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Język polski na Kresach rozwijał się

w ciągu wieków. Rewolucja 1917 r.

zdziesiątkowała ludność polską na

Ukrainie i na Białorusi, a po 1944 r.

represje objęły także Polaków na

Kresach bliższych, które przed II

wojną wchodziły w skład Państwa

Polskiego. Książka porusza za-

gadnienia genezy polszczyzny, jej

zróżnicowania związanego z przynależnością stanową jego

nosicieli, uwarunkowań jej trwania oraz funkcjonowania.

Wiele uwagi poświęcono konkurencji wyrazów rodzimych

i zapożyczeń, metodologii badań i opisu. Zwrócono też

uwagę na świadomość narodową i językową mieszkańców

Kresów, na ich przywiązanie do tradycji i wiary ojców.

„Opracowanie można traktować

jako rodzaj encyklopedycznego zarysu najważniejszych

problemów, związanych z funkcjonowaniem polszczyzny

kresowej dawniej i współcześnie, a także związanych z ba-

daniem tego fenomenu. Jest to również lektura dla każdego,

kogo interesuje język, historia i kultura Polski i naszych

wschodnich sąsiadów”.

z recenzji prof. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej

Język polski na Kresach

9 788328 600560
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 PRZEDMOWA

Kresy czy dokładniej Kresy Wschodnie to dziś pojęcia historyczno-sentymentalne. 
 Kresy jako kraina odeszły w przeszłość, dziś mówimy co najwyżej o dawnych Kresach, 
o resztkach ludności polskiej tam mieszkającej. W przeszłość odchodzi też tamtejsza 
polszczyzna.

Do badania kontaktów językowych polszczyzny na pograniczu wschodnim wpro-
wadziły mnie studia nad językiem ukraińskim oraz nad onomastyką polsko-ruską na 
ziemiach południowo-wschodnich. W 1981 roku rozpoczęłem redagowanie serii po-
święconej polszczyźnie Kresów. Od 1989 roku wraz z zespołem raz większym, raz 
mniejszym, a przy tym zmieniającym się przez ćwierć wieku prowadziliśmy nagrania, 
prosząc o opowiadanie o życiu codziennym, prześladowaniach, o walce reżymu z Ko-
ściołem i o walce wiernych o Kościół, o postawach poszczególnych osób. Część nagrań 
opracowano, a dziś kontynuujemy opracowanie dawniejszych nagrań kresowej mowy 
polskiej, prowadzone są też dalsze nagrania. 

Z polszczyzną kresową zetknęłem się pierwszy raz podczas stażu we Lwowie 
w 1958 r. Poznałem tam ważne dla polskiego Lwowa i miejscowego Kościoła postaci: 
Irenę Pelczarską, spowinowaconą ze mną Marię Skierską i Janinę Sosabowską, które 
świadomie pozostały w tym mieście by służyć pomocą tym, którzy go nie opuścili oraz 
Kościołowi. Posługiwały się one regionalnym wariantem języka ogólnopolskiego. Do 
ich domu wprowadziła mnie siostra mego dziadka Romana Riegera — Wanda Jordano-
wa-Szczepańska. Prof. Mieczysław Gembarowicz skierował moją uwagę na polszczy-
znę XVI w. występującą w aktach sądowych w archiwum lwowskim, w którym wtedy 
pracowałem przeglądając akta sądowe sanockie i inne z XVII wieku oraz w archiwum 
w Kijowie. 

W 1981 r. jako sekretarz Komitetu Językoznawstwa PAN zetknęłem się z pionierem 
powojennych badań nad polszczyzną kresową Wiaczesławem Wereniczem, który prze-
bywał wówczas w Polsce na zaproszenie Komitetu. Zaproponowałem wtedy powołanie 
serii wydawniczej Studia nad polszczyzną kresową w której znalazłyby się m.in. mate-
riały zebrane przez W. Werenicza i jego zespół, bo w ZSRR nie było już szans na dalsze 
publikacje. 

W 1989 r. otworzyły się możliwości badań terenowych na Ukrainie i zaczęłem takie 
badania prowadzić z niewielkim zespołem najpierw w ramach Instytutu Slawistyki PAN, 
a od 1997 r. — Instytutu Języka Polskiego PAN, korzystając też z grantów afi liowanych 
przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną (dziś Wydział Artes Liberales) UW. Se-
minaria uniwersyteckie zaowocowały pozyskaniem wielu dalszych współpracowników 
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10 Przedmowa

okresowych lub stałych, dla których badanie języka, a także dziejów najnowszych Pola-
ków na Wschodzie, również stało się pasją. 

Zebrane tutaj teksty pokazują nie tylko konkretne zjawiska językowe, ale także ewo-
lucję w podejściu do nich, przechodzenie od opisów szczegółowych do pewnych uogól-
nień. W tekście kończącym tom przedstawiono najważniejsze osiągnięcia członków ze-
społu i współpracowników, bo nasz dorobek trzeba traktować łącznie.

Teksty przedrukowywane są w zasadzie bez zmian (nie licząc zmian redakcyjnych). 
Drobne poprawki i uzupełnienia, dotyczące głównie literatury, zaznaczane są przez po-
dawanie ich w nawiasach kwadratowych. Do wyboru dodano dwa nowe teksty i stresz-
czenie artykułu będącego w druku.

Dr Katarzynie Czarneckiej składam serdeczne podziękowanie za pomoc w przygoto-
waniu tego zbioru do druku.

Janusz Rieger 
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 ZAGADNIENIA OGÓLNE

 O potrzebie badań nad polszczyzną kresową 
[Studia nad polszczyzną kresową, t. I. Ossolineum. Wrocław 1982, s. 9–12]

Polszczyzna kresowa od dawna przyciągała uwagę wielu badaczy. Nic w tym dziwnego: 
język kresów w istotny sposób wpływał na kształtowanie się ogólnopolskiego języka lite-
rackiego zarówno poprzez język ludności, zwłaszcza oświeconej, zamieszkującej te zie-
mie, jak tez poprzez język pisarzy tam urodzonych, wychowanych lub tylko zamieszkują-
cych czas jakiś, jak Chodźko, Mickiewicz, Syrokomla czy Rej, Potocki, Fredro, Słowacki 
i tylu, tylu innych, M.in. tą drogą język ogólnopolski wchłonął masę rutenizmów i wyra-
zów orientalnych. Interesujące są losy polszczyzny przeniesionej na kresy z centrum oraz 
— z drugiej strony — powstałej na obcym substracie: białoruskim, ukraińskim, litewskim. 
Godne uwagi są zarówno wyspy polskie, jak i duże zwarte obszary gwarowe, ich dzieje, 
sięgające czasów bardzo dawnych lub najnowszych, wpływy substratu i adstratu, związ-
ki wzajemne z językiem ogólnopolskim. Ciekawe jest zachowanie czy też przyswajanie 
sobie polszczyzny przez różne warstwy społeczne: szlachtę, mieszczaństwo, chłopstwo. 
Wreszcie budzą zainteresowanie dzisiejsze dzieje gwar kresowych w nowych warunkach 
politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych, i to zarówno na terenach, gdzie 
one powstawały i rozwijały się, jak tez w innym, nowym otoczeniu i rozproszeniu na 
wschodzie i na zachodzie, koło Irkucka, w Kazachstanie i na ziemiach odzyskanych przez 
Polskę po drugiej wojnie światowej. Trzeba też wziąć pod uwagę polskie wyspy gwarowe 
i gwary na terenach językowo mieszanych (w każdym razie mieszanych do r. 1945–1947), 
będących na styku ze zwartym obszarem dialektalnym polskim, pozostające w kontakcie 
z tym obszarem1. Dla celów porównawczych należałoby też uwzględnić gwary zwarte-
go obszaru polskiego na pograniczu językowym polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim 
zarówno na terenach, gdzie granica ta ulegała zmianom (głownie na skutek polonizacji 
ludności mówiącej po białorusku lub po ukraińsku), na terenach, gdzie była ona (od cza-
sów zakończenia migracji wołoskich i kolonizacji ruskiej, tj. ukraińskiej) względnie stała, 
np. na pograniczu polsko-łemkowskim, a także na terenach, gdzie z gwarami polskimi 
współżyły znajdujące się w rozproszeniu gwary ukraińskie (Lubelskie, Zamojskie).

Tak więc pod pojęciem polszczyzny kresowej trzeba rozumieć i odmiany regional-
ne ogólnopolskiego języka literackiego, i gwary różnego pochodzenie, język mówiony 

1 Przegląd i rozmieszczenie dzisiejszych grup gwarowych dialektów kresowych oraz liczebność lud-
ności posługującej się polszczyzną kresową w Polsce i w ZSRR podaje W. Werenicz (Вярэніч 1973a).
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i pisany (w zabytkach kancelaryjnych, utworach literackich i in.). Polszczyzna kresowa 
interesuje przeto polonistów — historyków języka, dialektologów, ludzi parających się 
socjolingwistyką. Silne związki i wpływy wzajemne pomiędzy polszczyzną kresową 
a językiem białoruski, ukraińskim, litewskim przyciągają uwagę białorutenistów, ukra-
inistów, lituanistów2. Ale studia nad polszczyzną kresową mają znaczenie także dla 
językoznawstwa ogólnego, dla socjolingwistyki nie tylko polonistycznej. Należałoby 
porównać mechanizm zachowywania i powstawania (a także utraty) polszczyzny w róż-
nych czasach, w różnych warunkach, w różnym otoczeniu językowym (blisko spokrew-
nionym w przypadku białoruskiego i ukraińskiego, obcym w przypadku litewskiego 
i łotewskiego), u różnych warstw społecznych, porównać rolę polszczyzny jako środka 
porozumiewania się w życiu domowym, codziennym i publicznym, a także z innymi 
grupami językowymi. Badania takie przeprowadzono już dla dialektu północno-wschod-
niego3, być może uda się jeszcze uzyskać odpowiednie dane dla dialektu południowo-
-wschodniego, choć wskutek migracji przedwojennych, wojennych i powojennych za-
danie to będzie niezwykle trudne.

Nie mniej interesująco wypadnie porównanie dzisiejszego rozwoju polszczyzny 
kresowej w różnych warunkach (por. wyżej) z wpływem nie tylko różnych gwar oto-
czenia, ale także różnych języków literackich (polskiego, rosyjskiego, białoruskiego, 
ukraińskiego i litewskiego), jej funkcji społecznych (polszczyzna może np. pełnić 
funkcję „interdialektu” w procesie porozumiewania się różnych grup ludności — 
por. Чекман 1982).

Zadania wynikające ze znaczenia polszczyzny kresowej dla językoznawstwa pol-
skiego, slawistycznego i ogólnego są więc bardzo szerokie.

Postulaty wysuwane przez W. Werenicza, Z. Kurzową i J. Zaleskiego4 wzajemnie 
się uzupełniają; chodzi tu o badania nad dialektami (lub ich szczątkami), ich genezą 
i historią, nad integracją gwarową przebiegającą w różnych warunkach i w różnych kie-
runkach, badania nad językiem pisarzy, językiem Wilna i Lwowa ostatniej doby, języ-
kiem dawnych dokumentów miejskich5. Wymaga opracowania antroponimia, zarówno 
najdawniejsza (rzucająca nieraz światło na dawne stosunki etniczno-językowe — Rie-
ger 1977), jak i nowsza. Zresztą bardzo niewiele wiemy nie tylko o imionach i innych 
określeniach ludności zamieszkującej Kresy, ale także o polskich miejscowych nazwach 
miejscowości czy obiektów terenowych: pól, lasów, gór, rzek, potoków. Dalsze studia 
wskażą zapewne kolejne zadania badawcze.

Niewątpliwie najważniejszą rzeczą jest dziś rejestracja i zbadanie gwar (także miej-
skich), w szczególności zapisanie języka najstarszego pokolenia, zanotowanie ustnych 
przekazów o genezie i roli polszczyzny w poszczególnych wsiach i rejonach. Oczywiście 
tym badaniom musi towarzyszyć także śledzenie zmian zachodzących w mowie młod-
szych generacji. Jest to potrzeba nadzwyczaj pilna, bowiem integracja gwar z ogólnopol-
skim językiem literackim w Polsce, a z rosyjskim, białoruskim i ukraińskim w Związku 
Radzieckim postępuje bardzo szybko. Konieczne jest przy tym nie tylko przeprowadze-

2 Por. choćby Гістарычная лексікалогія..., Русанівський 1963, Адомавичюте 1982.
3 Por. H. T u r s k a  1982; Польские говоры... 1973 i szereg innych.
4 Вярэніч 1973a; Вярэніч 1973b (zwłaszcza s. 201); Kurzowa 1982; Zaleski 1983.
5 Akta sądowe spisywano na Kresach po polsku od wieku XVI, a zdarzają się i wcześniejsze zapiski 
z wieku XV.
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nie kompleksowych studiów, według dobrze przemyślanego programu badań, ale także 
wypracowanie metod śledzenia tej integracji, określania jej zaawansowania6.

W przyszłości dla celów porównawczych i ogólnojęzykoznawczych trzeba będzie 
wykorzystać również wyniki badań nad polszczyzną kresów południowych i zachodnich: 
Spisza, Orawy, Śląska, Poznańskiego, Pomorza, a także Warmii i Mazur. W każdej z tych 
ziem mamy do czynienia z innymi uwarunkowaniami i czynnikami zewnętrznymi. Mamy 
tam sąsiedztwo najbliższych Polakom językowo Słowaków, trochę dalszych — Czechów, 
obcych — Niemców. Mamy do czynienia z poczuciem narodowym polskim, regionalnym 
lub obcym. Mamy do czynienia z polszczyzną wspieraną polskim językiem literackim 
lub kontaktami z sąsiednimi gwarami polskimi i pozbawiona takiego wsparcia. Mamy do 
czynienia z gwarami na terenach jednolitych pod względem językowym i na terenach mie-
szanych. Mamy wreszcie do czynienia z liberalizmem i z uciskiem językowym w ciągu 
dziejów. Ta różnorodność warunków bytowania języka polskiego sprawia, że polszczyzna 
jest doskonałym obiektem właśnie dla badań ogólnojęzykoznawczych, porównawczych. 
I może uda się w przyszłości pokazać wspólne, ogólne mechanizmy rozwoju tej polszczy-
zny i lepiej zrozumieć różnice w jej kształcie i dziejach7.
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 Językowe i pozajęzykowe aspekty badania polszczyzny Kresów 
[Język — człowiek — kultura. Rozprawy i  artykuły pod red.  B.  Czopek-Kopciuch. Księga 
pamiątkowa poświęcona prof.  M.  Jurkowskiemu. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. 

Piotrków Trybunalski 2000, s. 107–114]

1. Zainteresowanie polszczyzną dawnych Kresów wschodnich nigdy chyba nie było tak 
silne, jak dziś. Po wojnie rozpoczęły je studia nad językiem pisarzy, przede wszystkim 
wielkich romantyków i ich środowisk, ale także pisarzy późniejszych i wcześniejszych 
(T. Bešta, Z. Kurzowa, J. Trypućko, J. Zieniukowa, słownik A. Mickiewicza oraz studia 
z tym przedsięwzięciem związane, por. tu też szereg studiów M. Jurkowskiego i in.1). 
Zrzadka pojawiały się prace o poszczególnych gwarach kresowych (K. Dejna, M. Łe-
siów, A. Zdaniukiewicz i in.). Pojawiła się monografi a języka Lwowa (Z. Kurzowa). 

Prace terenowe zorganizowane i kierowane przez W. Werenicza oraz późniejsze 
analizy doprowadziły najpierw do publikacji dwóch tomików Polskije gowory w SSSR 
w Mińsku, a później do powstania serii Studia nad polszczyzną kresową (w t. I opubli-
kowano m.in. ocalały fragment rozprawy H. Turskiej o gwarach polskich na Wileńsz-
czyźnie). Kolejne badania terenowe, prowadzone w sposób najbardziej zorganizowany 
w Instytucie Slawistyki PAN i w Instytucie Języka Polskiego PAN, ale także w innych 
ośrodkach (m.in. w Wilnie) zaowocowały szeregiem publikacji tekstów artykułów, roz-
praw i monografi i (I. Cechosz, B. Dwilewicz, E. Dzięgiel, I. Grek-Pabisowa, I. Mary-
niakowa, I. Masojć, J. Rieger, S. Rudnicki, Z. Sawaniewska-Mochowa, A. Zielińska 
i in.), nową serią adresowaną nie tylko do językoznawców (Język polski dawnych Kre-
sów Wschodnich). 

Prace dotyczące języka dokumentów pozostają najpierw jakby na marginesie głów-
nego nurtu badań (J. Reczek i W. Twardzik), potem obszerne materiały Trypućki doty-

1 Rezygnuję z cytowania literatury, gdyż zajęłaby ona niemal tyle miejsca, co sam tekst. Opieram się 
głównie na pracach wyszczególnionych w bibliografi i Z. Sawaniewskiej-Mochowej w VI i VIII tomie 
SPK (Wrocław 1991 i Warszawa 1995), na materiałach zamieszczonych w tej serii w t. VIII i IX oraz 
w t. 1 i 2 JPKW (Warszawa 1996, 1999) oraz w książce Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu 
wschodnim pod red. E. Wolnicz-Pawłowskiej i W. Szulowskiej (Warszawa 2000); wykorzystuję rów-
nież publikacje, które ukazały się w ostatnich latach i niektóre znajdujące się w druku. Wszystkie one 
znajdą się zapewne w planowanym przez J. Strutyńskiego kolejnym tomie Bibliografi i dialektologii 
polskiej oraz w kolejnym odcinku bibliografi i prac o polszczyźnie kresowej, która powinna zostać 
opublikowana w XI tomie SPK.
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czące polszczyzny dawnych akt Wileńszczyzny opracowała w monografi i Wilna i ziemi 
wileńskiej Z. Kurzowa, wreszcie wydaje się, że Rozmyślanie przemyskie, wydane z ko-
mentarzem przez W. Twardzika jest zabytkiem o charakterze kresowym. 

Badania nad słownictwem pokazywały kresowizmy, ich zasięgi oraz inne wyrazy na 
kresach używane (Z. Kurzowa, J. Rieger, Z. Sawaniewska-Mochowa i in.). Prowadzone 
przez J. Mędelską i jej współpracowników badania języka powojennej prasy wileńskiej, 
a ostatnio rozszerzone także na przedwojenną prasę kowieńską, mają znaczenie głównie 
dla studiów leksykalnych, szczególnie dla nowszych zapożyczeń z rosyjskiego.

2. Na przykładzie polszczyzny kresowej i jej kontaktów z litewskim, białoruskim, ukra-
ińskim a także rosyjskim rozwinęły się badania teoretyczno-metodologiczne, dotyczące 
z jednej strony strukturalnego (systemowego), synchronicznego opisu języka, pokazania 
zmian, które można zaobserwować w języku różnych pokoleń, a z drugiej dotyczące 
istoty i realizacji kontaktu językowego, bilingwizmu, uwarunkowań socjolingwistycz-
nych (K. Dejna, E. Smułkowa, J. Rieger, A. Zielińska i in.). Zwracano uwagę na ko-
nieczność ustalenia co jest archaizmem (regionalizmem), a co zapożyczeniem czy in-
nowacją (J. Kość i in.). Opis strukturalny nad budowy gramatycznej języka pozwala 
z jednej strony na pokazanie wpływów na system, z drugiej — na działanie pewnych 
mechanizmów obronnych (R. Laskowski). 

