szanowni rodzice!, Szanowni współbie-
siadnicy/gos´cie!, Najczcigodniejszy ksie˛że proboszczu!, Czcigodna paro jubilatów!, Naj-
zacniejszy panie pryncypale! Dla przemówien´ jest ona obligatoryjna, dla toastów zas´ –
nieobligatoryjna. Cecha ̨rozpoznawcza ̨toastów jest zwykle zakon´czenie w formie Vivat!,
Niechaj nam z˙yje, vivat młoda pani / Na czes´ć jej wypić trzeba wina dzban!, Na ich zdrowie,
każdy powie: / Niechaj z˙yją nam!, Vivat ojciec panny młodej. / Wznosze˛ kielich ten do
góry!, Wznosze˛ ten toast na szcze˛ście nowonarodzonej! I nie usta˛pimy kielicha nikomu
/ Niech nam długo z˙yje, vivat pani domu!, Zacnej solenizantki zdrowie spełnijmy duszkiem:
Niech nam z˙yje!, Wznosze˛ ten kielich za zdrowie narzeczonych! itp. Nie znaczy to jednak,
że tylko toast moz˙e mieć takie zakon´czenie; cytowane tu przemówienia na chrzcinach
kończy się również formą stosowana ̨na ogół w toastach: Vivat! I na odwrót – toast moz˙e
mieć zakończenie nie be˛dące sformułowana ̨explicite zache˛tą do wypicia; przytoczony
toast ucznia na czes´ć majstra kon´czy się sformułowaniem: To nasze zapewnienie pewnie
będzie ci najmilszem i na tem tez˙ kończę moje życzenia; „Toast emeryta na podzie˛kę za
wzniesione zdrowie” ma zakon´czenie: Oto moja podzie˛ka i moje nadal dla was z˙yczenia!20

Takie jednak zakon´czenie toastów moz˙na uznac´, na podstawie frekwencji, za nietypowe.
Co się tyczy struktury znaczeniowej toastów (toastów-przemówien´) z przełomu wie-

ków, to można orzec ogólnie, z˙e ich tres´cią jest dodatnie wartos´ciowanie adresata (adre-
satów) toastu, przy czym cechy adresata podlegajac̨e wartos´ciowaniu związane sa ̨z okazją,
która – jako czynnik pozaje˛zykowy – konstytuuje dany akt. I tak nieco inne cechy
kobiety-adresata eksponowane sa ̨z okazji jej zare˛czyn, chrztu jej dziecka, imienin itd. Inne
cechy me˛żczyzny-adresata uwzgle˛dnia nadawca toastu wznoszonego z okazji jubileuszu
zawodowego adresata, jego przejs´cia na emeryture˛, założenia przez niego przedsie˛biorstwa
itd.; inne cechy adresata omawiane sa ̨w toastach na czes´ć duchownych – z okazji ich
jubileuszy kapłan´stwa, obejmowania przez nich parafii, przyjazdu biskupa, arcybiskupa itp.

Treść tych toastów, ujmowana w sposób mniej lub bardziej metaforyczny (wie˛kszy
stopień metaforycznos´ci z reguły charakteryzuje toasty wierszowane) zawiera w wie˛kszo-
ści wypadków uogólnienia dotyczac̨e filozofii życia, pragmatyki z˙yciowej, aksjologii.
Z tego zapewne powodu toasty nazwano w tym czasie „przyprawami umysłowymi uczty”.
W jednym z toastów (”Toast gos´cia na imieninach”21) jest więc taki passus: „(...) gdyz˙
uczta bez przypraw umysłowych jest nie tem, czem byc´ powinna: sycic´ i rozweselac´
umysł”.
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Wszystko to, co zostało powiedziane na temat formy i funkcji toastów chronologicznie
poprzedzajac̨ych toasty współczesne, skłania do wniosku, z˙e podstawowa ̨funkcją języko-
wą tych aktów mowy była funkcja fatyczna. Czy analogiczna ̨funkcję można by przypisac´
toastom współczesnym?

Współczesne toasty sa ̨zjawiskiem z socjolingwistycznego punktu widzenia niejedno-
rodnym. Definicji słownikowej przytoczonej na poczat̨ku pracy (toast = ‘krótkie przemó-
wienie’22) odpowiada tylko niewielka cze˛ść toastów – te mianowicie, które wygłaszane sa˛
w sytuacjach oficjalnych, np. na przyje˛ciach korpusu dyplomatycznego (toasty tzw. poli-
tyczne głów pan´stwa, które zwykle drukowane sa ̨potem w prasie, najbardziej przypomi-
nają przemówienia), na przyje˛ciach z okazji jubileuszy zawodowych, nominacji, na ban-
kietach towarzystw naukowych itp.