3. W badaniach dialektologicznych W. Werenicza i jego grupy, a potem w wielu innych, 
za niesłychanie ważny uznano opis socjolingwistyczny (wymiennie używam określenia 
„opis sytuacji językowej”). W opisie tym wyróżnia się wiele czynników, w szczególno-
ści: historię mieszkańców, stosunki narodowościowe, problemy tożsamości narodowej 
i religijnej, także językowej, zmiany w tym zakresie. Osobne zagadnienie stanowi czyn-
nik socjalny: czy wieś była szlachecka (gdzie na ogół istniały pewne tradycje kulturalne) 
czy chłopska. Dochodzi problem kontaktu (lub jej braku) z polszczyzną najbliższych 
sąsiadów (gwarą) i z polszczyzną ogólną (na ogół w jej odmianie regionalnej), z polską 
książką, prasą, a po wojnie z radiem i telewizją (na terenach przygranicznych). Do-
chodzi badanie kontaktu z białoruskim, ukraińskim, litewskim w ich odmianach ogól-
nych i gwarowych oraz kontaktu z językiem rosyjskim (np. S. Rudnicki badając mowę 
Korczunka stwierdził u dwóch informatorów znacznie większe wpływy rosyjskie, niż 
u innych; okazało się, że przebywali oni dłużej poza wsią, w środowisku rosyjskojęzycz-
nym). Osobny problemem to uczęszczanie do polskiej szkoły; przypomnijmy, że przed 
wojną polskie szkoły istniały nie tylko na terenach II Rzeczypospolitej, ale także na 
Ukrainie i Białorusi sowieckiej (do 1931–1935 r.) a w niewielkim zakresie także na Li-
twie kowieńskiej. Wreszcie trzeba zwrócić uwagę na zróżnicowanie języka poszczegól-
nych generacji i idiolektów. Nie można pominąć różnych sytuacji dyglosyjnych a prestiż 
języka (czasem różnych języków w poszczególnych dziedzinach) może mieć znaczenie 
dla jego podtrzymywania w niesprzyjających warunkach.

Jeszcze przed wojną wiele rzeczy było bardziej oczywistych: wsi, zwłaszcza te od-
dalone od ośrodków miejskich, były w większej izolacji, migracje ludności nie były tak 
powszechne, wiadomo było gdzie jest szkoła i od kiedy, nie było na wsi radia (nie mó-
wiąc już o telewizji) itd. Badania historyczne i socjolingwistyczne stały się koniecznym 
warunkiem dobrego opisu języka, choć oczywiście (nie dla wszystkich zresztą) samego 
opisu nie zastąpią.
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4. Historię, zwłaszcza najnowszą, obejmująca dziś mijające stulecie, należy potakto-
wać ze szczególną uwagą. W wielu przypadkach badamy mowę ludzi, którzy wrócili do 
domu po odbyciu służby wojskowej, po przejściu szlaku bojowego w jednostach armii 
polskiej, po zsyłce do innych obwodów, na Sybir, do łagrów, gdzie spotykali się z od-
miennym otoczeniem językowym, który nie pozostał bez wpływu na ich mowę. Bada-
my mowę przesiedleńców — czasem w kilka dziesiątków lat po przesiedleniu. Badamy 
mowę nielicznych, nawet pojedynczych pozostałych we wsi dawnych mieszkańców, 
często nie posługujących się na codzień językiem polskim. W wielu wsiach pozostały 
wprawdzie znaczne grupy rodzin, ale wskutek nasiedlenia nowych mieszkańców zmie-
niła się (została ograniczona) rola polszczyzny.

Dialektolog może ustalić na podstawie relacji najnowsze dzieje wsi, czasem tylko 
w przybliżeniu, bo pamięć ludzka bywa zawodna. Potem historia osadnictwa musi być 
uzupełniona o badania archiwalne, co jest już domeną historyków i demografów (choć 
językoznawcy próbują to i owo ustalić w oparciu o istniejące publikacje). 

Trzeba tu podkreślić konieczność bardzo ostrożnego wykorzystywania statystyk 
i źródeł demografi cznych. I tak wiadomo, że statystyki radzieckie z 1989 r. podają dla 
mniejszości polskiej liczby zaniżone, że jeszcze w tym czasie nierzadko skrywano na-
rodowość. Trzeba też uświadomić sobie kto jest Polakiem, kogo uważamy za Polaka. 
Na niektórych terenach nie nastręcza to trudności, na innych trzeba brać pod uwagę róż-
ne czynniki: samoidentyfi kację narodową, wyznaniową, sytuację rodzinną, znajomość 
i używanie (niekiedy w różnych sytuacjach) polskiego. Językoznawca musi też określić 
rolę języka jako wartości uznawanej, choć nie zawsze realizowanej.

Podobnie dane narodowościowe i językowe W. Kubijowicza dla Galicji wschodniej 
na dzień 31 sierpnia 1939 r. nie zawsze zgadzają się z relacjami ludności miejscowej 
i warto je z nimi konfrontować.

Ważne jest skąd i kiedy przybyli osadnicy. W jednej ze wsi pod Korostyszowem 
powiedziano mi że przodkowie wyemigrowali z Prus, zapewne więc ich początków trze-
ba szukać w Poznańskiem. Z kolei wnioski wywodzone z określenia polskiej ludności 
chłopskiej „Mazury”, jakoby ich przodkowie mieli wywodzić się z Mazowsza są błędne, 
bowiem „Mazur” oznaczał po prostu Polaka-chłopa (co związków z Mazowszem wy-
kluczać nie musi).

Warto by prześledzić także migracje w obrębie ziem ukraińskich: w kilku wsiach 
niegdyś polskich na zachód od Kijowa przetrwala tradycja, że ich przodkowie przybyli 
(zostali sprowadzeni) z Żytomierszczyzny. Czy więcej było takich przesunięć ludności 
na Ukrainie?

Czas zasiedlenia wsi jest bardzo ważny dla objaśnienia cech językowych: we wsiach 
założonych dawniej, jak np. w opisanym przez K. Dejnę Milnie koło Tarnopola, po-
wszechne jest ł przedniojęzykowozębowe (tzw. sceniczne, utrzymane lub wprowadzo-
ne pod wpływem ukraińskim), podczas gdy we wsiach z kolonizacji z drugiej połowy 
XIX w., jak w zbadanym przez S. Rudnickiego Korczunku, najczęściej jest u niezgło-
skotwórcze.

5. Istotne jest rozsiedlenie Polaków na badanym terytorium. Mamy bowiem obszary 
zwarte polszczyzny, jak np. na Litwie i na Białorusi, mamy wyspy polskie liczące kilka 
wsi w najbliższym sąsiedztwie, jak Maćkowce, Szaróweczka i Hreczany pod Chmielnic-
kim (Płoskirowem) czy Wójtowce (dziś część Pisarówki) i Zielona pod Wołoczyskami 
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oraz wyspy w postaci pojedynczych wsi polskich, jak Oleszkowce między Felsztynem 
a Gródkiem Podolskim czy Hałuszczyńce pod Tarnopolem. I takich pojedynczych wsi 
czy części wsi jest dziś najwięcej.

Na obszarze zwartym łatwiej o zachowanie czy to budowy gramatycznej czy słow-
nictwa, w rozproszeniu mowa łatwiej ulega wpływom obcym.

Do głosu musi tu dojść także historia: do 1935 r. wokół Kamieńca Podolskiego był 
cały szereg wsi, niezbyt od siebie odległych a zamieszkałych w większej czy mniejszej 
mierze przez ludność polską, jak Żwaniec, Jańczyńce (dziś Kołybajówka) i in.; ludność 
tych wsi spotykała się w niedziele na mszy w Kamieńcu, kiedy indziej zapewne na tar-
gach. Dla języka te kontakty nie mogły być bez znaczenia.

6. Do badań dialektologicznych coraz silniej wkracza także etnologia, rozwijana w Pol-
sce i w najbliższym naszym sąsiedztwie przez szkołę moskiewską S. i N. Tołstojów 
i lubelską J. Bartmińskiego. Okazuje się, że język obrzędów, zwyczajów świątecznych, 
napisów nagrobnych również może stanowić przedmiot zainteresowania lingwistów.

Bywa tak, że w obrzędzie weselnym polskim występują pewne postaci nieznane ob-
rzędowi ukraińskiemu, a jeszcze inaczej może być w przypadku małżeństwa mieszanego 
(Ł. Pupenko). W obrzędzie pogrzebowym na Białorusi lamenty są po białorusku, ale 
przemowa (nowość) musi być po polsku (J. Doda). Zwyczaje świąteczne mają własne 
słownictwo (K. Rutkowska).

7. Nierzadko badamy dziś tylko resztki języka polskiego. Mogą to być tylko modlitwy 
czy pojedyncze zwroty, jak na zachód od Kijowa czy w okolicach Białej Cerkwi (O. Ła-
zarenko), mogą to być ślady w antroponimii, przemowy podczas wesela jak w Kropiwni 
pod Nowogrodem Wołyńskim (Ł. Pupenko). Czasem jest to z trudem wymuszona roz-
mowa, np. pod Oleszkowcami, czasem dłuższe opowiadanie osoby, która na codzień 
językiem polskim już się nie posługuje, np. w Jańczyńcach.

Badania językoznawców dotyczące używania języka polskiego i innych osób mogą 
się różnić i dopełniać. Zdarza się np., że ksiądz informuje, że gdzieś tam są Polacy, któ-
rzy mówią po polsku, natomiast po zbadaniu sprawy na miejscu okazuje się, że osoby te 
modlą się i spowiadają po polsku, ale po polsku nie rozmawiają i rozmawiać nie umieją. 
Jest to z jednej strony ciekawy przyczynek do funkcjonowania polszczyzny, z drugiej 
— ustalenie gdzie rzeczywiście po polsku się mówi, gdzie polski jest środkiem porozu-
miewania się.

Łączy się z tym prestiż języka. Otóż dziś język państwowy czy „telewizyjny” na 
pewno cieszy się prestiżem, okazuje się jednak, że prestiżem cieszy się też język ogól-
nopolski (także w jego regionalnej postaci) jako język Kościoła i jako język znanej (choć 
nie zawsze, różnie w różnych pokoleniach) literatury i prasy, jako język kraju, gdzie 
mieszkają krewni i znajomi (w dodatku kraju stosunkowo zamożnego). Prestiż prestiżo-
wi nierówny, w każdym razie w zakresie skutków dla języka codziennego, ale nie jest to 
tak, jak przedstawiają to nieraz różne matryce i schematy, że język o wysokim prestiżu 
jest tylko jeden.

Prestiż języka powiązany jest bezpośrednio z funkcjami, jakie ten język pełni. 
S. Rudnicki zwraca np. uwagę na to, że zastępowanie języka polskiego poprzez (bardziej 
lub jedynie zrozumiały) ukraiński w Kościele rzymskokatolickim na Ukrainie w liturgii, 
czytaniach, kazaniach, katechezie prowadzi do poważnego ograniczenia funkcji polsz-
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czyzny. Sam pamiętam zaskoczenie osoby w polskiej językowo Pisarówce [tzn. w Wój-
towcach połączonych z ukraińską Pisarówką], która uczyła wnuczkę pacierza po polsku, 
a siostra (miejscowa!) dała jej na kartce teksty modlitw po ukraińsku do nauki dziecka.

8. Wpływy obce w fonetyce i fonologii, gramatyce i słownictwie. Dochodzi tu czasami 
problem wpływu języka literackiego (regionalnego), szkoły polskiej. O problemie roz-
graniczenia archaizmów (regionalizmów, gwaryzmów) i wpływów obcych wspomniano 
już wyżej. Tu chcę zasygnalizować złożoność tych zagadnień. I tak odnosowienie -ę czy 
w mniejszym zakresie -ǫ w wygłosie znane jest także gwarom Polski centralnej, inna 
rzecz jak jest ono stare tu, a jak — tam. Rozłożenie nosowości typu kupiom na Ukrainie 
wskazuje albo na proces „naturalny” alby na wymowę wynikającą z kontaktu z językiem 
ogólnym, szkołą. Wymowa typu niosen, zrobion wskazuje często na to, że język polski 
nie jest językiem prymarnym. Trudno rozstrzygnąć czy -am w cel. lmn. typu koniam 
kontynuuje dawną polską końcówkę pod wpływem białoruskim czy ukraińskim czy 
zostało z tych języków zapożyczone. Podobnie można stawiać pytanie o genezę form 
liczby podwójnej dwie krowie, dwie oknie (często występujących niekonsekwentnie). 
Podobnie jest w słownictwie: czy chudoba ‘bydło’ jest wyrazem rodzimym, czy też za-
pożyczeniem? (w ogóle wyraz bywa uważany za zapożyczenie polskie do ukraińskiego). 
W Zielonej panuje określenie chudoba, ale dwóch spośród najstarszych informatorów 
użyło wyrazu bydło. Czy określenie bydło jest tam starsze, czy znane spoza gwary? 
A może w czasach, gdy w okolicy było sporo wsi czy części wsi zamieszkałych przez 
Polaków (w Hajdajkach miała mieszkać szlachta) wyraz bydło był używany na targu? 
W tejże Zielonej mówi się m.in. maścić, kinąć, szmat a w jej przysiółkach szlacheckich 
(znacznie gorzej zachowujących mowę polską) — smarować, rzucić, dużo.

Problem zapożyczeń leksykalnych to także problem czasu ich zapożyczenia. Wia-
domo, że kołhosp na Ukrainie pojawił się wtedy, gdy zaprowadzono tam „kolektywiza-
cję”. Wyraz bałakać ‘mówić, rozmawiać’ był regionalizmem kresowym od dawna. Nie 
wiemy jaki zasięg miały niektóre inne wyrazy, jak szmacie ‘bielizna’ itp. Rzeczą istotną 
dla określenia rozmiarów wpływów jest oddzielenie zapożyczeń dotyczących określania 
realiów, jak wymieniony wyżej kołhosp, głowa jako kalka z ukr. hołowa ‘przewodniczą-
cy’ (por. dawne polskie głowa w tym znaczeniu), szpały ‘podkłady kolejowe’, nawet wy-
gruzić ‘wyładować’ (na miejscu zsyłki), posyłka ‘przesyłka’ od innych zapożyczeń, jak 
spaść ‘uratować’ czy lieksze ‘lżej’. Nie wiadomo jak traktować siemja ‘rodzina’ w zda-
niu: z siemjo wꞌywieźli, bo to łączy się określeniem dotyczącym konkretnej, nazywanej 
po rosyjsku (ewentualnie po ukraińsku) sytuacji.

Porównanie słownictwa różnych wsi (z uwzględnieniem różnych generacji) pokaże 
nam zapewne podatność na wpływy obce w różnych zakresach tematycznych w zależ-
ności od różnych uwarunkowań zewnętrznych.

9. Język polski jako sekundarny. Na Białorusi na Brasławszczyźnie, w Woronowskiem, na 
Ukrainie w Starym Skałacie i Hałuszczyńcach i na wielu innych terenach, w wielu wsiach 
na codzień mówi się po białorusku czy po ukraińsku, a język polski używany jest różnie: 
w kontaktach z sąsiadami z innej wsi, gdzie na codzień mówi się po polsku, pod kościołem, 
zwracając się do księdza, do obcych. Na to, że polski może być językiem sekundarnym 
zwracano uwagę już dawno. Dziś zjawisko to się szerzy: czasem w takiej wsi można spo-
tkać jeszcze osoby, dla których polski jest (był) językiem prymarnym — czy w rodzinach 
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innych osób też tak było? Z obserwacji O. Łazarenko w jednej ze wsi pod Kijowem wynika, 
że ludzie ci przesiedlając się tam (w XIX w.?) już po polsku nie mówili i choć w latach 
dwudziestych i na początku trzydziestych uczyli się polskiego w szkole, nadal językiem 
prymarnym jest ukraiński (a po polsku porozumiewają się z trudnością lub wcale). 

10. Gwara (wiejska lub miejska) a polszczyzna regionalna. Z. Kurzowa pokazała pewne 
różnice dzielące polszczyznę regionalną Lwowa od gwary miejskiej, dopiero jednak wni-
kliwe studium E. Smułkowej uświadomiło nam jak te różnice wyglądają w szczegółach 
(choć jedna z jej informatorek jest podatna na wpływy mowy potocznej czy też używa 
pewnych wyrazów i zwrotów świadomie dla ubarwienia wypowiedzi). Dla chłopskiej 
Zielonej i jej szlacheckich przysiółków różnice w mowie, zresztą uświadamiane sobie 
przez informatorów, wskazała E. Dzięgiel. Ale pobieżne tylko wsłuchanie się w mowę 
trzech sióstr z wioski szlacheckiej pod Zasławiem, których losy przecież układały się 
podobnie (zsyłka na Donbas, powrót do Połonnego), które jednak różnił okres wpły-
wów domu rodzinnego z jego tradycjami i biblioteką, pokazały jak bardzo mógł zmienić 
się język w obcym otoczeniu (dwie młodsze siostry, zwłaszcza najmłodsza) i jak mógł 
być na to otoczenie odporny (najstarsza). To ważna wskazówka dla badających wpływy 
obce, zwłaszcza, że o tak starych informatorów już coraz trudniej.

O. Ostapczuk znalazła w okolicach Winnicy informatora mówiącego niezwykle sta-
ranną polszczyzną, przy czym był to język wyniesiony z domu (szlacheckiego czy ary-
stokratycznego). Z. Sawaniewska-Mochowa zwróciła uwagę na trzy rodzaje polszczy-
zny na Litwie: chłopską, szlachecką, dworską.

11. Oddzielny problem stanowi język nowej inteligencji na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Wydaje się, że generalnie rację ma Z. Kurzowa mówiąc, że język ten na Litwie, wobec 
zniszczenia części inteligencji przez obydwu okupantów i wyjazdu do Polski w 1945 r. 
reszty — tworzony jest od nowa w oparciu o język ogólnopolski (warszawski), ale chyba 
nie docenia roli miejscowej tradycji; być może nowe światło rzuci tu będąca w druku 
monografi a I. Masojć. Podobnie jest na Białorusi i na Ukrainie (o przetrwaniu jakichś 
tradycji może być mowa chyba tylko we Lwowie, a to w związku z nieprzerwaną nauką 
w dwóch polskich szkołach w tym mieście).

12. Podstawą opisu systemu gramatycznego gwary są odpowiedzi na pytania kwestio-
nariusza weryfi kowane danymi zaczerpniętymi z tekstów ciągłych. Tradycyjnie pytano 
o pracę na roli, zwyczaje, wierzenia, legendy. 

Dziś coraz częściej pytamy o dzieje ostatnich siedemdziesięciu lat, „rozkułacza-
nie”, głód, zakładanie kołchozów, prześladowania, wywózki, a dla okresu powojennego 
o walkę o kościół, o księdza. I choć nierzadko informatorom głos się łamie, a z oczu 
ciekną łzy, to jednak na taśmie magnetofonowej rejestrujemy historię widzianą przez 
pryzmat doświadczeń jednostki, tragiczne niekiedy wybory, silną wiarę, przekonanie 
o słuszności sprawy za którą przyszło cierpieć. 

Trudne do wydobycia, ale jakżeż ciekawe są uwagi informatorów na temat samo-
identyfi kacji, o wartościach uznawanych i realizowanych w większym lub mniejszym 
zakresie lub tylko uznawanych. Czasem ilustrację dla tych uwag są własne losy, czasem 
wytrwałość, a czasem załamania. Wchodzimy tu w świat wartości kulturowych i dobrze 
by było, by eksploratorzy-językoznawcy mieli tu jakieś przygotowanie.
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Rezygnacja z wydobycia takich relacji byłaby grzechem zaniedbania. A kolejnym 
etapem studiów powinna być konfrontacja tych relacji z badaniami archiwalnymi: ludzie 
opowiadają m.in. o ciągłości istnienia róż różańcowych, a historyk (S. Stroński) znajduje 
w archiwum donosy dotyczące takich kółek.

*

W krótkim przeglądzie problemów nie może być mowy o pełnym przedstawieniu 
wszystkich zagadnień, a wymieniane prace czy autorzy stanowią tylko przykłady. Tym 
nie mniej wydaje się, że udało się zarysować dzisiejsze podejście do badań nad pol-
szczyzną kresów, zwłaszcza tą żywą. Widać wyraźnie jak ważne jest uchwycenie nie 
tylko struktury języka, ale także opisanie jego funkcjonowania i zależności od rozma-
itych czynników językowych oraz pozajęzykowych. Okazuje się, że to, co z pozoru nie 
dotyczy języka nie dotyczy jego struktury, ale bezpośrednio jest związane z jego funk-
cjonowaniem. Co więcej, nie można prawidłowo objaśnić wielu faktów językowych bez 
szczegółowego prześledzenia uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania języka, bez 
prześledzenia historii jednostek, rodzin, grup. 

Rzeczywiście, trochę poza badaniem języka i jego przemian stoją problemy przeżyć 
i dziejów poszczególnych jednostek i rodzin, szczegóły walki z Kościołem, potajemne 
nauczanie religii, starania o zezwolenie na otwarcie czy zbudowanie kościoła, o czym 
najkrócej była tu mowa, ale co w badaniach bezwzględnie powinno być i jest uwzględ-
niane. Niektóre relacje dotyczą stosunków panujących wewnątrz wsi, udziału sąsiadów, 
czasem najbliższych, w represjach. Niekiedy jawi się przed nami historia żywego Ko-
ścioła w okresie braku kościołów i kapłanów. 

Wreszcie w ścisłym związku z naszymi badaniami w Instytucie Slawistyki a potem 
w Instytucie Języka Polskiego PAN oraz w działalności Międzynarodowej Szkoły Hu-
manistycznej przy OBTA Uniwersytetu Warszawskiego jest pozyskiwanie miejscowych 
współpracowników nie tylko dlatego, że im jest łatwiej dotrzeć w teren, ale także po to, 
by współdziałać w tworzeniu miejscowej kadry polonistycznej i miejscowych progra-
mów polonistycznych2. 

Wszystkie te działania wymagają zaangażowania wielu osób, wsparcia fi nansowego, 
ale przede wszystkim pasji i serca.

2 Dodać warto, że w podobny sposób, to znaczy przez pisanie prac magisterskich i doktorskich na 
materiale polszczyzny kresowej, kształcą studentów i młodą kadrę ze Wschodu liczne polskie wyższe 
uczelnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim, uniwersytetami lubelskimi 
i uczelnią rzeszowską na czele. Współpraca, pomoc w zakresie literatury, konsultacje, kształcenie — to 
również nowe wyzwanie i zadanie. Nie sposób pominąć tu instytucji wspomagających te działania, 
jak Komitet Badań Naukowych, Fundacja Batorego (ostatnio m.in. poprzez Kasę im. Mianowskiego), 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i in.
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 Identyfi kacja narodowa i religijna Polaków na Ukrainie
[Trudna tożsamość. Problemy narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej 
w XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji Samoidentyfi kacja narodowa 
i  religijna a  sprawa mniejszości narodowych i  religijnych w  Europie Środkowo-Wschodniej. 
Lublin 19–21  października 1993, pod red.  J.  Lewandowskiego. Instytyt Europy Środkowo-

Wschodniej. Lublin 1996, s. 110–130]

1. Uwagi wstępne
Zainteresowanie Polakami na terenach imperium sowieckiego było żywe zawsze, ale 
przez wiele lat nie mogło być realizowane poprzez studia przeprowadzane na miejscu. 
Gdy jeszcze w 1988 r. starałem się o zgodę na odwiedzenie kilku wsi polskich (i ukra-
ińskich) dla przeprowadzenia badań językowych, okazało się to niemożliwe. Dopiero 
w 1989 r. mogłem być we wsiach polskich, czy też dawniej polskich, w okolicach Ży-
tomierza (Nowy Zawód — Nowyj Zawod, Gołębiówka — Hołubiwka, Gwozdawa — 
Hwozdawa) i Kamieńca Podolskiego (Jańczyńce —Kołybajiwka, Żwaniec, Gródek Po-
dolski — Horodok), w 1992 — pod Tarnopolem (Hałuszczyńce), w 1993 (wraz z pp. 
Iwoną Cechosz i Ewą Dzięgiel) — w okolicach Płoskirowa (dziś Chmielnicki: Hreczane, 
Oleszkowce, Worowce, Szaróweczka —Szarawka); w tymże roku moi współpracownicy 
— pp. I. Cechosz, E. Dzięgiel oraz p. Jerzy Sierociuk — odwiedzili wsie pod Tarnopolem 
(Stary Skałat, Połupanówka, Tarnoruda; p. E. Dzięgiel zawdzięczam przytaczane niżej 
informacje z tych wsi). Wcześniej, od 1957 r., z Polakami spotykałem się we Lwowie, 
z potomkami Polaków — także w Kijowie. Tylko miejscowi uczeni mieli możność wy-
jazdów w teren; warto tu przypomnieć, że od początku lat sześćdziesiątych systematyczne 
badania nad językiem polskim w ZSRR były prowadzone przez Wiaczesława Werenicza 
z Mińska i jego współpracowników z różnych ośrodków uniwersyteckich.

Moje obserwacje dotyczące świadomości czy identyfi kacji narodowej początkowo 
robione były tylko na marginesie badań językoznawczych, ale badania te obejmowa-
ły zawsze zapisy dotyczące losów rodziny i wsi, nie obywało się też bez szczerych 
i już nie nagrywanych rozmów dotyczących Polaków w ogóle, a rodzin rozmówców 
w szczególności. Informacje pośrednie można czerpać z wypowiedzi na temat używa-
nego przez informatora języka. Dopiero ostatnio próbowałem wydobyć od informato-
rów refl eksje: „co to znaczy być Polakiem?”, „kto to jest Polak?”; jednakże stawiać 
pytanie: „czy można być jednocześnie i Polakiem i Ukraińcem?” nie zawsze jest łatwo 
i nie zawsze można.
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Ilu jest Polaków na Ukrainie? Statystyki sowieckie podają liczbę 363 000 w 1959 r. 
i 219 000 w 1989 r., według danych organizacji polskich na Ukrainie jest ok. 1 miliona 
Polaków. O przyczynach tych rozbieżności i o trudnościach z zakwalifi kowaniem kogoś 
jako Polaka zob. dalej.

Nasza wiedza na temat samoidentyfi kacji Polaków jest bardzo skromna, wyrywko-
wa. I jeśli się słyszy głosy, że Polacy na Wschodzie uważają tak a tak, że są tacy a tacy, 
to świadczy to tylko o tym, że albo głoszący takie zdania nie ma pojęcia o czym mówi, 
albo że zapomniał dodać, że tak było w jego doświadczeniu. Nie ma „typowych Polaków 
na Ukrainie”, są konkretni Polacy, mieszkający w konkretnych warunkach, stykający 
się z konkretnymi Ukraińcami. I jedni, i drudzy bywają bardzo różni. Tak więc to, co 
napisano niżej, odnosi się do niektórych zbadanych wsi, a czasem do konkretnych infor-
matorów. W wielu przypadkach przyjdzie stwierdzić, że na jakiś temat wiemy niewiele 
lub wręcz nic, ale taki katalog problemów wymagających zbadania też jest potrzebny.

2. Przeszłość w teraźniejszości, czyli jak historia determinuje stan 
współczesny (w wieku XX — do 1989 r.)

Mówiąc o Ukrainie musimy pamiętać, że jest ona bardzo niejednorodna pod względem 
etnicznym, świadomości narodowej, języka (we wschodniej Ukrainie ważne miejsce 
zajmuje rosyjski), stosunku do Polaków.

Jedynie różnica wyznania pomiędzy Polakami a Ukraińcami jest wszędzie podobna: 
Ukraińcy należą do obrządków wschodnich: katolickiego (dziś ofi cjalnie bizantyńsko-
-ukraińskiego, potocznie „unickiego”, obecnego w zasadzie tylko w Galicji) lub pra-
wosławnego (dziś w ramach patriarchatu moskiewskiego lub w ramach Cerkwi auto-
kefalicznej ukraińskiej), podczas gdy Polacy są wyznawcami obrządku zachodniego 
(rzymskokatolickiego).

Ukraina Zachodnia
Dzisiejsza Ukraina Zachodnia obejmuje Galicję (ukr.: Hałyczyna), kolebkę ukraińskiego 
ruchu narodowego (dawny zabór austriacki) i Wołyń (dawny zabór rosyjski); w latach 
1918–1939 tereny te wchodziły w skład państwa polskiego. Tu do dziś poczucie odręb-
ności Ukraińców od wszystkich sąsiadów jest najsilniejsze, tu do dziś dają znać o sobie 
dawne antagonizmy polsko-ukraińskie, żywe są: niechęć, zawiść, czasem wrogość. To są 
tereny, na których toczyły się w latach 1918–1919 i później walki z Ukraińcami o Lwów 
i Galicję, walki, w których nie brakowało i okrucieństwa ze strony Strzelców Siczo-
wych, tereny, gdzie wojska polskie nieraz upokarzały miejscową ludność ukraińską. To 
są tereny, na których ziemię z parcelacji dostawali osadnicy wojskowi przed chłopami 
ukraińskimi, gdzie często majątki należały do Polaków i konfl ikt społeczny wiązał się 
z narodowym. Gdzie likwidowano szkolnictwo ukraińskie pod hasłem integracji szkół 
różnych narodowości. Gdzie dochodziło do pacyfi kacji wsi przez wojsko polskie pod 
pozorem szukania broni (choć rzeczywiście broń mogła się znaleźć). To są tereny, na 
których swobodnie rozwijał się ukraiński ruch narodowy, istniały ukraińskie organizacje 
polityczne, młodzieżowe, gospodarcze, ukraińskie towarzystwa oświatowe. To są tere-
ny, gdzie ginęli politycy dążący do ugody i współpracy. Oczywiście nie wszędzie Ukra-
ińcom działa się krzywda, były tereny, na których stosunki z ludnością polską układały 
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się nie tylko poprawnie, ale wręcz po bratersku. Mówiąc krótko: działo się tam różnie 
na różnych obszarach, ale konfl ikt polsko-ukraiński, podsycany z obu stron, nasilał się.

Dla świadomości Polaków wielkie znaczenie miało zamieszkiwanie w obrębie pań-
stwa polskiego, gdzie językiem urzędowym był język polski, służono w Wojsku Pol-
skim, były polskie szkoły, organizacje.

Wróćmy jeszcze do stosunków polsko-ukraińskich. Wybuch wojny doprowadził z po-
czątku do pojedynczych mordów na ludności polskiej zarówno przed, jak i po wkroczeniu 
Armii Czerwonej, a w 1943 r. do masowej akcji „depolonizacyjnej” na Wołyniu. W wyni-
ku działań różnych oddziałów i grup ukraińskich wymordowano tam ok. 50 000 ludności 
polskiej, a ok. 100 000 Polaków uciekło na Lubelszczyznę, ewentualnie do Galicji (a stam-
tąd za San); liczby cały czas są przedmiotem sporów i dyskusji. Mordy dokonywane były 
często przez sąsiadów z użyciem siekier, kos, wideł, pił, noży itp.; ostatnia ekshumacja 
w Ostrówkach na Wołyniu potwierdza relacje świadków. Znaczna liczba ludności polskiej 
została wymordowana również na Podolu. W ramach samoobrony, odwetu i „prewencji” 
ginęła także ludność ukraińska, w znacznie mniejszych jednak rozmiarach.

Po zakończeniu wojny nastąpiła wymiana ludności, w ramach której wyjechało do 
Polski tak wielu Polaków, że nawet tam, gdzie stanowili do 50% ludności, dziś nie ma 
już ich wcale albo prawie wcale (zob. mapki). Tu trzeba jeszcze przypomnieć deportacje 
sowieckie w 1939 i 1940 r. W rezultacie pozostała ludność polska na ogół żyje w dużym 
rozproszeniu na wsi lub zagubiona wśród przeważającej liczby obcych — w miastach 
(przyczynił się do tego także proces industrializacji); bardzo rzadko trafi ają się wsie 
z przewagą lub tylko ze znaczną liczbą rodzin polskich. To rozproszenie nie sprzyja 
utrzymaniu poczucia narodowego, zwłaszcza w młodszych generacjach. Z drugiej strony 
pozostali na tym terenie Polacy dobrze wiedzą, że są Polakami, czują „niechęć” miejsco-
wych Ukraińców do tego co polskie i do (miejscowych) Polaków, boją się Ukraińców: 
„bo pan nie wie, do czego oni są zdolni, oni tylko czekają na okazję, by nas wymor-
dować” — to postawy skrajne, ale spotykane. I nie chcę tu wchodzić w słuszność tych 
obaw, chodzi mi o pokazanie stereotypu Ukraińca w oczach Polaka. Stereotypu, który 
utrwala poczucie narodowej odrębności, ale nierzadko każe także skrywać polskość.

Wspomnijmy jeszcze o braku szkolnictwa polskiego (dwie szkoły polskie we Lwo-
wie to przysłowiowa kropla w morzu), braku organizacji polskich z prawdziwego zda-
rzenia, braku prasy polskiej (zwłaszcza do 1956 r. i od 1981 r.). Wspomnijmy o braku 
inteligencji polskiej, bo ta w pierwszej kolejności podlegała deportacji i eksterminacji 
w latach 1939–1940, w znacznej mierze wyjechała do Polski w latach 1945–46, w mi-
nimalnym tylko stopniu została odbudowana w latach późniejszych, lecz pozbawiona 
była możliwości oddziaływania na innych. Jedynie w latach 1944–50 wychodziła we 
Lwowie gazeta codzienna „Czerwony Sztandar”. Nie wiemy, jaki był kontakt z polską 
książką; w Połupanówce pod Тarnорolеm spotkaliśmy ludzi przechowujących z piety-
zmem książki i czasopisma z przedwojennych bibliotek.

Ukraina Środkowa
Ukraina na wschód od Zbrucza od 1793 r. należała do Rosji. Tu świadomość narodowa 
Ukraińców nie wiązała się z wrogością do tego co polskie: w północnej części terenu 
dawne polskie majątki w znacznej mierze przestały istnieć w wyniku represji popowsta-
niowych, szczególnie po zdławieniu powstania styczniowego, a od lat 1918–1920 żad-
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nych majątków już w ogóle nie było, chłopi polscy i ukraińscy jednakowo cierpieli ucisk 
sowiecki. Brak konfl iktów narodowościowych wyraźnie odróżnia te tereny od Ukrainy 
Zachodniej. Przed 1939 r. największe skupiska ludności polskiej ciągnęły się tu mniej 
więcej wzdłuż linii Kamieniec Podolski — Płoskirów (Chmielnicki) — Winnica — Żyto-
mierz — Korosteń; tak też jest i dzisiaj, z tą jednak różnicą, że liczba tej ludności znacznie 
zmalała (zob. mapki). Dla dzisiejszego stanu świadomości Polaków wielkie znaczenie 
miało istnienie w latach 1925–1935 sieci szkół i klas polskich (w sumie w 1928 r. na 
Ukrainie radzieckiej były 384 szkoły czteroletnie z 25 700 uczniami i 27 szkół siedmio-
letnich z prawie 6000 uczniów), a także polskiego rejonu (powiatu) narodowościowego 
w Żytomierskiem („Marchlewszczyzna”) z polską prasą, administracją, sądownictwem 
(1926–1935). I chociaż były poważne kłopoty z nauczycielami, musiały to być niezłe 
szkoły (musiały dzieci pilnie się w nich uczyć), skoro najstarsze i średnie pokolenie, 
które ma za sobą choćby kilka klas szkoły, do dziś potrafi  posługiwać się zupełnie dobrą 
polszczyzną (o czym dalej). Po zamknięciu szkół w latach 1931–35 zniknęła możliwość 
nauki szkolnej po polsku, nauki polskiego poza rozmową w domu.

Prześladowania miały podwójne konsekwencje: uświadamiały prześladowanym, że 
cierpią, bo są Polakami, z drugiej strony prowadziły do skrywania polskości tam, gdzie 

Mapka 1. Polacy i „rzymscy katolicy” w latach 1926–1931 
(w procentach w stosunku do całej populacji) [za: Poljaky na Ukrajini... Dane z Galicji i Wołynia 

dotyczą osób deklarujących się bądź jako Polacy, bądź jako katolicy obrządku łacińskiego; 
dane z Ukrainy sowieckiej — osób deklarujących narodowość polską].
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Polacy okazali się izolowani, do zaniechania rozmów po polsku poza domem, a także 
w domu (z obawy, by dzieci wyszedłszy na ulicę, nie mówiły po polsku); skutkiem tego 
w wielu miejscowościach po polsku potrafi  mówić tylko najstarsze pokolenie, średnie na 
ogół rozumie jeszcze po polsku, najmłodsze nie rozumie ani słowa. W nielicznych wsiach 
z przewagą ludności polskiej (mówiącej po polsku) jest, rzecz jasna, inaczej. Represje 
zdziesiątkowały i bardzo rozproszyły Polaków: na przełomie lat dwudziestych i trzy-
dziestych miały miejsce wywózki „kułaków”, potem „wrogich elementów”, a w latach 
1935–1938 nastąpiły masowe deportacje Polaków na wschodnią Ukrainę (m.in. w Poł-
tawskie) i do Kazachstanu. Z samego rejonu polskiego („Marchlewszczyzny”) w latach 
1935–37 wywieziono ok. 10 000 osób. W 1944 r. niewielkiej części Polaków zezwolono 
na powrót z Kazachstanu, ale tylko na wschodnią Ukrainę i w granice Rosji: liczba 
54 000 osób, którym zezwolono na powrót, świadczy o skali deportacji; według Henryka 
Strońskiego i osób, które prowadziły badania w Kazachstanie, większość z tych, którzy 
powrócili i większa część (?) tych, którzy w Kazachstanie pozostali, uległa rusyfi kacji 
[w każdym razie językowej]. Według danych archiwalnych potwierdzonych w relacjach 
przeprowadzano planowe wysiedlanie ludności z Marchlewszczyzny, z rejonów pogra-
nicznych, z innych terenów zamieszkanych przez Polaków. Do opuszczonych gospo-

Mapka 2. Polacy i „rzymscy katolicy” w 1959 r. 
(w procentach w stosunku do całej populacji) [za: Poljaky na Ukrajini... Dane statystyczne, 

stanowiące podstawę dla opracowania kartografi cznego należy uznać za zdecydowanie zaniżone].
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darstw sprowadzano Ukraińców, którzy pozostałych Polaków uważali — w wyniku pro-
pagandy sowieckiej — za wrogów socjalistycznej ojczyzny. Jednocześnie miały miejsce 
liczne egzekucje, głównie mężczyzn, np. w kwietniu i październiku 1938 r. w rejonie 
Marchlewskiego rozstrzelano ponad 1400 osób, w 1937 w okolicach Płoskirowa zginęło 
ok. 7000 Polaków.

Pewne znaczenie dla świadomości narodowej miała organizacja Wojska Polskiego 
w okolicach Żytomierza i Berdyczowa w 1944 r. — Polak przestał być wrogiem, stał się 
sojusznikiem, ludność deklarująca narodowość polską była kierowana pod polskie sztan-
dary, polską komendę. Dawni żołnierze wspominają swoich dowódców wymagających 
posługiwania się polszczyzną, poprawną polszczyzną; wyraźne efekty tej działalności 
mogłem stwierdzić i w okolicach Żytomierza, i pod Tarnopolem. Większość żołnierzy 
powróciła w rodzinne strony; część pozostała w Polsce, w istotny sposób zwiększając 
liczbę osób mających krewnych po drugiej stronie granicy.

W miastach ludność polska była prześladowana podobnie jak na wsiach, choć tu 
m.in. szukała schronienia uciekająca ludność wiejska. W Kijowie, w którym jeszcze po 
rewolucji był polski teatr, polskie szkoły, tylko nieliczni kijowianie wspominają swoich 
polskich przodków; pewnie jest ich więcej, ale moloch miejski skutecznie ich rozdzielił. 
W mniejszych miastach, jak w Żytomierzu, sytuacja była inna, bo następował tam stały 
dopływ ludności także z okolicznych wsi polskich. Sytuacja w miastach i miasteczkach 
wymaga gruntownych badań.