Zdecydowana zas´ większość współczesnych toastów, „wygłaszanych” w sytuacjach
nieoficjalnych, ws´ród partnerów tej samej rangi, a wie˛c podczas uroczystos´ci rodzinnych
takich jak urodziny, imieniny, wesele23, rocznica s´lubu, chrzciny, pierwsza komunia,
„parapetówka”, „pe˛pkówka”, tzw. litkup oraz róz˙nego typu „oblewania” (egzamin, nagro-
da, awans itd.), takz˙e w czasie spotkan´ przy alkoholu bez okazji, nie odpowiada przyto-
czonej definicji.

Oto najwaz˙niejsze typy je˛zykowe tych toastów:
1. Formuły zawierajac̨e w swoim składzie leksykalnym wyraz˙enie zdrowie, np. Zdro-

wie pięknych pan´ (i tu obecnych)!, Twoje/pan´skie/pani zdrowie!, Zdrowie solenizanta (po
raz pierwszy)!, Zdrowie/zdrówko!, żart. Zdrowie na budowie! 

2. Formuły składajac̨e się z wyrażenia (no) to i czasownika niefleksyjnego onoma-
topeicznego, np. No to cyk!, No to chlup! 24 (i rozbudowana formuła o wyraz˙enie w ten
głupi dziób! ), No to bach! (i parafraza tej formuły: Jan Sebastian Bach! ). Tu pozycję
czasownika moz˙e zajmowac´ wyrażenie po maluchu!, po szkle!, na druga ̨nogę/nóżkę!, na
trzecią nogę/nóżkę! .

3. Formuły składajac̨e się z imperatiwu 1 os. l. mn. czasownika oznaczajac̨ego czyn-
ność picia, często wraz z z˙artobliwym zdaniem podrze˛dnym przyczynowym rozpoczy-
nającym się spójnikiem bo, np. Wypijmy!, Wypijmy/pijmy, bo szkłem przejdzie/bo wystyg-
nie!, Chluśniem, bo us´niem!, Pierdykniem, bo odwykniem! 

4. Formuły rozpoczynajac̨e się optatywnym oby (rzadziej żeby, aby), np. Oby nam sie˛
(dobrze działo)! (i rozbudowana z˙artobliwa formuła Oby nam sie˛ dobrze działo, a z˙e działo
to armata, z˙eby nam sie˛ armatało! ), Obyśmy zdrowi byli!, żart. Żeby nasze dzieci miały
bogatych rodziców! 

5. Formuły be˛dące stereotypowymi z˙yczeniami, uz˙ywane takz˙e w innych niz˙ picie
alkoholu okolicznos´ciach, np. (Wszystkiego) najlepszego!, Sto lat!, Pomys´lności! 

6. Formuły najcze˛ściej żartobliwe, rozpoczynaja˛ce się wyrażeniem za tych, co, np. Za
tych, co na morzu!, Za tych, co garuja!̨, Za tych, co nie moga!̨ 

7. Formuły be˛dące kontaminacjami formuł poprzednio wymienionych, np. z˙art. Zdro-
wie kolejarzy, bo gdyby nie oni, to bys´my węgiel do Ruskich na plecach nosili! , żart.
Zdrowie naszych me˛żów i kochanków – z˙eby się nigdy nie spotkali! 25

Omawiane toasty nie odpowiadaja ̨ definicji słownikowej głównie dlatego, z˙e ich
struktura, stanowiac̨a jeden kompleks predykacyjny, jest zbyt prosta, by moz˙na ją było
traktować jako przemówienie (nawet krótkie).