W latach 1919–1938 na Ukrainie radzieckiej wychodziło łącznie 30 gazet i czaso-
pism tak o zasięgu republikańskim, jak i lokalnym (nie licząc „stronic polskich” w kilku 
gazetach). Zbadania wymagają kontakty ludności chłopskiej z polską książką (oczywi-
ście chodzi tu o starsze pokolenie, które uczyło się w polskiej szkole): w kilku wsiach 
mówiono nam o książkach, które czytano (m.in. Potop H. Sienkiewicza), o książkach 
przywożonych ze Lwowa, o książkach wyniesionych z majątków zaraz po rewolucji.

Wschodnia Ukraina
Tereny położone na lewym brzegu Dniepru, a także tereny na prawym brzegu w okoli-
cach Dniepropietrowska (także okolice Odessy) to tereny o najmniejszym uświadomie-
niu narodowym ukraińskim, częściowo zrusyfi kowane (dotyczy to przede wszystkim 
rejonów uprzemysłowionych, w szczególności zagłębia węglowego), tak pod względem 
językowym, jak i innym. Wiąże się to m.in. z napływem do przemysłu i kopalń pra-
cowników, a zwłaszcza kadry kierowniczej z Rosji. Na terenach tych szkół ukraińskich 
było przez całe dziesięciolecia władzy radzieckiej niewiele, a jeszcze dziś są problemy 
z wprowadzeniem do szkół języka ukraińskiego. Konfl iktów polsko-ukraińskich tu nie 
było i nie ma. Polacy żyli na tych terenach zawsze w rozproszeniu (choć w miastach, 
jak w Odessie, grupowali się wokół kościoła, póki ten był czynny), przez cały czas 
władzy radzieckiej byli więc pozbawieni kontaktu ze szkołą i kulturą polską. O tych, 
którzy powrócili tu z Kazachstanu H. Stroński pisze, że „na nowych miejscach zdążyło 
wyrosnąć kilka pokoleń, którym, co z największym żalem należy odnotować, nie zostało 
nic z polskości prócz nazwisk przodków”. Niemniej jednak badania nad Polakami czy 
potomkami tamtejszych Polaków powinny być przeprowadzone dla potwierdzenia czy 
też skorygowania tego sądu.
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Kontakty z Polską, z polską prasą, polską książką i radiem
Do 1956 r. kontakty z Polską praktycznie nie istniały. Dopiero po tym okresie, a zwłasz-
cza w latach siedemdziesiątych, nastąpiło ożywienie kontaktów, pojawiła się prasa 
z Polski, przy czym należałoby sprawdzić, do jakich terenów ona docierała. Według 
relacji naszych informatorów w jednej ze wsi w Żytomierskiem prenumerowano „Try-
bunę Ludu”, „Przyjaciółkę”, „Kobietę i Życie” (i chyba „Przekrój”), w Starym Skałacie 
również „Żołnierza Wolności” i „Życie Warszawy”. Dopiero po 1990 r., gdy prenumera-
ta stała się niemożliwa ze względu na wysokie koszta, ustał dopływ słowa pisanego. Do-
piero od niedawna wychodzi nieregularnie miejscowa „Gazeta Lwowska” o stosunkowo 
niewielkim nakładzie i niewielkim zasięgu, ostatnio w Kijowie miały miejsce próby 
wydawania polskiej gazety (ale nie codziennej). Podobnie jak z prasą rzecz się miała 
z dostępem do polskiej książki, choć tu odbiór był mniejszy, bo kupić książki można 
było jedynie we Lwowie czy Kijowie w specjalnych księgarniach. Najczęściej spotyka-
ną książką (we wszystkich wsiach przez nas odwiedzanych) był modlitewnik, nierzadko 
z przełomu XIX i XX wieku, z którego uczono się czytać po polsku.

Od lat siedemdziesiątych wzajemne odwiedziny rodzin z obydwu stron granicy stały 
się częstsze (z przerwą w czasach „pierwszej Solidarności” w latach 1980–1981 i trochę 
później). Po roku 1989 w niektórych rejonach wycieczki handlowe na Zachód osiągnę-
ły niebywałe rozmiary: w jednej z podmiejskich wsi w Płoskirowskiem mój rozmówca 
stwierdził, że wszyscy Polacy z tej wsi byli co najmniej 20 razy w Polsce; w słowach tych 
było bardzo dużo przesady, ale ilustrują one rozmach i tendencje (z kolei w oddalonej od 
miasta polskiej wiosce w Polsce po wojnie były może dwie osoby). Odwiedziny w Polsce 
miały istotny wpływ na świadomość odwiedzających: pokazywały kraj bogaty i cywilizo-
wany, a nie biedny i zacofany, jak głosiła propaganda. Polska imponuje zwłaszcza od odzy-
skania niepodległości w 1991 r., m.in. poprzez zapełnienie zaraz potem półek sklepowych.

Wiadomo, że polskiego radia słuchała po wojnie inteligencja we Lwowie; czy od-
biór polskiego radia obejmował i inne grupy ludności — nie wiadomo. Polska telewizja 
odbierana jest w pasie przygranicznym mniej więcej po Lwów; oglądano ją chętnie, 
zwłaszcza że była (i jest) znacznie ciekawsza od ukraińskiej. Od niedawna po polsku 
nadaje przez krótki czas radio komercyjne we Lwowie.

3. Sytuacja po 1989 r.
Okres „pierestrojki” w istotny sposób wpłynął na sytuację Polaków na Ukrainie. Ofi -
cjalna dotąd działalność Związku Polaków została zastąpiona przez aktywną działalność 
spontanicznie powstających polskich stowarzyszeń i ich oddziałów, starych działaczy, 
niejednokrotnie wyznaczanych, zastąpili nowi, wybrani. W 1992 roku powstała Fede-
racja Związków Polaków na Ukrainie. Zaczęły powstawać liczne kursy języka polskie-
go, w niektórych szkołach wprowadzono lekcje polskiego i polskie klasy. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej subwencjonuje nauczycieli polskiego, którzy podejmują pracę na 
Ukrainie, bywają jednakże poważne trudności z organizacją nauczania polskiego (na 
Ukrainie Zachodniej), np. według naszych informatorów niekiedy lokalne władze wy-
raźnie przeszkadzają w zatrudnieniu nauczycieli z Polski. O intensywnych kontaktach 
z Polską była już mowa wyżej.
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4. Kościół
Na terenie Ukrainy zazbruczańskiej od lat dwudziestych miała miejsce systematyczna 
walka z Kościołem: do 1939 r. wymordowano (zwykle w okrutny sposób) wszyst-
kich chyba księży, wiele kościołów zniszczono, a inne zamieniono na składy, fabryki, 
domy kultury. Dopiero podczas okupacji niemieckiej szereg kościołów lub kaplic od-
zyskano (posługę duszpasterską sprawowali sporadycznie kapelani niemieccy i księża 
przybywający na ogół nielegalnie z terenów zachodnich) i po wojnie były one nadal 
czynne, choć kapłan rzadko uzyskiwał stałe zezwolenie pobytu, w większości trze-
ba było każdorazowo prosić o zezwolenie na przyjazd księdza i odprawienie mszy. 
Charakterystyczne dla tych terenów są zawzięte starania o odzyskanie kaplic i ko-
ściołów, o zezwolenie na wybudowanie nowych kaplic, na użytkowanie jako kaplicy 
domu mieszkalnego, o zezwolenie na rejestrację księdza. Można spisać tomy, opisując 
petycje, wędrówki do miasta powiatowego, wyjazdy do Moskwy do urzędów, do de-
putatów z danego terenu, okupacje gabinetów partyjnych i administracji powiatowej, 
przemykanie się do pociągu, gdy władze dowiedziały się o planowanym wyjeździe de-
legacji do stolicy, wyjazdy na Łotwę i na Litwę, by od tamtejszych władz kościelnych 
wyjednać kapłanów do swej parafi i itd.

Sytuacja zmieniła się w okresie „pierestrojki”, łatwiej było uzyskać zezwo lenie 
na budowę kościoła, rejestrację księdza, przez palce patrzono na przyjazdy księży 
z Polski. Z roku na rok łatwiej było odzyskać kaplicę, kościół czy budynki przyko-
ścielne, ale zawsze prostsze to było na wschód od Zbrucza. Jak wiadomo, w 1991 r. 
nastąpiła restytucja hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, widomy 
znak przemian.

5. Identyfi kacja religijna. Identyfi kacja religijna a narodowa
Polaków wyraźnie odróżnia od Ukraińców czy Rosjan wyznanie. Jeśli ktoś jest Pola-
kiem, to wiadomo, że jest on (rzymskim) katolikiem.

Na pewnych terenach identyfi kacja religijna jest ważniejsza, istotniejsza, niż naro-
dowa. Przez wiele dziesięcioleci carat tępił polskość; wskutek tej działalności, a także 
wskutek „naturalnych” procesów asymilacyjnych wiele nie tylko osób, ale wsi i regio-
nów przeszło na język ukraiński (inaczej mówiąc, zukrainizowało się pod względem 
językowym, a w pewnej mierze także kulturowym), nie tracąc świadomości narodowej, 
w znacznej mierze dzięki trwaniu przy wyznaniu rzymskokatolickim. Prof. W. Were-
nicz, pytając na Polesiu o narodowość, usłyszał z ust starej kobiety: „wszyscy tu je-
steśmy narodowości rzymskokatolickiej”. Ale też identyfi kacja narodowa może być 
trudniejsza, bardziej skomplikowana (zob. dalej), a religijna wydaje się jednoznaczna. 
Porównaj np. wypowiedź w Gródku Podolskim, przy okazji rozmowy o języku polskim 
tam używanym: my wiemy, my katoliki, my nie czisto Polaki. [My] rymokatoliki... A jak-
że: taż ni greko, a rymo. My miszkamy na Ukrajinie, zawsze ukrajinska mowa w szkoli, 
zawsze wszysko po ukrajinsku... Z drugiej strony Kościół rzymskokatolicki uważany 
jest za Koścіół polski, ludzie oczekują, a w każdym razie długo oczekiwali, że ksiądz 
będzie mówił po polsku. Do księży Łotyszy czy Litwinów nie miano pretensji o język 
rosyjski czy ukraiński; gdy pojawili się księża polscy, to domagano się polskiego nawet 
w przygotowywaniu do sakramentów, dopóki ksiądz nie stwierdził, że zgłaszający się po 
polsku nie rozumieją... Zlewanie się identyfi kacji narodowej i religijnej dobrze ilustruje 
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historia podobno prawdziwa: widok Murzyna wchodzącego do kościoła skomentowano 
pytaniem: „to są też Murzyni-Polacy?”. Oczywiście brak rozróżnienia (czy też łączenie 
lub mylenie) tego, co należy do wiary, i tego, co do narodu, ma miejsce przede wszyst-
kim tam, gdzie nie jest jasne poczucie narodowe. To znaczenie identyfi kacji religijnej 
podkreślają zgodnie księża pracujący na Ukrainie.

Wiara i Kościół to wartości powszechnie deklarowane i rzeczywiście uznawane. Tak-
że realizowane w poczuciu najświętszego obowiązku. Dziś pamięć informatorów zawo-
dzi, plączą się czasy, zdarzenia, ale jedno jest pewne: cały czas trwała nauka pacierza 
i katechizmu, przeważnie w domu rodzinnym, a zdarzała się także w innych domach, 
prowadzona przez starsze osoby, dla grupy dzieci (Hreczane). Zdarzali się ludzie przewo-
dzący modlitwom na cmentarzu, gdy nie było ani księdza, ani kościoła (było to możliwe 
dopiero po wojnie: Oleszkowce). Cały czas (?) istniały kółka różańcowe systematycznie 
odmawiające różaniec i wymieniające między sobą tajemnice różańca (Hreczane). Do 
nielicznych czynnych kościołów i kaplic (np. w Felsztynie, Hałuszczyńcach) ludzie cią-
gnęli z daleka, często z bardzo daleka, wielekroć na piechotę. Zawsze, także w Kazachsta-
nie, gdzie nie było niczego, przygotowywano wigilię, modlono się wspólnie (w rodzinie 
czy w grupie mieszkającej w jednym domu), śpiewano kolędy. W Hreczanach jeszcze po 
wojnie wigilię obchodzono ukradkiem: takie święto niechaj [będzie] po cichu: gromnica 
zaświecona i stanęli na kolana i zmówili [pacierz] po cichu... łyżki oblizali, żeby nie było 
widno, że to ktoś jadł kutię. Nie od rzeczy będzie dodać, że obyczaje świąteczne były trak-
towane jako część obrządków religijnych, a były to wszystko działania, za które groziły 
represje. Ludzie zdają sobie z tego sprawę: [było] bez Boga, bez wiary, bez niczegu. No, 
ale nie zapomnieli. Jak biskup pojechał, to si zdziwował. Mówi, że tylko lat bez kapłanow 
byli i ludzi taki pobożne. No, tam mieli chatki taki, o modlili sie w chatkach [na zesłaniu]. 
Ludzi, chtóre chcieli, to wirzyli, a chtóre ni chcieli, to i tutaj... (Gródek Podolski).

Już po wojnie babcie (rzadziej matki; dziadkowie często zostali wymordowani lub 
zginęli na wojnie) w święta prowadziły dzieci do kościoła, a ten bywał otoczony — 
zwłaszcza przy okazji większych świąt — przez miejscowych nauczycieli, partyjnia-
ków, aktywistów, którzy starali się nie dopuścić dzieci do kościoła. Jeszcze w połowie 
lat siedemdziesiątych żądano od uczniów zobowiązań, że nie pójdą do kościoła. I lata 
trwało mocowanie się: kto kogo pokona, przechytrzy (Hreczane). W szkole nauczyciel 
wypytywał, które to dzieci poszły do kościoła (też podpytywał, czy „sprawiano” świę-
ta, czy mama robiła kutię), wywoływał na środek klasy dziecko, które się przyznało 
lub które zauważono, wyśmiewał je, że nieuświadomione („niesoznatielnyj”), że wierzy 
w zabobony, że niegodzien być pionierem itd. Zawstydzeniom i poniżeniom nie było 
końca, obniżano także stopnie ze sprawowania (Hreczane). A dzieci mimo to do kościoła 
chodziły (nie wiem jednak, jaki stanowiły one procent).

W czasach prześladowań ślubów kościelnych nie było (dzie było brać szlub, jak 
nie było nigdzie kościołów? A jak można było — wzieli — Gródek Podolski), nie było 
chrztów. Toteż w Gródku Podolskim pierwszy ksiądz, który pojawił się w ślad za woj-
skami niemieckimi w 1941 r., chrzcił przez kilka godzin, aż ustał (to on jak zaczął krzcić: 
nogi popuchli, on nie móg chodzić — co prawda, był w kaloszach). Jak tylko było to 
możliwe ludzie brali „zaległe” śluby. Masowo przystępowali do spowiedzi.

To, co powiedziano wyżej, dotyczy ludzi, którzy chodzą do kościoła. Nie wiemy, jak 
mają się sprawy w przypadku Polaków (ludzi uważających się za Polaków), którzy nie 
praktykują bądź wręcz są niewierzący. To znaczy, czy i na ile mimo wszystko z Kościo-
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łem rzymskokatolickim się identyfi kują. Nie pamiętam jednak, by gdziekolwiek na wsi 
mówiono o Polakach niepraktykujących dziś (dawniej do kościoła nie mogła chodzić 
inteligencja, pod groźbą utraty pracy).

Z moich rozmów wynika, że posiadanie rodaka papieża ma tam wielkie znaczenie 
(jak i gdzie indziej). Nie wiem jednak, czy ktoś badał wpływ wyboru kardynała Karo-
la Wojtyły na Stolicę Piotrową na wzmocnienie ducha religijnego (to znaczy, w czym 
się ten wpływ przejawiał) oraz na wzmocnienie stereotypu „Polak-katolik”. Zapewne 
wszystkim wydawało się oczywiste, że wpływ był znaczny i dlatego mogło to umknąć 
z pola obserwacji.

6. Identyfi kacja narodowa
Wokół identyfi kacji i samoidentyfi kacji narodowej na Ukrainie narosło wiele nieporo-
zumień; wyrażają się one m.in. w cytowanej na wstępie różnicy w ocenach stanu li-
czebnego Polaków. Można tu stawiać różne pytania, np.: „kto jest Polakiem” (pseudo-
obiektywnie); „kogo można uważać za Polaka”; „kto i na jakiej podstawie uważa się za 
Polaka”. Dla zagadnienia samoidentyfi kacji, będącej tematem konferencji, to ostatnie 
pytanie tylko pozornie wydaje się właściwe, jednakże musimy sobie odpowiedzieć tak-
że na pytanie, kogo uważamy za mniejszość narodową, w tym wypadku — za Polaków 
(bo tylko wtedy możemy mówić o ewentualnej podwójnej identyfi kacji, o ewentualnym 
braku identyfi kacji z polskością itd.).

Rozważać więc trzeba postawy tych osób, które związane są z polskością przede 
wszystkim pochodzeniem, zdając sobie sprawę z tego, że różne koleje losu różnie na 
ich świadomość i postawę wpływały, nie mówiąc już o tym, że w przypadku małżeństw 
mieszanych sytuacja od razu się komplikuje.

Sprawa jest prosta jedynie w przypadku deklaracji polskości, zwłaszcza przed 
1989 r., tzn. w czasach, gdy wiązało się to z różnymi prześladowaniami. W innych przy-
padkach sprawa może być znacznie bardziej skomplikowana. Prof. Antonina Kłoskow-
ska, przedstawiając samoidentyfi kację Ukraińców w Polsce, przedstawiła w oparciu 
o dotychczasową literaturę i własne badania szereg kryteriów, które można wykorzystać 
dla ustalenia identyfi kacji narodowej także w przypadku, gdy dla rozmówcy nie jest 
ona w pełni jasna. Spróbujmy więc według tych kryteriów (z pewnymi uzupełnieniami) 
scharakteryzować możliwe, różne postawy osób związanych z Polską i polskością na 
Ukrainie. Jest to próba bardzo wstępna, zwłaszcza że nasze nagrania są dopiero rozpisy-
wane (w przyszłości najciekawsze z nich zostaną opublikowane). Rzecz dotyczy przede 
wszystkim Polaków na Ukrainie zazbruczańskiej.

Ocenie powinny podlegać z jednej strony deklaracje, tzn. uznawanie, afi rmowanie 
pewnych wartości, z drugiej zaś — aktywna postawa człowieka, życie zgodne z dekla-
rowanymi wartościami.

Mamy tu więc następujące momenty:
— deklarowanie polskości, polskiej narodowości, polskiego pochodzenia. Taka deklara-

cja, składana przy różnych okazjach, a więc przy staraniach o wydanie „paszportu” 
(dowodu osobistego), zapisywaniu dziecka w urzędzie stanu cywilnego, staraniach 
o pracę, o szkołę, była niekiedy dowodem wielkiego hartu ducha. Wpisu narodowości 
polskiej częstokroć nie tylko odmawiano, ale jeszcze szantażowano przy tym: „jak 
się będziesz upierał, to cię jeszcze ześlemy”. Wpis taki utrudniał znalezienie (lepszej) 
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pracy, mógł być powodem represji. Zresztą zależało tu wiele od stosunków miejsco-
wych. Ale informatorzy wiele razy podkreślali wagę, jaką przywiązywali do takiego 
właśnie wpisu; wpisanie narodowości polskiej było powodem do dumy. Tam, gdzie 
dochodziło do wpisania narodowości ukraińskiej, z uznaniem mówiono o tych, którzy 
nie ugięli się czy dopięli swego. Z uznaniem mówi się o „prawdziwych Polakach”, 
tj. o takich, którzy nie kryli się ze swą narodowością, którzy uczyli dzieci po polsku. 
Oczywiście w wielu wsiach problem nie istniał w tym sensie, że kogoś „zapisywano” 
jako Ukraińca, wcale z nim nie rozmawiając; por. np.: ja ojca jej pytał, czego wy nie 
pozapisywane Polaki, czego wy pozapisywane Ukrajincy, gdyż wy Polacy jesteście. 
Oni: nichto nie chodził, nie pytał, to już... zapisali Ukrajiniec (Gródek Podolski),

— identyfi kacja poprzez przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, tu zwłaszcza 
odczuwanego jako polski, poprzez wyznawaną wiarę. „Jestem Polakiem, bo jestem 
katolikiem” — takie zdanie usłyszałem kilkakrotnie; dla jednego z moich rozmów-
ców była to pierwsza reakcja, ale nie jedyna (por. wyżej),

— identyfi kacja polegająca na więzach krwi: „moi rodzice są (byli) Polakami, moje 
rodzeństwo to Polacy...”. Rodzina w Polsce jakby nie była tu istotna. Warto dodać, 
że może być i taka sytuacja, że narodowość (synów) określa się po ojcu: w znanej mi 
rodzinie w Tarnopolu syn Ukrainki i Polaka jest Polakiem i to nie dziwi. Ale w Olesz-
kowcach — wsi polskiej i po polsku mówiącej — córka Polki i Gruzina jest Polką. 
Tu zresztą może być przypadek przejęcia narodowości matki (wraz z wyznaniem) 
przez córkę (zwłaszcza że ojciec nie jest Ukraińcem); w Нałuszczyńcach stwierdzo-
no, że dziewczęta „szły” za matką, a synowie — za ojcem: zakon był taki, jeszcze za 
Awstrii. Należałoby jednak nie poprzestawać na impresjach, lecz na większym mate-
riale zbadać sytuację zaistniałą w przypadku małżeństw mieszanych, uwzględniając 
linię męską i żeńską, a także otoczenie,

— identyfi kacja z innymi Polakami. Więź z innymi Polakami wyraża się z jednej strony 
w świadomości wspólnych losów, m.in. w czasie wywózek, masowych mordów, zamy-
kania polskich klas i szkół i innych prześladowań Polaków, z drugiej — w aktywnych 
walkach o kościół i księdza, łączących na ogół Polaków z różnych wsi (np. w Felszty-
nie — Gwardiejsku). Obecnie łączność z innymi Polakami widzimy w skupianiu się 
wokół parafi i, w staraniach o budowę czy odbudowę kościołów, kaplic. 

— identyfi kacja z (całym) narodem polskim, z Polakami mieszkającymi nad Wisłą 
i Odrą. We wsiach, które odwiedziłem, ta identyfi kacja zapewne ma miejsce, bo kore-
spondowano z rodziną w Polsce, jeżdżono w celach handlowych do znajomych w Pol-
sce, prenumerowano polską prasę z Polski, w ostatnim czasie z Polski przyjeżdżali 
księża. Warto jednak zastanowić się, jak to było dawniej, np. zaraz po wojnie, kiedy 
kontaktów z Polską prawie nie było. Jak było w Kazachstanie, gdzie mieszkają ze-
słańcy z Ukrainy. Wydaje się, że ta identyfi kacja z Polską cały czas istniała, ale była 
różna w różnych generacjach, u różnych osób. Należy pamiętać o sile oddziaływania 
bolszewickiej propagandy, która cały Zachód, ale szczególnie Polskę, przedstawiała 
jako kraj ciemny, wrogi, zacofany, Polaków — jako panów i ciemiężycieli i to było 
wszystko, co o Polsce było wiadomo. I rzeczywiście obraz Polski, który jawił się 
tym naszym rozmówcom w kilku wsiach w Płoskirowskiem, którzy w Polsce nie byli 
i których rodziny z Polski nie odwiedzały, był zupełnie mglisty, abstrakcyjny. Jeden 
z kolegów opowiadał mi, że w Kazachstanie jego informatorzy Polacy nie wiedzieli 
o istnieniu państwa polskiego obecnie. Wiadomości i wyobrażenia o Polsce były inne 
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na Ukrainie Zachodniej (tradycje przedwojenne, radio, prasa, kontakty) w dużych 
miastach, inne we wsiach wokół miast, jeszcze inne na prowincji, często głuchej. Inne 
były w rozproszeniu, gdzie trudniej było o informacje, inne w skupiskach, w których 
wieści można było sobie przekazać. Inne tam, gdzie powrócili żołnierze, którzy przez 
ziemie polskie przeszli. Ale w tymże Płoskirowskiem, w Worowcach, starszy męż-
czyzna (z Armią Czerwoną przechodził przez Polskę) na pytanie o ojczyznę mówi: Ja 
stoje za swojom ojczyznom. Ojczyzna to nacja [= naród]. Ja stoje za swojom nacjom. 
Polska nacja, polska ojczyzna (ale wieś, w której mieszka, to też ojczyzna),

— identyfi kacja stanowa powiązana z narodowościową. W okolicach Gródka Podol-
skiego opowiadano mi, że tam, przed rewolucją, szlachcic nie żenił się z chłopką; 
chodziło o to, że mieszkaniec polskiej wsi, najwidoczniej szlacheckiej, nie żenił się 
z Ukrainką ze wsi chłopskiej. Rzecz wymaga zbadania (o ile nie jest już za późno)1,

— poczucie łączności z kulturą polską. Tutaj dotykamy bardzo skomplikowanej mate-
rii. Otóż istniało czytelnictwo książek polskich. Wypadki to nieczęste, zwłaszcza na 
wsiach, ale charakterystyczne. W Oleszkowcach za Zbruczem ktoś miał książki z bi-
blioteki dworskiej, ktoś przywiózł w czasie wojny czy po wojnie książki ze Lwowa. 
Parę razy opowiadano nam, że czytano Sienkiewicza. A trzeba pamiętać, że od poło-
wy lat trzydziestych alfabetu polskiego uczono się na książkach religijnych, w tajem-
nicy przed władzami i sąsiadami, że książki polskie — w przypadku ich znalezienia 
— konfi skowano i palono. Drugi problem to istnienie folkloru polskiego. Wszędzie 
chyba chętnie śpiewano piosenki ukraińskie. W Płoskirowskiem znano jakieś polskie 
piosenki. Z okolic Żytomierza Julia Jaworska przytacza cały szereg piosenek pol-
skich, w tym: Tam na błoniu błyszczy kwiecie, której na pewno nie uczono w szkole 
(tu pomijam piosenki znane z radia, czy przywiezione przez młodzież po odwiedzi-
nach w Polsce). Znane są także polskie kolędy,

— przywiązanie do języka polskiego, uznawanie jego ważności dla Polaka. Język polski 
jest wartością powszechnie uznawaną rzeczywiście, co więcej — powstające spon-
tanicznie kursy języka polskiego świadczą dobitnie o tym, że jest to wartość realizo-
wana. Problem ten omawiam bardziej szczegółowo niżej,

— poczucie obcości w stosunku do otoczenia. Jasna pod tym względem sytuacja na 
Ukrainie Zachodniej (np. w Hałuszczyńcach, Połupanówce, Starym Skałacie) wy-
nika z doświadczeń, szczególnie wojennych, które wśród starszego pokolenia wciąż 
jeszcze są żywe. Tradycje te istnieją chyba także u młodszego pokolenia, bo to wła-
śnie młodzi Polacy: jeden ze Stanisławowa (Iwano-Frankowsk), a drugi ze Starego 
Skałatu, tłumaczyli nam, że Ukrainiec to taki człowiek, który tylko czeka na odpo-
wiedni moment, by mordować Polaków. Ale innych wypowiedzi młodych na ten 
temat nie notowałem, więc coś pewnego trudno mi powiedzieć. Dalej na wschód 
poczucie odrębności także istnieje, ale bardzo różnie się kształtuje: znów inaczej 
w skupiskach polskich, a inaczej w rozproszeniu, gdzie jest niemało małżeństw 
mieszanych. W Płoskirowskiem mieszkańcy polskich wsi mówili, że „Ukraińcy ich 
nie lubią”, nie wyjaśniali jednak, na czym to polega. W każdym razie obie grupy 

1 [Późniejsze nasze rozmowy z potomkami drobnej szlachty pokazały, że rzecz dotyczyła też stosun-
ków tych ludzi (w Zielonej koło Wołoczysk zwanych „Lachami”) z potomkami chłopów („Mazurów”): 
Lach szukał sobie żony Lachawki.] 
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mają specjalne przezwiska dla drugich. W Hreczanach w latach siedemdziesiątych 
nauczycielka Rosjanka krzyczała w szkole (w której wiele było dzieci polskich), że 
„Mazurów powybijać dawno pora, bo to nie ludzie” (na Ukraińców tak nie krzycza-
ła). Za używanie języka polskiego nauczyciele szykanowali dzieci, ciągnęli za ucho, 
wyzywali od niekulturalnych (też wspomnienia z lat siedemdziesiątych). Pozytywny 
czynnik jednoczący: wspólnota wyznania stanowi zarazem czynnik „negatywny”, 
przeciwstawiający Polaków Ukraińcom i Rosjanom.
Należy zadać też pytanie, czy można być zarazem i Polakiem, i Ukraińcem. Z moich 

pobieżnych obserwacji (bardzo ograniczonych zarówno pokoleniowo, bo interesowali 
mnie przede wszystkim ludzie starsi, jak i terytorialnie) wynika, że raczej nie. Na pyta-
nie, czy można być zarazem i Polakiem i Ukraińcem, mężczyzna z Worowców odpowie-
dział: Że on Polak, to on nie będzie mówił, że ja Ukrajinec; ja Polak, ja stoje za Polską, 
za polską nacjo czy za polskim językiem, za Polsko. Pytanie to należy jednak rozważać 
nie tyle w kategoriach ogólnych, co — uznawania pewnych wartości. A więc:
— problem biwalencji narodowej musi istnieć w rodzinach mieszanych. Ktoś może nie 

czuć się Polakiem, choć jedno z rodziców nim było, lub choć jego przodkowie byli 
Polakami, ale ktoś w takiej sytuacji może nie mieć jasnego poczucia narodowego,

— obserwujemy pomieszanie poczucia narodowego z przynależnością państwową, 
z formalnymi zapisami. Niektórzy ludzie nie umieją sobie z tym poradzić, ta pozorna 
sprzeczność staje się dla nich rzeczywista. Dla większości osób, z którymi na ten 
temat rozmawiałem, było wprawdzie jasne, że wpis „narodowość ukraińska” czy 
„narodowość rosyjska” w „paszporcie” (dowodzie osobistym) nic nie mówi, ale były 
i takie (młodsze) osoby, które były tym wpisem speszone: „ja wprawdzie jestem Po-
lakiem, ale w paszporcie mam wpisane, że jestem Ukraińcem, więc właściwie nie 
wiem, jak to ma być”. Podobne wątpliwości budzi miejsce zamieszkania: „jestem 
Polakiem, ale tu jest Ukraina, jestem obywatelem ukraińskim”. Nie można przy tym 
zapominać o silnej indoktrynacji kosmopolityzmu sowieckiego, m.in. w wojsku,

— to, co powiedziano wyżej łączyć się może z biwalencją w odniesieniu do ojczyzny, 
i to nie tylko tej małej: wielu odczuwa związek z abstrakcyjną (już dziś coraz mniej 
abstrakcyjną) Polską, ale i z Ukrainą — krajem urodzenia i zamieszkania,

— biwalencja kulturalna. Szerokiemu ogółowi Polaków na Ukrainie kultura polska, 
tzn. literatura, muzyka, plastyka, kino itd. nie jest znana. Ale krucho jest też ze zna-
jomością kultury ukraińskiej: de facto nie uczono jej w szkole; poza klasykami, jak 
Szewczenko i poza literaturą socrealistyczną literatura ukraińska też nie była znana, 
jedynie fi lmy (nie zawsze najwyższych lotów) i muzyka docierały szeroką falą. Oczy-
wiście największy kontakt był z literaturą rosyjską, w pewnym sensie odczuwaną nie-
kiedy jako własną czy może lepiej: nieobcą (byłby to element kosmopolityzmu kultu-
ralnego). Jeśli chodzi o folklor, to kultura ukraińska górowała w życiu nad polską.
Zbadania wymaga problem prestiżu Polski dla identyfi kacji z nią. Na pewno przed 

wojną w ramach państwa polskiego był on wysoki; na pewno na Ukrainie radzieckiej 
Polska jawiła się w najlepszym razie niejasno. Udział w Wojsku Polskim prestiż tego, co 
polskie, podnosił. O zachwycie zamożnością kraju (bo tak to jest postrzegane) w ostat-
nich latach była już mowa; charakterystyczne są tu oczekiwania na jakąś pomoc dla 
Polaków na Ukrainie (m.in. Szarawka). Wreszcie papież Polak w istotny sposób dowar-
tościował polskość, pomógł być Polakiem. Nie wiemy jednak jak to się przekłada na 
konkretne przeżycia i poglądy.
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7. Rozumienie roli języka polskiego
Chciałbym to zagadnienie omówić oddzielnie ze względu na jego wagę. Zacznijmy od 
stopnia znajomości języka polskiego i od jego funkcjonowania. Przed ostatnią wojną 
na terenach należących do Polski (dzisiejsza Ukraina Zachodnia) po polsku mówiono 
powszechnie we Lwowie, we wsiach polskich pod Lwowem. Oczywiście Polacy mówili 
po polsku w miastach i miasteczkach, w dworach. Co się tyczy wsi, to były takie, gdzie 
na co dzień (a czasem i od święta) mówiono „po rusku”, tzn. po ukraińsku, np. w Mać-
kowcach na wschód od Turki (wynika to z rozmów, jakie przeprowadziłem z repatrian-
tami w Słońsku nad Odrą), w Połupanówce; były wsie, w których mówiono po polsku, 
np. w Milnie na Tarnopolszczyźnie (gwara opisana przez K. Dejnę), ale np. na Podo-
lu takich wsi było podobno niewiele. W części wsi Polacy stanowili niewielki procent 
mieszkańców, w innych było ich więcej, ale wsi, w których stanowili oni większość, 
było też niemało (np. według W. Mędrzeckiego na Wołyniu było 6890 wsi, Polacy 
mieszkali w około 5200 wsiach, a czysto polskich wsi było 745). Według Encyklopedii 
ukrainoznawstwa w Galicji w 1931 r. było 874 000 Polaków oraz 478 000 „łacinników”, 
tzn. osób, które deklarowały się jako Polacy, ale posługiwały się wyłącznie lub na co 
dzień językiem ukraińskim.

Na Ukrainie za Zbruczem według statystyki z 1926 r. żyło 476 400 Polaków, z tego 
230 400 deklarowało jako macierzysty język ukraiński. Jednakże według świadectw in-
spektorów szkolnych z tego okresu ludność, która mówiła na co dzień po ukraińsku, za-
gadnięta — potrafi ła rozmawiać swobodnie po polsku. Dane dotyczące liczby Polaków 
są niewątpliwie zaniżone (por. Iwanow 1991, s. 71–82, 98–105).

Dziś według statystyk tylko 20–30% Polaków mieszkających na Ukrainie deklaruje 
znajomość języka polskiego. Z moich obserwacji wynika, że na Ukrainie na wschód 
od Zbrucza, poza nielicznymi wsiami polskojęzycznymi, na ogół po polsku mówi jesz-
cze najstarsze pokolenie (urodzone w latach dwudziestych), średnie po polsku rozumie, 
młodsze pokolenia już po polsku nie mówią i nie rozumieją. Na Ukrainie Zachodniej 
granica ta jest nieco przesunięta w dół, tzn., że częściej tylko młodsi nie znają polskiego. 
Oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji (np. tam, gdzie sięga telewizja pol-
ska, po polsku rozumieją także Ukraińcy). Jak niepełna jest nasza wiedza o rozmiarach 
posługiwania się językiem polskim i jak mylące mogą być obserwacje, świadczy taki 
fakt: w 1990 r. rozmawiałem w Żwańcu nad Dniestrem z grupą starszych kobiet, z któ-
rych po polsku mogła mówić tylko jedna (inne rozumiały) i które stanowczo oświadczy-
ły, że nikt inny po polsku już nie mówi, natomiast dojeżdżający tam ksiądz z Kamieńca 
Podolskiego powiedział mi, że słuchał tam spowiedzi wielkanocnej po polsku od kilku-
dziesięciu osób. Generalnie jednak świadectwa ludzi badających sytuację na Ukrainie 
(W. Werenicz), księży i zakonnic, potwierdzają dane statystyk.

Rozpatrzmy teraz, jak przedstawia się stosunek ludności do języka polskiego. Za-
cznijmy od deklaracji, od tego, jak ten język jest postrzegany. I tak, według informacji 
jednej z sióstr zakonnych w Latyczowie ludność polska polskiego nie zna (z wyjątkiem 
jednej starszej osoby), natomiast dzieci uczą się po polsku. Matka miała powiedzieć 
do dziewczynki: „teraz możesz mówić, że jesteś Polką, bo już nauczyłaś się mówić po 
polsku”. Młoda kobieta w Hreczanach mówi: tam daleko, daleko w tej szkole polskie 
klasy bendo i ja sobie mysle, że ja dziecko bende wozić tam i z powrotem, żeby sie ono 
nauczyło polskiej mowy, po polsku pisać, po polsku czytać, że to on jest Polak, bo u mnie 
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takiego [żebym się mogła uczyć] nie było. I on bendzie Polakiem i on skaże: ja Polak i ja 
ot pisze i czytam i wierze, naturalny Polak jestem.

We wsiach, w których używana jest gwara polska z pewnym podziwem wskazuje się 
tych (we wsi lub poza nią), którzy mówią „naprawdę po polsku”, a z pewnym zażenowa-
niem mówi się o swojej gwarze, że to taki „zmieszany język”, „niepolski”, „nie czysto 
polski” (nawet, gdy język ten niewiele różni się od naszej potocznej polszczyzny; ludzie 
tamtejsi nie zdają sobie sprawy z tego, że mowa ludu wiejskiego w Polsce podobnie 
różni się od języka literackiego); np. mowa gródecka taka, że moży chtoś pojmie, ktoś 
nie pojmie nasze słowo. U nas słowo wymiszane... Kiedyś u nas była „parasola”, a teraz 
„zontik”, przejszli my na ruski. A Gródek kiedyś był tylko na polskim jenzyku, nawet 
Żydzi i to rozmawiali po polski; czysty polski język to nie nasz... tu wszysko zmiszane, 
wywrócone (Gródek Podolski).

Jest to więc wartość rzeczywiście uznawana, co więcej — realizowana: charaktery-
styczne jest spontaniczne organizowanie od 1989–1990 r. kursów języka polskiego, klas 
polskich, nawet szkół polskich. Uczenie się języka polskiego od chwili, kiedy stało się 
to możliwe, najlepiej świadczy o znaczeniu, jakie się temu przydaje. Na jesieni 1990 r. 
miałem możność odwiedzenia polskiej klasy pierwszej w Gródku Podolskim. Dwadzie-
ścioro dzieci polskich uczyło się języka polskiego od podstaw. Świadczy to o tym, że 
rodzice nie rozmawiali w domu po polsku, zapewne nie znając tego języka, ale chcieli, 
by ich dzieci ten język znały. A według informacji władz miejscowych, chętnych do 
nauki języka polskiego było wielu, wcale nie tylko wśród Polaków.