Rzadko tez˙ w analizowanych toastach mowa jest o osobie bezpos´redniego adresata
toastu. W zasadzie tylko pierwszy z wymienionych powyz˙ej typów toastów moz˙e zawierac´
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w swoim składzie leksykalnym wyraz˙enie wskazuja˛ce na adresata (np. Pańskie zdrowie!),
którego dodatnio wartos´ciowane przez nadawce˛ cechy moga ̨być sygnalizowane w formie
przydawki (np. Zdrowie pięknych pan´!, Zdrowie naszego drogiego gos´cia! ). A i tu
tendencja do z˙artobliwego modyfikowania formuł typu Zdrowie pięknych aut i szybkich
kobiet!, Zdrowie pie˛knych pan´ i tu obecnych! czy Zdrowie na budowie! zdaje sie˛ świadczyć
o odczuwaniu przez mówia˛cych anachronicznos´ci formuł wyjściowych. (Pewnego rodzaju
wyjątkiem – o czym wspominałam w przypisie 23. – sa ̨toasty wygłaszane na weselach,
zwłaszcza typu wiejskiego, gdzie zwyczajowo pije sie˛ zdrowie młodej pary/pan´stwa
młodych, zdrowie rodziców, dziadków pan´stwa młodych oraz zdrowie innych członków
rodziny nowoz˙eńców, ewentualnie osób, które przyczyniły sie˛ do urządzenia weselnego
przyjęcia; lecz i toasty weselne z reguły nie maja ̨formy przemówien´, nie są w nich też
wymieniane cechy indywidualne bezpos´rednich adresatów).

Większość współczesnych toastów ma forme˛ nie zawierajac̨ą w ogóle wyraz˙enia
wskazującego na róz˙nego od nadawcy adresata. Adresatem, jednoczes´nie bezpos´rednim
i pośrednim, są wszyscy uczestnicy przyje˛cia łącznie z nadawca ̨toastu, np. Oby nam sie˛!,
Wypijmy!, No to cyk!, chyba takz˙e Najlepszego! Adresat moz˙e być też pozorowany, np.
Zdrowie kolejarzy!, Za tych, co na morzu! 

Ów brak adresata pozbawia omawiane toasty tego, co jest wartos´cią nieobowiązkowych
aktów etykiety (por. stwierdzenie na str. 1), do których toasty nalez˙ałoby zaliczyc´.
Spotkanie towarzyskie, na którym wznoszone sa ̨ takie toasty, nie tylko nie zawiera
„przypraw umysłowych” (o których pisali autorzy toastów z przełomu wieków), ale
upraszcza relacje mie˛dzy jego uczestnikami, nie realizujac̨ jednej z podstawowych potrzeb
człowieka, to jest potrzeby jego indywidualizacji, wyodre˛bnienia z tła innych osób.

Toasty te, wygłaszane – jak wspomniałam wyz˙ej – w sytuacjach nieoficjalnych, toasty,
które można by nazwac´ toastami potocznymi, nie pełnia ̨prymarnie funkcji fatycznej, lecz
funkcję impresywną. Są mianowicie pozbawionymi w zasadzie innych tres´ci26 zachętami
do wypicia alkoholu27.

Przyczyn tego zjawiska szukac´ trzeba nie tyle w je˛zykowej tendencji do skrótu28 (choć
w niej również – por. obcoje˛zyczne zache˛ty do picia: skool, cin-cin, a la votre), co
w czynnikach pozaje˛zykowych, takich jak dokonuja˛ca się po drugiej wojnie „demokraty-
zacja” obyczajów i zwyczajów towarzyskich29, ściśle związana z przemianami politycz-
nymi i społecznymi. Owa demokratyzacja, która ̨dziś, z perspektywy czasu, przychodzi
nam utoz˙samiać i z uproszczeniem form towarzyskich, i z ich trywializacja˛30, przyczyniła
się do znacznego zuboz˙enia relacji mie˛dzy uczestnikami z˙ycia towarzyskiego.

O pauperyzacji współczesnego z˙ycia towarzyskiego s´wiadczy przede wszystkim wiele
zjawisk niejęzykowych. Forma i funkcja omówionych toastów jest jeszcze jednym argu-
mentem potwierdzajac̨ym tę tezę. Picie alkoholu w Polsce, majac̨e – jak starałam sie˛
pokazac´ – długą tradycję i aprobate˛ etykiety, stało sie˛ obecnie wartos´cią niejako sama˛
w sobie. Czynnos´ć picia w towarzystwie (najcze˛ściej mocnych alkoholi, których siła˛
rzeczy sie˛ nie degustuje) zdecydowanie zdominowała uczestników picia, którzy – pozba-
wieni cech indywidualnych – zdobywaja ̨się na odruchowe nieomal wypowiadanie zuni-
formizowanych toastów-zache˛t, nie mających nic wspólnego z tres´cią, którą Anna Wierz-
bicka przypisywała toastom:

TOAST
mówię: chcę żeby stało sie˛ coś dobrego dla X
wyobrażam sobie, z˙e jeżeli powiemy to pijąc ten alkohol, to sie˛ to stanie
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mówię to, bo chce˛ powiedziec´, że czujemy dobre uczucia dla X31.
Żeby nie sad̨zić, że wskazana tu pauperyzacja w zakresie obyczaju picia alkoholu jest

naturalną tendencją kultury światowej, związaną z tempem z˙ycia, wystarczy przypomniec´
sobie współczesne toasty gruzin´skie (których trawestacje spotyka sie˛ wśród polskich
toastów), be˛dące formą panegirycznej, poetyckiej improwizacji indywidualnie adresowa-
nej. Tak opisuje je Ryszard Kapus´ciński: „Najważniejsze jednak, z˙eby toast był afirmujac̨y,
maksymalnie pozytywny. W tym jest zawarty cały sens obyczaju. Kto dostaje głos,
wygłasza toast na czes´ć kogoś z obecnych. Niewaz˙ne, kim jest ten uczczony, jaka jest jego
profesja, jakie jego talenty. Wystarczy, z˙e siedzi przy stole, to znaczy, z˙e został dopusz-
czony, a skoro tak jest wspaniały, jest wielki, musi byc´ wielki! I oto mając za swojego
sąsiada przy stole cichego urze˛dnika poczty w Zugdidi, dowiaduje˛ się nagle z toastu, z˙e to
człowiek niezwykły, tytan pracy, dobry anioł, który roznosi po domach rados´ć, dusza
miasteczka, druh niezasta˛piony i najlepszy, autor jakiegos´ pomysłu, który zmienił poczto-
we oblicze s´wiata, przykładna głowa rodziny, wielbiony przez dzieci papa itd., itd. ”32

Przedstawiona tu analiza potocznych polskich toastów (stanowiac̨ych – podkres´lam –
większość współczesnych tego typu aktów mowy), majac̨a na celu udowodnienie sformu-
łowanej w tytule pracy tezy, skłania ponadto do wniosku, z˙e nie tylko toasty te nie nalez˙ą
do głębszej, aksjologicznej warstwy etykiety, ale nie spełniaja ̨też podstawowej funkcji
etykiety językowej, którą jest kreowanie pozytywnego obrazu nadawcy w oczach adresata
poprzez dodatnie wartos´ciowanie osoby adresata33.

Przypisy

1 Słownik wyrazów obcych pod red. J. Tokarskiego definiuje zas´ toast w sposób, który moz˙na by traktowac´
jako swoiste potwierdzenie tezy sformułowanej w tytule niniejszej pracy: ‘wypicie z kieliszków wina lub wódki
za czyjes´ zdrowie, powodzenie, poprzedzone cze˛sto krótkim przemówieniem okolicznos´ciowym; wzniesienie
czyjegoś zdrowia’.

2 Mówiąc o zachowaniach etykietalnych w okres´lonych typach sytuacji, mam na mys´li zachowania i sytuacje
standardowe. Np. sytuacja spotkania po raz pierwszy w danym dniu znajomego w towarzystwie osoby, z która ̨–
jak wiemy lub sie˛ domyślamy – nie chciałby byc´ widziany, dopuszcza niestandardowe zachowanie, tj, zaniechanie
pozdrowienia i udawanie wre˛cz, że się go nie zauwaz˙yło. Podręczniki dobrego wychowania (jak tez˙ codzienne
doświadczenie oraz kompetencja kulturowa) przewiduja ̨takie zachowania.

3 Szerzej pisze˛ na ten temat w artykule Miejsce etykiety je˛zykowej ws´ród wartości, złożonym do III tomu
Język a kultura.

4 Cytuję za: T. Rojek, Polski savoir-vivre, Warszawa 1984, s. 93. Poza ta ̨pracą (której autor nadmierne
spożywanie alkoholu przez Polaków róz˙nych epok traktuje jako cze˛ść specyficznie polskiego savoir-vivre’u)
korzystałam z naste˛pujących źródeł dotyczących obyczaju picia: Opis obyczajów i zwyczajów za panowania
Augusta III, księdza Kitowicza, wydany z re˛kopisu przez E. Raczyn´skiego, Poznan´ 1841, t. III; J. S. Bystron´,
Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, Warszawa 1976, t. II; J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa
1978; A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu Os´wiecenia, Warszawa 1969; K. Konarski,
Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie, przy współpracy S. Konarskiego, Warszawa 1970; W. Łozin´ski,
Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1969.

5 Cytuję za: T. Rojek, op. cit. 
6 Jw. 
7 P. Baryka, Z chłopa król. Komedja dworska, Warszawa [1925], s. 12–15.
8 Zob. np. E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, wyd. II, poprawione i uzupełnione, Warszawa 1986.
9 Zwyczaj picia z jednego kielicha nie został całkowicie zaniechany po wprowadzeniu kieliszków „indywi-

dualnych”. Przez pewien czas podawano sobie w dalszym cia˛gu wspólny kielich, którym spełniano toasty (tzw.
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puchar wiwatowy), mimo z˙e każdy (lub prawie kaz˙dy, jeśliby wziąć pod uwage˛ różnicę między gośćmi ze środka
stołu a gos´ćmi z tzw. szarego kon´ca) miał własny kieliszek. Tak dowcipnie pisał o tym ksia˛dz Kitowicz: „Jak zas´
nastały kielichy sklanne i kieliszki, nastała zarazem i obrzydliwos´ć cudzej ge˛by. Kto spełniał kielich, nim go
drugiemu podał, wytarł go czysto serweta,̨ daléj zas´ za oche˛dóstwem poste˛pującym w górę, przepłókiwano go
po każdym pijącym wodą w kredensie, kieliszki zas´ małe do wina stawiano z osobna przed kaz˙dego, tudziez˙
butelkę z winem i wodą i szklankę do niej przed kaz˙dą osobą”. Op. cit. , s. 143–144.

10 Jw. , s. 178–180.
11 Jw. , s. 182–183.
12 Jw. , s. 185.
13 Zob. np. J. Chociszewski, Niech żyje! zbiór toastów i przemówien´ do wygłaszania podczas zebran´

towarzyskich, jubileuszów, wieczornic, obiadów, zare˛czyn, wesel, chrzcin z uwzgle˛dnieniem wilii Boz˙ego Naro-
dzenia, Kole˛dy, Nowego Roku, Wielkanocy itp. , Bytom 1900; Toast polski wierszem i proza ̨czyli zbiór mów przy
uroczystos´ciach wszelkiego rodzaju jak to przy weselach, waz˙niejszych zebraniach, przy obchodach jubileuszo-
wych itd. , Cieszyn 1901; Mówca doskonały. Zbiór toastów i przemówien´ poważnych i humorystycznych, wierszem
i prozą we wszystkich okolicznos´ciach życia towarzyskiego, jak to: na Nowy Rok, zare˛czyny, wesela, chrzciny,
imieniny, na czes´ć niewiast, duchowien´stwa, na srebrne i złote jubileusze, na czes´ć mężów zasłuz˙onych w społe-
czeństwie, na ucztach, zabawach itd., Poznan´ 1903.

14 Mówca doskonały, op. cit. , s. III.
15 Jw. , s. 27.
16 Jw. , s. 42.
17 Jw. , s. 51.
18 Jw. , s. 68.
19 Jw. , s. 106.
20 Jw. , s. 104.
21 Jw. , s. 51–52.
22 Nie poddaje˛ tu pod dyskusje˛ przytoczonej definicji; przyjmuje˛, że jej człony „krótkie” oraz „przemówie-

nie”, nie całkiem jednoznaczne, dla potrzeb niniejszych rozwaz˙ań są intuicyjnie dostatecznie jasne.
23 Wesele jest ws´ród wszystkich uroczystos´ci rodzinnych uroczystos´cią najbardziej oficjalna.̨ Decyduje o tym

– jak można sądzić nie tylko waga wydarzenia, lecz takz˙e (może przede wszystkim) fakt, z˙e uczestnikami wesela
są często ludzie nie znajac̨y się wcześniej ze soba.̨

24 Na temat tego typu toastów pisały E. Gawe˛da, K. Urban, K. Zabierowska, O pewnym typie illokucji – toasty,
„Socjolingwistyka” 4, 1982.

25 Podane w punktach 1–7 przykłady toastów nie wyste˛pują – rzecz jasna – w jednej, niezmiennej formie.
Zwłaszcza te, które nalez˙ą do słownictwa nacechowanego ekspresywnie, cze˛sto są „odświeżane” – naste˛puje ich
aktualizacja (np. Zdrowie tych, co na morzu i tych w kolejkach pod Eldomem! ), indywidualizacja (tj. przystoso-
wanie do idiolektu nadawcy) czy tez˙ „regionalizacja” (np. na niektórych terenach, pod wpływem gwary,
funkcjonuje toast Chluśniewa, bo uśniewa! ). Mimo to mówię o formułach toastów, gdyz˙ wszelkiego rodzaju
modyfikacje dokonywane sa ̨w ramach okres´lonych schematów morfologiczno-składniowych.