Wspomniano już o tym, że w latach trzydziestych w obawie przed represjami za-
przestano używania języka polskiego w kontaktach z najmniejszymi dziećmi (tak było 
w okolicach Żytomierza). Były wszakże rodziny, w których nie zważając na grożące 
niebezpieczeństwo, znajomość języka przekazywano z pokolenia na pokolenie. W Ka-
mieńcu Podolskim spotkałem rodzinę, która jakiś czas temu przybyła tam z Odessy: 
mimo braku kontaktów z innymi osobami mówiącymi po polsku wszystkie generacje 
posługiwały się polszczyzną, w tym dzieci chodzące do szkoły podstawowej (te ostat-
nie co prawda już gorzej). Podobnie było w pewnej gródeckiej rodzinie, także podczas 
zsyłki do obwodu winnickiego i do Irkucka: u nas w domu zawsze była taka już trady-
cja, że tylko po polsku rozmawiać. I my cały czas w chacie rozmawiali po polsku; ktoś 
tylko zapuka, o to my uże po ukrainski. Albo na ulicu wychodzo: tylko po ukrajinski 
rozmawiamy, a w chacie tylko po polsku. W Gródku Podolskim kilkunastoletnie dzieci 
potrafi ą dziś (1990) rozmawiać po polsku, choć z pewnym trudem (tu jednak były one 
w korzystniejszej sytuacji, bo po polsku mogły rozmawiać z dalszą rodziną). W tymże 
Gródku opowiadano m.in.: ali chto chce u nas po polsku rozmawiać, tam i rozmawia. 
U nas sąsiedzi Ukrajincy. Ja wyjde na ulice, ja nie mogie mówić: „idy siudy!”; ja mówię: 
„chódź tutaj!”. I przychodzi. Ja sobie rozmawiam po polsku: „ot ty siadaj, ty rób, ty 
to...”. Ja sie nie bojem, my ni majem czego bać sie. A przód bali sie, chowali się.

Młoda kobieta z Hreczan mówi z dumą, że przez 70 lat nie uznawano polskości, 
a jednak jeszcze ludzie po polsku rozumieją, mówią między sobą. Wy, Ukrajincy, na 
Ukrajinie mieszkata. Ukrajinskie ksionżki, ukrajinskie szkoły, dla was wstyd rozmawiać 
tak brzydko po ukrajinsku. Nom, Polakom, tutaj pomnik trza wszyskim postawić dlate-
go, że my jeszcze jesteśmy, że jeszcze chtoś umi rozmawiać po polsku, że jeszcze moje 
dziecko chociaż rozumi coś po polsku, rozmawia coś (dziecko ma 5 lat i bardzo dobrze 
mówi gwarą polską). Inna rzecz, że tamże podobno gorzej zachował się język w rodzi-
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nach inteligenckich, gdzie rodzice, nierzadko partyjni, bojąc się stracić posady właśnie 
z powodu języka, polskości, mieli częściej zwracać się do dzieci po ukraińsku; lepiej 
zachował się język w rodzinach prostych, gdzie mniej się bano.

Wiele osób rozmawiających po polsku ma kłopoty z czytaniem, a zwłaszcza z pisa-
niem, np. kobieta pięćdziesięcioletnia w Hreczanach czyta w zasadzie tylko teksty dru-
kowane, a także przepisywane ręcznie pieśni religijne (większość zna chyba na pamięć). 
Kobieta z Gródka opowiada: przepisywała sie z mamo z Kazachstana: jak jo wysłali, to 
oni do mnie pisali piśma, ja do nich pisała, to tak ja nauczyła si, a zara nie mogie napi-
sać po polski nic...

Waga, jaką przywiązywano dawniej do języka polskiego, wyrażała się według miesz-
kańców Starego Skałatu pod Tarnopolem m.in. w tym, że mężczyźni między sobą roz-
mawiali dawniej „po rusku” (tj. po ukraińsku), ale do kobiet zwracali się po polsku; dziś 
w użyciu codziennym jest tam gwara ukraińska, a po polsku rozmawia się z przyjezd-
nymi Polakami.

Później, gdy znajomość polszczyzny stała się bardziej ograniczona, osoby znające 
język polski uważane były za bardziej światłe.

Wśród przyczyn, które eliminują język polski w rodzinach przenoszących się dziś 
do miast, na jednym z pierwszych miejsc trzeba wymienić pracę matki, a w konsekwen-
cji oddanie dziecka do żłobka i do przedszkola: w sadiku, ot w żłóbku i w przyszkolu 
i w szkoli rozmawiaju tylko po ukraińsku i w domu już po ukrajinsku... (Gródek Po-
dolski). Dziecko przebywa tam większą część dnia i jego pierwszym (jeśli nie jedy-
nym) językiem staje się ukraiński bądź rosyjski. Dziadkowie pozostają na ogół na wsi 
i z dziećmi podczas weekendów czy wakacji rozmawiają już najczęściej po ukraińsku 
(tak było np. w Oleszkowcach, wsi, w której prawie już nie ma dzieci mieszkających 
tam na stałe). Druga przyczyna eliminująca w domu polszczyznę to rodziny mieszane: 
moji wnuki ni bedom śi uczyć, oni takie o, pomiszane. U mnie przyczyna to małżeństwa 
mieszane: u mnie niewiastki [synowe] Ukrajincy, a swoji dzieci na ukrajinski wiedu, o. 
To tak, że ono nie bedzie po polski rozmawiać i nic nie wiedzo nawet (Gródek Podolski). 
Podobnie w Hreczanach, starsza kobieta skarżyła się, że ma synową Ukrainkę i poza nią 
cała rodzina, a więc także syn i wnuki, rozmawia tylko po ukraińsku.

Trzeba wreszcie podkreślić wysoki prestiż języka polskiego, który jest postrzegany 
jako język Kościoła (Kościół rzymskokatolicki jest tam dla Polaków Kościołem pol-
skim). Przecież po polsku odmawia się pacierz, różaniec, po polsku śpiewa się pieśni 
religijne. I tak czynią zarówno ci, którzy dobrze znają polski, jak i ci, którzy znają go 
słabo lub w ogóle go nie znają. Tak jest w Żytomierzu, Kamieńcu Podolskim, Gródku 
Podolskim, Felsztynie, Starym Skałacie, nawet w mołdawskim Kiszyniowie, gdzie Po-
lacy są często ukraińskojęzyczni.

Od księży najczęściej oczekuje się języka polskiego w modlitwie „prywatnej”, 
w modlitwach i czytaniach mszalnych, w kazaniach. Ba, jak wspomniano wyżej, nawet 
w naukach przygotowujących do sakramentu małżeństwa, choć narzeczeni po polsku 
nie rozumieją. Trzeba jednak przyznać, że zdarzają się wierni-realiści: ja powiedziała, że 
prosze mówić na ruski [kazania] dlatego, że ludzie nie rozumiejo. Oni jak barany patrzyli 
si. Nic nie wi, co do niego mówi. On stał po ruski mówić kazania (Gródek Podolski). 
Starszy człowiek z Worowców w Płoskirowskiem, sam mówiący na co dzień po ukra-
ińsku, powiedział: Powinno być po polsku w kościele, ale ksiondz wi, że je dużo takich 
Polaków, że oni byli odłączony od polskoji mowy i oni nie umiejo ni czytać po polsku, 
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ni rozmawiać po polsku. A ksiondz chce, żeby oni wiedzieli, co on mówi, to on to same 
polskie słowo przekłada na ukrajinski. Na pytanie, czy tak być powinno, odpowiada: No, 
powinno do jakiegoś czasu tak być. I to do czasu bedzie. Bo muszo być szkoły polski, oni 
zaraz zaprowadzo sie.

Zrozumiałe jest więc, że księża wprowadzają czytanie lekcyjne po polsku i po ukra-
ińsku na przemian, czytanie Ewangelii w obydwu językach, kazania po polsku i po 
ukraińsku. Natomiast trudno zrozumieć wprowadzanie zamiast zrozumiałego przecież 
polskiego pacierza — pacierza ukraińskiego, trudno zrozumieć zastępowanie w nie-
licznych po polsku mówiących wsiach kazań polskich (łamaną często i wyśmiewaną) 
ukraińszczyzną. Mamy tu do czynienia z brakiem poszanowania nie tylko tradycji, ale 
i ludzi, ich starań, wyrzeczeń i cierpień. Z brakiem wyobraźni, że coś nie poddaje się tu 
arbitralnie ustalonemu schematowi. I trudno się dziwić, że ludzie buntują się przeciw-
ko temu, np. w Hreczanach, w Starym Skałacie. Teksty, co o tym myślą prości ludzie, 
opublikujemy niebawem, tu przytoczę tylko jeden fragment: Jak z Polski przyjeżdżajo 
i polski jenzyk umio i kaliczo po ukrajinsku, to już wcale nie trzeba [płacze]. Nie chce sie 
tego. Chce sie swój jenzyk, za któren krew żeśmy przeliwali — ojce nasze (my jeszcze ni, 
bo my młodzi). Ojce nasze to przeliwali krew, gnijo tam w ziemi w świeci za wiare. A dziś 
my nie możemy słyszeć swego jenzyka w kościele, ino po ukrajinsku: „a czewo, a na czo 
i amin, wo jesi na niebiesi”. Oni [Ukraińcy] niech tam swoje... Ja nie rozumie toje nic. Ja 
na Ukrajinie — ja ukrajinskich modlitwów nie rozumie, ja polskie, ja swoje polskie rozu-
mie. Z nich nauczona od dziecinstwa... Wszyscy odpowiadajo ksiendzowi w kościele po 
polsku, to on powinien sie przysłuchywać, że wszyscy ludzie odpowiadajo po polsku, nie 
po rusku czy tam po ukrajinsku, ale po polsku. To trzeba jem tłumaczyć [tu: odprawiać] 
po polsku msze... „Chrystos woskres!” — po co to? toż wu nich „woskres” za niedziele 
czasu! Toż oni nie z nami świętkujo. U nich za tydzień zmartwychwstał!

Z tego, co powiedziano wynika, że język polski można zaliczyć do tzw. rdzenia kul-
turowego, choć często chodzi tu przede wszystkim o stosunek do języka, a nie o posłu-
giwanie się nim na co dzień.

*

W przeglądzie problemów związanych z samoidentyfi kacją i jej realizacją nie można 
pominąć i innych postaw: cała niemal inteligencja dzisiejsza (mam na myśli Ukrainę 
zazbruczańską) to w większości byli członkowie partii komunistycznej. To prawda, że 
trudno było zostać nauczycielem, urzędnikiem czy nawet buchalterem, nie będąc „ko-
munistą” (tj. członkiem partii), ale o zachowaniu tych ludzi, o ich wypowiedziach w mi-
nionym okresie informatorzy nieraz wypowiadali się krytycznie, źle. Byłaby więc tu 
sprzeczność z wartościami deklarowanymi (dzisiaj?) i ich realizacją (w przeszłości). 
W jednej ze wsi w Płoskirowskiem opowiadano mi, że w latach trzydziestych w słyn-
nych „trójkach” przeprowadzających rewizje, zabierających resztki zboża, wśród dono-
sicieli, którzy przyczynili się do morderstwa niewinnych ludzi czy do deportacji, byli 
sami „swoi” — Polacy z tejże wsi. Najwidoczniej identyfi kowali się oni z innymi war-
tościami (czy też z brakiem jakichkolwiek wartości), a co deklarowali (prywatnie), tego 
pewnie nigdy się nie dowiemy.

Cierpkie słowa przyjdzie skierować pod adresem Polaków z Polski, którzy nie rozu-
mieją, a nawet nie starają się zrozumieć całego tragizmu dziejów swoich rodaków pod 
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władzą bolszewizmu, ich upartego trwania przy wierze ojców i wartościach narodo-
wych, poświęcenia w przekazywaniu tradycji. Wydziwianie na zacofanie cywilizacyj-
ne, braki w wykształceniu, zdziwienie polszczyzną kresową, pełną często ukraińskich 
wtrętów, ale jakże piękną — to obraz częsty, ale jakże nas kompromitujący. Winę za 
ten stan rzeczy ponosi także inteligencja, dziennikarze, którzy nie potrafi ą przekazać 
prawdziwego obrazu tamtych stron i tamtych czasów. Dla ilustracji naszej naiwności 
można tu zacytować zdanie jednej z sióstr pracujących na Bukowinie: „cóż to za Polacy, 
którzy o Polsce nie mają pojęcia, po polsku nie rozumieją. Tak, chcą jeździć do Polski, 
ale pewnie tylko po to, żeby sobie coś przywieźć. Tak, chcą się uczyć polskiego, ale to 
o niczym nie świadczy”. Co prawda nie tylko tzw. przeciętny Polak, ale często także ten 
wykształcony nie rozumie i wielu innych rzeczy...

Jeśli przyjmiemy, że ocena polskości czy religijności powinna uwzględniać trzy po-
ziomy: deklarowanie pewnych wartości, uznawanie ich naprawdę i ich realizowanie, to 
generalnie Polakom na Wschodzie trzeba postawić oceny najwyższe. Oczywiście, nie-
którzy z nich nie umieli przekazać tradycji narodowej i religijnej, niektórzy męczenni-
kami stawali się bez możliwości wyboru. Ale też wielu zdecydowanie stawało w obronie 
wartości religijnych i narodowych, płacąc za to szykaną, represją, nawet życiem.

Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co powiedziano wyżej, przynosi wprawdzie nieco in-
formacji, lecz jest to przede wszystkim w miarę uporządkowany katalog zagadnień, które 
powinny stać się przedmiotem intensywnych badań. Intensywnych dlatego, że nieliczni 
już przedstawiciele najstarszego pokolenia, jedyni świadkowie dawnych zdarzeń, opusz-
czają już ten świat (bądź też tracą pamięć), poza tym świeżo wyuczona znajomość pol-
skiego, intensywne kontakty z Polską i jej kulturą zacierają stan nie tak jeszcze odległy.
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 Język mniejszości — z problematyki badawczej w odniesieniu do 
polszczyzny  na Wschodzie i języka ukraińskiego w Polsce 

[Język mniejszości w otoczeniu obcym. Pod red. J. Riegera. Semper. Warszawa 2002, s. 9–16]

Badania nad językami mniejszości stały się od pewnego czasu modne, m.in. w związku 
z dostrzeżeniem z jednej strony zagrożeń ich dalszej egzystencji, z drugiej — silnej 
niekiedy obrony własnej tożsamości, której język stanowić może część istotną, a także 
w związku z postulatami obrony praw mniejszości. Ale już wcześniej, szczególnie od 
pracy Fergussona a potem innych, zaczęto zdawać sobie sprawę z różnych funkcji i praw 
języków pozostających ze sobą w kontakcie. Powoli przenoszono ten aspekt badań także 
do opisów języka polskiego na Wschodzie i języków obcych w Polsce, przedstawiając 
ich sytuację socjolingwistyczną: wszelkie uwarunkowania użycia i życia języka, a także 
(w mniejszym stopniu) pokazując wpływy tych uwarunkowań na zmiany w języku. War-
to jednak zwrócić uwagę i na to, że uwzględniały ten problem już wcześniejsze studia 
nad wpływami innych języków na polszczyznę w zakresie leksyki, m.in. nad wpływami 
języka zaborców, choć nie nazywały go po imieniu. Ukończona w 1939 r. praca H. Tur-
skiej o powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie zwraca uwagę na 
fenomen przejścia na język polski Białorusinów i Litwinów na dużych, zwartych obsza-
rach w warunkach politycznych zadawałoby się niesprzyjających temu, w sytuacji, gdy 
językiem polskim na tamtych terenach posługiwała się mniejsza część ludności.

Trzeba wszakże zdefi niować pojęcie „języka mniejszości”. Wydaje się, że powinno 
ono obejmować nie tylko język mniejszości w państwie, ale także język ludności stano-
wiącej mniejszość na danym obszarze. W sytuacji języka mniejszości była więc polsz-
czyzna w Tarnopolskiem przed drugą wojną światową: była ona językiem państwowym, 
ale poza miastami pod względem liczebności posługujących się nią osób ustępowała 
zdecydowanie językowi ukraińskiemu. Takie pojmowanie języka mniejszości może być 
też przydatne do opisu sytuacji, kiedy żaden z języków będących w kontakcie nie jest 
językiem państwowym, jak np. polski i ukraiński w monarchii austro-węgierskiej (język 
polski miał tu pozycję uprzywilejowaną) czy w imperium rosyjskim.

Trzeba też postawić pytanie: czym się różnią studia nad językiem mniejszości od 
innych badań nad kontaktem językowym, czym się różnią od dotychczasowych badań 
nad językiem polskim na Wschodzie czy ukraińskim (białoruskim, litewskim) w Polsce? 
Czy nie wystarczy mówić po prostu o badaniu kontaktu językowego? Wydaje się, że 
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patrzenie na jakiś kontakt językowy przez pryzmat języka mniejszości (lub większości) 
pozwala lepiej zrozumieć ten kontakt i jego rezultaty, przyczyny pewnych zmian języ-
kowych i zrozumienie zmieniających się funkcji języka. Widać to dobrze na przykładzie 
szeregu nowszych prac, uwzględniających przynajmniej niektóre aspekty tej sytuacji 
(a opis tradycyjny, w tym odnoszenie gwary do „własnego” języka literackiego, służy 
do kontrastowania z wpływem języka większości). Hasło „język mniejszości” zwraca 
więc uwagę badacza na określone problemy, na pewien aspekt rozpatrywania zjawisk 
i prowadzi do lepszego ich opisu.

Jak już wspomniano, coraz więcej prac poświęconych językowi polskiemu na Litwie, 
Białorusi i Ukrainie uwzględnia funkcjonowanie języka (gwary) czy kontakty językowe, 
ich uwarunkowania oraz ich skutki w języku, jednakże takich opracowań jest wciąż za 
mało, a te, które są, często bywają powierzchowne lub niepełne. Językowi ukraińskimu 
w Polsce, zwłaszcza gwarom, poświęcono też niemało studiów, tu jednak badania so-
cjolingwistyczne (z natury rzeczy uwzględniające sytuację języka mniejszości) są skąpe 
i na ogół bardzo powierzchowne. 

Aspekt języka mniejszości powinien być brany pod uwagę przy każdym opisie języ-
ka polskiego na Wschodzie i języka ukraińskiego w Polsce. Przecież status społeczny 
mówiących oznaczał lepszy lub gorszy dostęp do (zakazanej czasem) literatury, a z nią 
— do języka ogólnego. Ważna jest geneza gwary na danym terenie (superstrat czy ad-
strat), przy migracji — czas porzucenia sytuacji języka większości na rzecz sytuacji 
języka mniejszości. Ze świadomością narodową i językową (lub jej brakiem) wiążą się 
i asymilacja, i opór. Możliwość kontaktu z prasą i innymi środkami masowego przekazu 
(oraz jakość i język tej prasy) łączą się bezpośrednio z polityką językową państwa. Z tąż 
polityką jest powiązana możliwość kształcenia się w języku ojczystym w szkole.

Wyliczając dalej różne elementy, które trzeba uwzględnić przy opisie sytuacji so-
cjolingwistycznej, musimy stale pamiętać o sytuacji języka mniejszości w państwie lub 
o sytuacji języka państwowego na terenie, na którym jego nosiciele stanowią mniej-
szość. Jak już wspomniano, trzeba wiedzieć, kiedy i skąd pojawiła się gwara polska czy 
ukraińska, jaka była (jest) rola języka państwowego i w czym przejawiał się (przejawia) 
jego wpływ, jaki był kontakt gwary z „własnym” językiem literackim i innymi gwarami 
i językami literackimi. „Jaki” oznacza tu różne aspekty, w szczególności:
— intensywność i długotrwałość/krótkotrwałość kontaktu, 
— rodzaj kontaktu: czynny lub bierny z językiem mówionym i (lub) pisanym, nauka 

w szkole, słuchanie radia, oglądanie telewizji,
— rezultat kontaktu (pamiętając np. o tym, że dwa lata nauki szkolnej często niewiele 

dają), w tym stopień bilingwizmu (trylingwizmu),
— wyjaśnienie, jakiej części populacji wsi ten kontakt dotyczył,
— wyjaśnienie, czy kontakty z własnym językiem (gwarą) miały miejsce także poza 

wsią i w jakim czasie, 
— stwierdzenie, jakie generacje zamieszkujące dziś wieś podlegały tym kontaktom,
— charakterystyka różnych sytuacji ekstralingwistycznych charakterystycznych dla 

różnych pokoleń,
— odchylenia idiolektalne.