26 Pomijam tu funkcje˛ ekspresywna ̨ i poetycką omawianych aktów, gdyz˙ obie one podporza˛dkowane sa˛
funkcji impresywnej. Równiez˙ funkcja fatyczna jest funkcja ̨podporządkowaną.

27 Nie zgadzam sie˛ tu z D. Bulą i J. Nawacka ̨(Próba klasyfikacji aktów mowy, „Socjolingwistyka” 5, 1983,
s. 41–42), które uwaz˙ają, że ogólnie „celem ostatecznym (najwaz˙niejszym) toastów jest utrzymanie mie˛dzy
uczestnikami wie˛zi poprzez wytworzenie odpowiedniej, z˙yczliwej atmosfery”. Stwierdzenie to moz˙na odnies´ć
wyłącznie do tej cze˛ści współczesnych toastów, które zawieraja ̨ w swoim składzie leksykalnym wyraz˙enie
odnoszące się do autentycznego, nie pozorowanego adresata. Jest to jednak zagadnienie – mam te˛ świadomość –
bardzo dyskusyjne.

28 Sugerują to wymienione wyz˙ej autorki, op. cit. , s. 42.
29 Wspierana teoretycznie mie˛dzy innymi przez „demokratyczny savoir-vivre” Kamyczka.
30 Co ciekawe, przemiany, które dokonały sie˛ po pierwszej wojnie s´wiatowej, przyczyniły sie˛ do podobnych

uproszczen´ życia towarzyskiego. Przeczytajmy, co pisze o tym autor jednego z wydanych w tym czasie poradni-
ków dobrego wychowania: „W zmartwychwstałej Polsce ustrój z˙ycia towarzyskiego uległ naogół wielkim
zmianom odnos´nie warunków, jakie obowiaz̨ywały przed wojna ̨światową. Skurczyły sie˛ gościnne domy nasze,
rozprzęgła się rodzina w jej s´więtem pojęciu jednolitego zwiaz̨ku dusz pokrewnych, z˙ywioły niepożądane jęły
zakłócać, z nakazu, samem faktem swojej obecnos´ci przymusowej, spokój sanktuarjów naszych, wojskowos´ć
i urzędy pochłone˛ły lwią część młodzieży płci obojej, matki rzuciły sie˛ do pielęgniarstwa i gospodarki w zakła-
dach publicznych, ojcowie, chcac̨ wiązać koniec z kon´cem, oddali sie˛ spekulacji i gorac̨zkowym praktykom
dorobku, pohardziała słuz˙ba, podorabiali sie˛ co śmielsi i co szcze˛śliwsi, t. zw. inteligencja stała sie˛ nieomal
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synonimem proletarjatu, gmin zatryumfował, przekupka wyszła na pania,̨ najmniej zasłuz˙eni wypłynęli na
wierzch, a walki róz˙norodnych prad̨ów toczą się po dziś dzień z całą furją głodu i zawis´ci, na pozornem tle
ogólnego szcze˛ścia i dumy, a w gruncie rzeczy niepewnos´ci i niedowierzania. (...) Etykieta poterana, poz˙ółkła,
z cerami na łokciach i z łatami na dziurach, przez˙yła się i zdziadziała. Dawne, prawdziwe damy zeszły na plan
drugi i budzą szczere współczucie tych, co jeszcze czuc´ umieją. Świat się przewrócił do góry nogami... ”
M. Rościszewski, Zwyczaje towarzyskie. Podre˛cznik praktyczny dla pan´ i panów, Warszawa 1930, wyd. 2, s. 5–7.

31 A. Wierzbicka, Genry mowy [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyn´ska, E. Janus, Wrocław
1983, s. 133.

32 R. Kapus´ciński, Kirgiz schodzi z konia, Warszawa 1974, przedruk w serii MAW „Globus”: Zaproszenie
do Gruzji, Warszawa 1983, s. 29.

33 Jest to – rzecz jasna – jedna z kilku koncepcji interpretacyjnych etykiety je˛zykowej.
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