Takie informacje stwarzają zaplecze dla opisu i interpretacji opisywanych zjawisk, 
a sam opis musi opierać się na dostatecznie dużym (jeśli to tylko możliwe) materiale. 
Musi być przedstawiony z uwzględnieniem generacji, wykształcenia informatorów, cech 
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systemowych i idiolektalnych, np. E. Dzięgiel w opisie jednej wsi pokazuje, że więcej 
wyrównań w koniugacji mają przedstawiciele najmłodszej generacji, S. Rudnicki słusz-
nie zauważa, że wśród jego informatorów więcej rusycyzmów mają dwaj mężczyźni, 
którzy dłużej przebywali poza wsią, zaś A. Stelmaczonek zwraca uwagę na to, że w opi-
sywanej przez nią gwarze nieliczne formy literackie mają tylko osoby uczęszczające kie-
dyś do polskiej szkoły (w gwarach polskich na Ukrainie stwierdzałem formy literackie 
także u osób niechodzących do szkół polskich). Niekiedy trudno dotrzeć do dawnej lek-
syki gwary, np. przy powszechnym dziś na Ukrainie określeniu xudoba tylko od dwóch 
najstarszych informatorów we wsi usłyszałem bydło — tutaj leksem już idiolektalny był 
zapewne kiedyś w powszechnym użyciu. Na różnice idiolektalne trzeba zwracać uwagę 
zwłaszcza przy opisie gwary będącej w stanie szczątkowym, a więc silnie podatnej na 
interferencje języka otoczenia.

Pamiętać przy tym będziemy, że różne generacje wyrastały w różnych sytuacjach 
językowych, w szczególności w sytuacjach różnych funkcji języka własnego, sąsiadów, 
języka państwowego. Często najstarsze pokolenie żyło jeszcze w warunkach większości 
we wsi czy w jakiejś okolicy lub w państwie, młodsze — w sytuacji mniejszości.

*

Dla opisu gwar polskich na Wschodzie ważne są wyżej wskazane postulaty. W szczegól-
ności trzeba też wiedzieć, czy informatorzy reprezentują język dworu, szlachty, miesz-
kańców miast czy miasteczek, chłopstwa. 

Przy osadnictwie pochodzącym z kolonizacji musimy mieć świadomość, czy jest to 
kolonizacja starsza czy nowsza (dotychczas nie zwracano uwagi na różnice językowe 
między takimi wsiami). Może najłatwiej zauważyć pewne różnice w fonetyce, np. po-
chodząca z kolonizacji z końca XIX w. gwara Korczunka ma jeszcze u niektórych jej 
przedstawicieli obok (nowszego) ł także u niezgłoskotwórcze (np. u̯aty, čytau̯a), nato-
miast we wsiach ze starszej kolonizacji występuje tu ł (często — zgodnie ze stanem 
w większości gwar ukraińskich — poza pozycją na końcu sylaby). Do zbadania pozosta-
ją różnice we fl eksji i w słownictwie.

Trzeba dobrze znać podłoże substratowe czy adstrat danej gwary. Opisujący polsz-
czyznę kowieńską (ostatnio m.in. A. Zielińska, H. Karaś) zwracają uwagę na wpływy 
litewskie, w tym możliwość innej niż na Wileńszczyźnie interpretacji zjawiska „aka-
nia” w pewnych pozycjach, mianowicie jako wpływ szerokiej wymowy litewskiego ė. 
Podobnie K. Rutkowska interpretuje pojawienie się „ukania” w gwarach polskich na 
Litwie. Dodać trzeba, że być może wyjaśnia to również zastępowanie nieakcentowanego 
o przez u w szeregu polskich wsi na Białorusi: wraz z J. Buszlakowem stwierdziłem uka-
nie pod Grodnem, gdzie od dawna ludności litewskiej nie ma, podobnie I. Grek-Pabiso-
wa konstatuje częste ukanie w badanych przez nią i zespół gwarach północnokresowych.

Oczywiście nie poznamy genezy wszystkich zjawisk językowych nawet wtedy, gdy 
rzetelnie sięgniemy do archiwów, poznamy gwarę i język sąsiadów. W większości przy-
padków „listy Kościa” obejmującej dylematy: archaizm czy innowacja (wpływ obcy) 
chyba nigdy nie będziemy mogli jednoznacznie opowiedzieć się za którąś z możliwych 
interpretacji, np. nie uda nam się ustalić czy ł przedniojęzykowozębowe ostało się na 
Ukrainie jako archaizm (podtrzymywany wpływem ukraińskim), czy zostało wprowa-
dzone już po przesiedleniu. Inna rzecz, że na tę drugą możliwość wskazuje pojawie-
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nie się takiego ł we wspomnianym wyżej Korczunku i u górali z Czadeckiego, którzy 
przybyli na Bukowinę w XIX w., niewątpliwie mając w swoim pierwotnym systemie 
u niezgłoskotwórcze (zwrócił mi na to uwagę nieżyjący już badacz ich języka, prof. 
K. Feleszko).

Języka mieszkańców miast dotyczą w jakiejś mierze studia H. Turskiej o języku Wil-
na oraz Z. Kurzowej o Lwowie i Wilnie z Wileńszczyzną (tu także w aspekcie histo-
rycznym). Studium E. Smułkowej pokazujące słownictwo dawnej inteligencji lwowskiej 
pozwala wydzielić z opracowania Z. Kurzowej tę część leksyki, która charakteryzowała 
socjolekt miejski (niższych warstw). Poza tym o języku ludności miast i miasteczek na 
Wschodzie nic nie wiemy, a uwagi I. Cechosz o mowie polskiej w Kijowie dotyczą wła-
ściwie idiolektów pochodzących z różnych miejscowości i w Kijowie zapisanych. Tu 
jednak niewiele już dzisiaj można będzie zrobić.

Mało prac poświęcono językowi inteligencji. Badając identyfi kację narodową kilku 
przedstawicieli inteligencji ukraińskiej w Polsce, A. Kłoskowska pokazała, jak w nie-
sprzyjających warunkach brakuje znajomości kultury narodowej, w tym literatury. Po-
lacy na Ukrainie czy na Białorusi kształcili się w szkołach ukraińskich, białoruskich, 
rosyjskich i na uczelniach, gdzie językiem wykładowym był rosyjski. Ich kontakt z kul-
turą polską na ogół był bardzo ograniczony, ale to ogólne stwierdzenie nie wystarczy: 
zapewne były jednostki, które zapewniły sobie dostęp do tej kultury. Wart jest zbadania 
język i jednych, i drugich. 

Przed wojną inteligencja polska mieszkała na terenach wchodzących w skład pań-
stwa polskiego i na Litwie; na terenach Związku Sowieckiego została wyniszczona w la-
tach trzydziestych, przy czym już wtedy nowa inteligencja (w szczególności nauczycie-
le) kształciła się w oderwaniu od kultury polskiej. Po 1945 r. resztki inteligencji, jakie 
pozostały jeszcze po terrorze niemieckim i sowieckim na ziemiach II Rzeczypospolitej, 
wyjechały do Polski, pozostawiając trudną do wypełnienia lukę. 

O młodej inteligencji polskiej na Wschodzie dziś możemy mówić głównie w odnie-
sieniu do Litwy, a ściślej do Wileńszczyzny, gdzie po 1945 r. młodzież polska miała i ma 
możliwość szerokiego dostępu do liceów z polskim językiem nauczania, gdzie wyda-
wano polskie gazety i czasopisma, gdzie w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym (dziś 
Uniwersytecie Pedagogicznym) istniała polonistyka, kształcąca nauczycieli. Na Ukra-
inie jedna polska szkoła średnia we Lwowie, uczęszczana także przez dzieci ukraińskie, 
nie stwarzała takich możliwości, choć język jej absolwentów powinien stać się przed-
miotem badań; na Białoruś czasem trafi ali wychowankowie szkół polskich na Litwie.

Na Białorusi i na Ukrainie można wyróżnić pod względem języka kilka grup inteli-
gencji. Są tu więc miejscowi księża, kształceni w seminariach (często tajnie) na Łotwie, 
potem doskonalący znajomość języka polskiego podczas krótkich pobytów na Litwie, 
Łotwie czy w Polsce. Mamy tu też nauczycieli różnych zawodów. Osobną grupę sta-
nowią osoby (w tym księża) kształcone po 1989 r. w Polsce. Rzeczą ciekawą byłoby 
poznać, jaki jest wynik tego nałożenia się polszczyzny ogólnej na polszczyznę wynie-
sioną z domu (musimy przy tym wiedzieć, że w domu mówiono po polsku, a nie po 
ukraińsku). Chodzi tu o język idiolektalny, ale na pewno zetkniemy się z pewnymi ogól-
niejszymi prawidłowościami.

Jest jeszcze jedna warstwa, którą zapewne można określić (choć chyba nie zawsze) 
mianem inteligencji — to potomkowie rodzin ze wsi drobnoszlacheckich; dziś już spo-
tykamy najczęściej tylko pojedyńczych przedstawicieli tej warstwy. O ich przynależno-
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ści do inteligencji mogłoby świadczyć wychowanie w kulturze polskiej (w młodszych 
pokoleniach w coraz mniejszym stopniu, bo w obawie przed represjami książki polskie 
niszczono).

Język nowej inteligencji polskiej w Wilnie przedstawiła świetnie I. Masojć. Studium 
J. Mędelskiej dotyczy jednego idiolektu, być może typowego dla niektórych wykształ-
conych Polaków (i przez to ważne), ale nie dla języka inteligencji. 

W badaniu języka pisanego należy oddzielić język prasy, język literatury pięknej i ję-
zyk innych tekstów pisanych. Dla języka prasy z okresu sprzed 1989 r. mamy tu szereg 
opracowań J. Mędelskiej dotyczących języka prasy na Litwie; na Białorusi i Ukrainie po 
1945 r. polskiego czasopiśmiennictwa nie było (a o języku przedwojennych czasopism 
na sowieckiej Ukrainie i Białorusi nie pisano). Trzeba bardzo uważać, by nie brać języka 
prasy za równego językowi mówionemu, choćby różne elementy tego języka można 
było znaleźć w języku żywym (zwłaszcza poszczególnych idiolektów). Dla okresu po 
1989 r. właściwie brak jest opracowań. Nie wolno też zapominać, że często redaktorzy 
czasopism pochodzą z innych terenów i nie wiadomo, czyj język podlegałby opisowi. 

Literatura piękna na interesujących nas terenach przedstawia się raczej skąpo i trud-
no się dziwić, że poza studium Z. Kurzowej nie ma innych. 

Z punktu widzenia rozwoju języka wydają się ciekawe — skromne wciąż — analizy 
innych tekstów pisanych, w tym listów do redakcji. Analiza pism ofi cjalnych i niektórych 
innych z Ukrainy lat dwudziestych-trzydziestych ujawnia język pełen sowietyzmów.

*

O ile stan języka polskiego na Wschodzie w różnych jego formach jest znany choćby 
wyrywkowo, to stan języka ukraińskiego w Polsce — tak w postaci mówionej, jak i pi-
sanej — nie doczekał się dotąd poważnych publikacji. Przekonuje o tym najlepiej biblio-
grafi a, sporządzona dla gwar ukraińskich w Polsce przez F. Czyżewskiego i M. Łesiowa. 
Samo stwierdzenie zanikania gwary czy wypierania języka ukraińskiego przez polski, 
zwłaszcza w średnim i młodszym pokoleniu, nie wystarczy. 

Musimy wiedzieć więcej o gwarach. Poza tym, co powiedziano wyżej na temat wa-
runków jak gdyby „zewnętrznych”, dotyczących samego funkcjonowania gwary i języ-
ka literackiego, trzeba jeszcze stwierdzić, czy i gdzie gwary te zachowały się nie tylko 
w najstarszej generacji, jakie cechy gramatyczne i leksykalne spotykamy we wszystkich 
generacjach, a jakie są w poszczególnych pokoleniach różne, jak przebiega interferencja 
ze strony polskiego języka literackiego czy gwarowego oraz jakie są wpływy (i w jakim 
zakresie) ukraińskiego języka literackiego (po wojnie u wielu osób silniejsze niż przed 
wojną).

Istniały ukraińskie wsi (drobno)szlacheckie, wyróżniające się zazwyczaj jedynie 
świadomością, ale także, na co zwracał mi uwagę Z. Stieber w odniesieniu do gwar 
bojkowskich, także językiem. Wydaje się, że taką wsią drobnoszlachecką była np. Dobra 
(dawniej: Dobra Szlachecka) nad Sanem, ale moje skąpe zapisy od nielicznych pozo-
stałych tam mieszkańców nie pozwalają na wskazanie jakichś wyróżniających ją cech 
językowych. Należałoby może spróbować pójść tym tropem i zobaczyć, czy w materia-
łach przedwojennych lub w materiałach Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostoc-
czyzny nie znalazłyby się dane z jakichś wsi drobnoszlacheckich z wyróżniającymi je od 
gwar sąsiednich cechami językowymi. Może się jednak okazać, że takich wsi nie było.
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Przedwojenny język miasta (Lwowa), w którym ukraiński był na pozycji języka 
mniejszości, opisał J. Rudnicki. Ale dużo ważniejszym wydaje mi się opis języka ma-
łych miasteczek, zamieszkałych (na ogół do 1947 r.) w jakiejś mierze przez Ukraińców. 
Takim miasteczkiem była np. Krzywcza nad Sanem, wybrana przez S. Hrabca — jego 
zdaniem niezbyt szczęśliwie — jako punkt do atlasu gwar nadsańskich, gdyż wyróżniała 
się od gwar sąsiednich pewnymi cechami fonetycznymi wynikającymi z wpływów ukra-
ińskiego języka literackiego. Na aspekt „miasteczkowy” (tzn. na ewentualne różnice 
między gwarą miasteczka i gwarami okolicznymi) nie zwracano uwagi (np. w opisie 
ukraińskiej gwary Niemirowa).

Ważnym i delikatnym problemem jest świadomość językowa na Łemkowszczyźnie 
i przesiedleńców z Łemkowszczyzny — jak wiadomo znaczna część Łemków w Polsce 
nie utożsamia się z Ukraińcami i Ukrainą, a w konsekwencji z ukraińskim językiem 
literackim, co rzutuje na możliwość wpływu tego ostatniego na gwarę.

Jak już wspomniano, badania nad świadomością narodową i akulturacją do polszczy-
zny kilku przedstawicieli młodej inteligencji ukraińskiej przeprowadziła swego czasu 
A. Kłoskowska. Wnioski z przeprowadzonej przez nią ankiety są ważne dla naszej wie-
dzy o języku ukraińskim tych ludzi, często pozbawionych znaczącego kontaktu z książ-
ką ukraińską. Chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest język inteligencji ukraińskiej w Polsce — 
pomijając fi lologów czy pisarzy, bo ci oczywiście władają językiem literackim dobrze 
(choć niektórzy studenci ukrainistyki skarżyli się, że dopiero we Lwowie czy Kijowie 
mogli poznać bogactwo języka ukraińskiego). Pewne światło mogłaby tu rzucić analiza 
wypowiedzi w audycjach radiowych czy telewizyjnych. Brakuje studium, odpowiadają-
cego opracowaniu I. Masojć o języku inteligencji polskiej w Wilnie. 

*

Przedstawiony wyżej stan badań i postulaty odnoszą się także do „zwykłych” opracowań 
polszczyzny na Wschodzie i jezyka ukraińskiego (białoruskiego, litewskiego) w Polsce. 
Trzeba jednak powtórzyć raz jeszcze: zwrócenie uwagi na aspekt języka mniejszości 
może pomóc lepiej analizować sytuację językową, objaśniać zmiany zachodzące w ję-
zyku (gwarze). Niniejszy szkic pokazuje, jak wiele jeszcze pozostało do zrobienia, ile 
prac szczegółowych trzeba, by można było przygotować ujęcie syntetyczne, ile tematów 
warto podjąć. 
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 Co wiemy o języku polskim na Kresach Wschodnich?
[Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 1. Semper. Warszawa 1996, s. 11–16]

O języku polskim na Wschodzie napisano już wiele prac — bibliografi a wymienia ponad 
tysiąc pozycji. Wiemy o nim z jednej strony bardzo dużo, z drugiej zaś — bardzo mało.

Znamy kontakty językowe polsko-ruskie (polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie) 
doby najdawniejszej. Wiemy sporo o języku Kresów w epoce Odrodzenia, Oświece-
nia, bardzo dużo wiemy o języku Kresów w okresie Romantyzmu i w drugiej połowie 
XIX w., dużo o języku pisarzy dawniejszych, nie tak wiele o języku pisarzy dzisiejszych. 
Wiemy trochę o współczesnych gwarach polskich na Wschodzie, a jeśli uwzględnić dra-
stycznie ograniczone możliwości badan terenowych w ostatnich czasach, można powie-
dzieć, że wiemy całkiem sporo. Na podstawie badań dialektologicznych Halina Turska 
pokazała, jak w połowie XIX w. powstały duże polskie obszary językowe na Litwie. 
Badano i zapisywano język przesiedleńców na ziemie zachodnie i północne, przy czym 
nagrywano także mowę różnych pokoleń.

Dla badaczy ciekawe jest nie tylko to, co zostało już ustalone, ale także to, czego nie 
badano w ogóle lub w małym tylko stopniu, czego nie zbadano do końca, co stanowi 
przedmiot sporów, co powinno stanowić przedmiot badań. Kilku takim zagadnieniom 
chciałbym poświęcić niniejszy szkic. Najpierw jednak warto zastanowić się dlaczego 
i w jakim znaczeniu używamy w literaturze językoznawczej określeń „Kresy” i „polsz-
czyzna na Kresach”, „polszczyzna kresowa”.

1. Pojęcie „Kresów” i „polszczyzny kresowej”
Określenie „Kresy” w pracach naukowych na oznaczenie terenów położonych na 
wschód i północny wschód od granic dzisiejszej Polski jest bardzo poręczne, choć nie-
najszczęśliwsze. Jest to bowiem termin odnoszący nas w przeszłość, do czasów I Rze-
czypospolitej, wskazujący na usytuowanie tych terenów w stosunku do Polski centralnej. 
Także w czasie rozbiorów, gdy spodziewano się wskrzeszenia Polski w jej dawnych 
granicach, także w okresie 1918–1939, gdy część dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy 
wchodziła w skład państwa polskiego, takie rozumienie „Kresów” również było aktu-
alne. Dlatego też niektórzy ludzie, zwłaszcza sąsiedzi, widzą w używaniu tego terminu 
dzisiaj rodzaj rewizjonizmu. Tymczasem określenie „polszczyzna kresowa” dla mowy 
Polaków zamieszkujących nie tylko tereny Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy, ale także 
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Kazachstanu, Rosji, co więcej, także dla mowy polskiej na substracie litewskim, bia-
łoruskim czy ukraińskim na terenach III Rzeczypospolitej, na trwałe weszło do języka 
nauki. Tak samo mamy „gwary kresowe”. Warto przypomnieć, że określenie „polsz-
czyzna kresowa” zostało wpro wadzone przez Białorusina — Wiaczesława Werenicza. 
Właśnie ono oderwało w jakiś sposób pojęcie „Kresów” — przynajmniej w badaniach 
językoznawczych — od wspomnianych wyżej historycznych obciążeń. W tym znacze-
niu określenie „Kresy” okazało się niezwykle wygodne przez swą lapidarność. Przyjęło 
się też określenie „język polski na Wschodzie”, ale nie wydaje się ono lepsze, a to przez 
swą wieloznaczność. Mówienie o języku polskim na Litwie, Białorusi i Ukrainie nie 
obejmuje odniesienia do przeszłości, wtedy należałoby mówić o polszczyźnie Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Ukrainy.

2. Geneza polszczyzny kresowej, szczególnie na obszarach wiejskich
Język polski na wschód i północny-wschód od Polski etnicznej pojawił się po pierwsze, 
wskutek migracji z terenów rdzennej Polski, a po drugie, w wyniku polonizacji ludności 
miejscowej. Na różnych terenach procesy te przebiegały w różny sposób.

Litwa i Białoruś (dawne Wielkie Księstwo Litewskie). Początki języka polskiego 
na Litwie wiążą się z unią z Polską, tzn. sięgają czasów Jagiełły, jeśli pominąć jeńców 
wojennych wziętych do niewoli w okresie wcześniejszym. Dwór królewski kolejnych 
Jagiellonów nieraz gościł w Wilnie, na dworze tym byli i panowie litewscy, młodzież 
litewska studiowała w Krakowie. Język polski szlachty może się wiązać zarówno z jej 
polonizacją w wyniku udziału w życiu publicznym (sejmiki, urzędy, wojsko, służba pań-
stwowa i na dworach magnackich), jak i z kolonizacją, zapewne głównie z Podlasia (któ-
re wchodziło w skład Wielkiego Księstwa); kolonizacja ta nie została dotąd przedstawio-
na szczegółowo. Jeszcze do niedawna przyjmowano, że język polski na wsi litewskiej 
pojawił się przede wszystkim w wyniku polonizacji warstw wyższych i rozprzestrzenie-
nia się polszczyzny poprzez miasto, dwór i Kościół. Wydaje się, że rację mają ci, którzy 
wskazują na rolę zaścianków szlacheckich jako źródła rozpowszechnienia się języka 
polskiego wśród ludu, dla powstania na Litwie w połowie XIX wieku kilku zwartych 
polskich obszarów językowych, które powstały na podłożu białoruskim i litewskim na 
skutek świadomej i samorzutnej polonizacji chłopstwa.

W XIX w. na Białorusi, podobnie jak na Ukrainie, ludność z rdzennej Polski werbo-
wano do prac leśnych („budnicy”).

Na Białorusi poczucie narodowe polskie u ludności posługującej się na co dzień gwa-
rą białoruską może się wiązać także z przejściem na obrządek rzymskokatolicki części 
ludności greckokatolickiej zmuszanej w XIX w. do zmiany wyznania na prawosławne. 
Z przejściem tym szła w parze (i idzie nadal) modlitwa po polsku, domaganie się języka 
polskiego w Kościele, nauka języka polskiego.

Ukraina. Ziemie pograniczne polsko-ukraińskie w rejonie Bramy Przemyskiej od 
czasów Włodzimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego przechodziły z rąk do rąk. Od 
r. 1340 (zajęcie ziemi sanockiej przez Kazimierza Wielkiego) do 1569 (Unia Lubelska) 
cała prawie Ukraina przechodzi — częściowo kosztem Wielkiego Księstwa Litewskiego 
— w polskie władanie.

Migracje poszczególnych rodów szlacheckich na Ukrainę zostały opisane, zbiego-
stwo włościan przed pańszczyzną też jest znane, natomiast pojawienie się polskich wsi 
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drobnoszlacheckich czy chłopskich (od XVI w.?) na tym terenie czeka na opracowanie 
monografi czne. Np. w Żytomierskiem czy Płoskirowskiem (Chmielnickiem) są stare 
wsie chłopskie („mazurskie”) i wsie nowe, z osadnictwa dziewiętnastowiecznego, są 
także wsie czy przysiółki szlacheckie (dla językoznawcy pochodzenie stanowe jest waż-
ne, gdy łączy się ono z różnicami w języku).

Badania historyków wskażą zapewne proweniencję ludności polskiej (dla wsi „ma-
zurskich” pod Płoskirowem-Chmielnickim mamy takie świadectwa, dla innych terenów 
rzecz nie jest zbadana). Badania językoznawców powinny iść niezależnie. Niestety, 
nie można tu być zbytnim optymistą: zbadanie gwary Milna przez Karola Dejnę do-
prowadziło badacza do wniosku, że gwara jest najpewniej wynikiem zmieszania gwar 
z różnych części Polski. Podobnie Natalia Ananiewa, analizując cechy gwarowe w Pło-
skirowskiem, nie potrafi ła wskazać jednoznacznie gwary wyjściowej: możliwości było 
zbyt wiele.

Stosunkowo najłatwiej można wskazać pochodzenie wsi nowo założonych (tzn. XIX-
-wiecznych) w ówczesnym państwie rosyjskim (dla wielu z nich czas założenia podaje 
Słownik geografi czny Królestwa Polskiego). Do dziś żywe są tam tradycje osadnicze, 
a u starszych pokoleń język zachował się zupełnie nieźle.

W odniesieniu do Ukrainy trudno mówić o zwartych obszarach z ludnością polską, 
natomiast statystyki demografi czne i kościelne pokazują, jak wiele było wsi czy to pol-
skich, czy ze znaczną częścią ludności polskiej, jak gęstą siatkę one tworzyły, np. na 
Podolu.

Polonizacja językowa (nierzadko towarzyszyła jej też polonizacja narodowa) objęła 
na Ukrainie część warstw wyższych, tzn. szlachty i możnowładztwa. W miastach, takich 
jak Lwów, polonizacji ulegli także koloniści niemieccy.

3. Trwanie polszczyzny w epoce porozbiorowej i w XX wieku
Pod zaborem rosyjskim, szczególnie po stłumieniu powstania listopadowego w 1831 r. 
i styczniowego w 1864 r., warunki bytowania polszczyzny były nadzwyczaj trudne: za-
mknięto szkoły polskie, wprowadzono zakaz używania języka polskiego, część szlach-
ty idąc na służbę państwową, wynaradawiała się, nie tylko językowo. Z drugiej strony  
w skupiskach Polaków, np. w Kijowie czy Petersburgu, a także w mniejszych miastach 
życie polskie kwitło. W tym samym czasie spolszczyły się obszary językowe białoruskie 
i litewskie, o czym była już mowa wyżej.

Na Ukrainie różne statystyki z przełomu XIX i XX w. podają znaczną liczbę „łacinni-
ków” — ludności wyznania rzymskokatolickiego, ale ukrainojęzycznej o skrystalizowa-
nym poczuciu przynależności wyznaniowej i często tylko pośredniej — poprzez Kościół 
rzymskokatolicki powszechnie uważany za Kościół polski — polskiej świadomości na-
rodowej. W dwudziestoleciu 1919–1939 ludność ta uczyła się polskiego (na Ukrainie 
sowieckiej w latach 1926–1935), który stał się w ten sposób językiem nabytym, a nie 
odziedziczonym (w Galicji łączyło się to najczęściej z wyborem orientacji polskiej). Ten 
wyuczony język polski również charakteryzował się cechami „kresowymi”.

Dzieje Polaków, a wraz z nimi polszczyzny na Ukrainie sowieckiej, przebiegały od 
popierania mniejszości polskiej, wprowadzenia polskich szkół, polskich rad wiejskich, 
wydawania polskich gazet itd. w latach 1926–1933 (gdzieniegdzie do 1935 r.) po wy-
wózki, areszty, deportacje do Kazachstanu, faktyczny zakaz używania języka polskiego 
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i posiadania polskich książek — od 1931–1935 r. Na terenach należących przez II wojną 
do Państwa Polskiego deportacje miały miejsce w latach 1940–1941. Potem, w latach 
1943–1944, rzezie na Wołyniu i Podolu (ok. 120 000 ofi ar?) spowodowały najpierw 
ucieczkę z miejsc zamieszkania do miasteczek i miast, a potem, w latach 1945–1946, 
masową repatriację do Polski.

Z Litwy do Polski po wojnie wyjechała część ludności wiejskiej i miejskiej, zwarte 
obszary polskiej ludności wiejskiej pozostały.

Z Białorusi zaraz po wojnie wyjechała również ograniczona ilość ludności polskiej, 
w 1956 r. pozwolono na dodatkową repatriację. Obszary wiejskie o znacznym odsetku 
ludności polskiej istnieją do dziś na Grodzieńszczyźnie.

Liczbę Polaków na terenach byłego Związku Sowieckiego niełatwo jest dziś okre-
ślić, bowiem jeśliby nawet statystyki fałszowano w niewielkim tylko stopniu, to do akt 
stanu cywilnego i do dowodów osobistych wpisywano, wbrew woli zainteresowanych, 
narodowość niepolską. Dane ofi cjalne, dane podawane przez organizacje polonijne oraz 
inne szacunki różnią się znacznie między sobą. Od czasu początków rozpadu imperium 
sowieckiego i wszechwładnego dotąd KGB ilość osób deklarują cych narodowość polską 
stale rośnie. Dzieje się tak mimo zmiany środowiska przy migracji do miast, mimo mał-
żeństw mieszanych, które sprzyjają asymilacji, mimo częstej utraty języka przy odda-
waniu dzieci do żłobka i przedszkola. Stale rośnie też liczba dzieci uczących się języka 
polskiego.

4. Polskie gwary ludowe i żargon miejski. Ich stan dzisiejszy i dzieje
O dzisiejszych gwarach kresowych wiemy niewiele. Znamy wprawdzie rozmieszczenie 
polskich wsi na Litwie, ale gorzej jest w przypadku Białorusi, a całkiem źle w przypad-
ku Ukrainy. W każdym z tych krajów sytuacja przedstawia się odmiennie: na Litwie są 
to w większości całe wsie polskojęzyczne, na Białorusi w obwodzie grodzieńskim jest 
sporo takich wsi, na Ukrainie jest ich może ok. dwudziestu (?). W Kazachstanie wieś, 
w której znaczna część ludności mówiłaby po polsku, należy do wyjątków. Dla Białorusi 
i Ukrainy istotną rzeczą byłaby rejestracja wsi, w której starsze pokolenie mówi jeszcze 
po polsku między sobą; dodać trzeba, że wiele jest tam wsi, w których nikt już po polsku 
nie tylko nie mówi, ale nawet nie rozumie: tak jest nierzadko np. w obwodzie winnic-
kim, żytomierskim, kijowskim.

Niewiele, choć coraz więcej wiemy o sytuacji językowej w poszczególnych wsiach, 
tzn. o tym, które generacje rozmawiają po polsku, a które tylko język polski rozumieją, 
czy dzieci posługują się polszczyzną, jaki jest kontakt z polską książką, gazetą, gdzie 
słucha się polskich audycji, w jakim języku rozmawia się z sąsiadami z tej samej wsi, 
a w jakim — z sąsiedniej. Najlepiej wiemy, gdzie młodzież uczy się polskiego, bo to no-
tują organizacje polonijne i placówki konsularne. Tu dodać trzeba, że często tam, gdzie 
ludność polska jest w mniejszości, po polsku mówi jedynie najstarsze pokolenie (czasem 
też średnie), a młodsze pokolenia najwyżej po polsku rozumieją. Często spotykaliśmy 
się z sytuacją, kiedy wnuki przyjeżdżające z miasta do dziadków we wsi polskojęzycznej 
rozmawiały tylko po ukraińsku (lub po rosyjsku).

Zgodnie z dawną tradycją opis cech gwarowych miał przede wszystkim na celu usta-
lenie wpływów obcych oraz cech, które pozwalałyby na wskazanie pochodzenia gwary, 
a z tym łączyła się tendencja do zapisywania i przedstawiania mowy przede wszystkim 
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najstarszego pokolenia, ewentualnie zwracano uwagę na stan zachowania polszczyzny 
u różnych pokoleń. Jest to zrozumiałe, gdyż przed wojną zmiany w języku przebiegały 
znacznie wolniej i różnice pomiędzy pokoleniami nie były tak duże. Tymczasem pro-
blem polega nie tylko na zachowaniu polszczyzny, ale także na jej rozwoju wewnętrz-
nym (wyrównania analogiczne) i obcych interferencjach, co nierzadko stwierdzaliśmy 
w mowie najmłodszych podczas naszych badań na Ukrainie.

Dopiero ostatnio podjęto próby pokazania nakładania się na siebie języka regionalne-
go, polszczyzny uczonej w szkole i miejscowej gwary polskiej.

Stosunkowo dobrze pokazano już elementy wyróżniające polszczyznę kresową spo-
śród innych gwar polskich, a związane z wpływami substratu czy adstratu. Pokazano też 
różnice pomiędzy polszczyzną północno- i południowokresową. Wciąż jednak brakuje 
opisu zróżnicowania gwar na Litwie, opisu gwar na Białorusi i na Ukrainie (poza po-
jedynczymi gwarami). Brakuje zestawienia gwar chłopskich z jednej i szlacheckich — 
z drugiej strony. Wiadomo wprawdzie, że polszczyzna wsi szlacheckich była bardziej 
staranna, niekiedy bardzo nawet zbliżona do regionalnej odmiany języka ogólnopolskie-
go, ale jakichś dokładniejszych opracowań w tym zakresie brak jest nadal.

Badania dialektologiczne Wiaczesława Werenicza (z Instytutu Językoznawstwa AN 
Białorusi w Mińsku) i jego współpracowników prowadzone w latach siedemdziesią-
tych na terenie ówczesnego Związku Sowieckiego, potem Irydy Grek-Pabisowej i Ireny 
Maryniakowej i ich grupy (z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie) prowadzone na 
Litwie i Białorusi, wreszcie niżej podpisanego i współpracowników (również z Instytutu 
Slawistyki PAN) na Ukrainie przyniosły wiele cennych spostrzeżeń, ale na wyniki ba-
dań, na opisy monografi czne (szczególnie na w miarę pełne opisy systemów gwarowych 
i słownictwa) oraz na syntezy trzeba będzie jeszcze poczekać. Tymczasem należałoby 
unikać powierzchownych sądów uogólniających, opartych na badaniach wybranych wsi 
czy nawet obszarów.

Historia polszczyzny nieliterackiej na terenie Litwy w XVI–XVIII w. została przed-
stawiona przez Zofi ę Kurzową (głównie na podstawie wypisów Józefa Trypućki). Dla 
innych terenów brak takich opracowań. Z inspiracji Mieczysława Gębarowicza piszący 
te słowa od r. 1958 robił wypisy i sprowadzał mikrofi lmy z ksiąg sądowych z archiwów 
lwowskich i kijowskich, podobne kwerendy prowadziła później również Ewa Wolnicz-
-Pawłowska, ale opracowania zostaną ukończone nieprędko. Ważną rzeczą w takich stu-
diach byłoby ustalenie proweniencji pisarza. Tymczasem możemy się odwoływać co 
najwyżej do świadectw i opisów sprzed 50–70 laty, rzadziej do starszych jeszcze.

5. Polszczyzna kresowa jako regionalna odmiana języka ogólnopolskiego 
(kulturalnego, literackiego) dawniej i dziś

Polszczyzna pisarzy kresowych i z Kresami związanych odgrywała w przeszłości zna-
czącą rolę, poczynając już od XVI wieku, by w wieku XIX w istotny sposób wpływać 
na język ogólnopolski; wystarczy przywołać fakt, że język Mickiewicza i Słowackiego 
ukształtował się na Kresach.

Język związanych z Kresami pisarzy XVI–XVIII w., fi lomatów i fi laretów, język 
Mickiewicza, Słowackiego, język pisarzy „szkoły ukraińskiej”, także powojennych pi-
sarzy doczekał się wielu już opracowań. W szczególności dawny język Lwowa i Wileń-

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Co wiemy o języku polskim na Kresach Wschodnich? 53

szczyzny przedstawiła Z. Kurzowa. Niestety nie zawsze potrafi my rozróżnić regionalną 
polszczyznę kresową od potocznej polszczyzny tamtych terenów.

Brak jest opracowania języka nowej inteligencji na Kresach (dawna w większości zo-
stała wymordowana lub przeniosła się w 1945 i 1956 r. do Polski), wskazania ciągłości 
lub braku tradycji, utrzymania lub utraty cech właściwych regionalnej polszczyźnie kul-
turalnej, choć próby takie dla Wileńszczyzny już podejmowano. M.in. charakterystykę 
języka pisarza przyniósł szkic Z. Kurzowej, próbę opisu nowej inteligencji wileńskiej na 
podstawie języka gazet dała Jolanta Mędelska, jednakże bez dotarcia do innych źródeł 
pisanych i do języka mówionego pełny opis tego języka nie jest możliwy. Traktując za-
gadnienie języka nowej inteligencji porównawczo, zwrócimy uwagę na istnienie szkół 
polskich na Litwie przez cały prawie okres powojenny i na brak takiego szkolnictwa na 
Białorusi czy na Ukrainie.
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 Język polski na Białorusi, Litwie i Ukrainie . 
Problemy kontaktów językowych i ich opisu 

[Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Językoznawstwo. Energeia. Warszawa 1998, 
s. 241–247]

Studia nad polszczyzną na terenach tych trzech państw przynoszą wciąż nowe materiały 
i nowe opisy; z tych ostatnich za najważniejsze uznać trzeba opisy struktury języka z od-
niesieniem do języka adstratu (w postaci literackiej i gwarowej). Nie mniej ważne są re-
wizje dotychczasowych stereotypów, uogólniających cechy mowy Lwowa i Wilna na cały 
obszar polszczyzny południowo- i — odpowiednio — północnokresowej; pokazują one 
m.in., że polszczyzna kresowa w różnych miejscach podlega wpływom lokalnych gwar.

Celem niniejszego szkicu jest zarysowanie problematyki, dlatego też poprzestaję 
na prezentacji wybranych problemów. Materiał, stanowiący zasadniczy zrąb do tych 
rozważań, pochodzi głównie z obserwacji własnych i zespołu (I. Cechosz, E. Dzięgiel, 
S. Rudnicki i in.) z Ukrainy, ale wnioski odnoszą się także do innych terenów.

Polska ludność wiejska zaczęła się pojawiać na Ukrainie przede wszystkim od 
XVI w.; od tego czasu mamy tam wsi chłopskie („mazurskie”) i szlacheckie. Ostatnia 
fala osadników napłynęła w XIX w. w związku z industrializacją kraju. Na Litwie i na 
Białorusi polskie „zaścianki” szlacheckie pojawiły się właściwie nie wiadomo kiedy, 
nie wiemy też ile tam było spolonizowanego żywiołu miejscowego (udział w sejmi-
kach szlacheckich wymagał także znajomości polszczyzny), a ile przyjezdnego; polska 
ludność wiejska w większości pochodzi ze spolonizowanych w XIX w. wsi chłopskich 
białoruskich i litewskich. Dodać trzeba, że geneza polszczyzny na Wschodzie nie została 
należycie wyjaśniona i wywołuje różne polemiki.

Dla właściwego opisu kontaktów językowych trzeba najpierw poznać dobrze gwarę 
polską, dlatego problemom opisu tej gwary musimy poświęcić znaczną część naszych 
rozważań.

1. Obiekt badań
Zwarte obszary polskojęzyczne zachowały się do dziś na Wileńszczyźnie (w znaczeniu 
historycznym, a więc także w przyległym pasie na Białorusi) i na Grodzieńszczyźnie. 
Na pozostałych terenach — wskutek wysiedleń i represji w latach trzydziestych na te-
renie ówczesnego Związku Sowieckiego, a po 1939 r. na terenach zajętych przez Armię 
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Czerwoną na mocy porozumienia Stalin — Hitler, wreszcie wskutek tzw. repatriacji Po-
laków z tych ziem w 1945 r. — zachowały się pojedyncze polskojęzyczne wsi (np. Ka-
niówka, Oleszkowce, Zielona i Maćkowce w obw. chmielnickim), przysiółki czy też 
wsi z ludnością przemieszaną polską i białoruską, litewską, ukraińską (np. Nowosielica 
koło Połonnego). W wielu wsiach dawniej całkowicie lub częściowo polskich żyją do 
dziś pojedyncze polskie rodziny. Są wsi, w których po polsku (z różnym skutkiem) umie 
rozmawiać (bo nie zawsze rozmawia) jedynie najstarsze pokolenie (np. w Gwozdawie 
i Nowym Zawodzie w Żytomierskiem, w Pance na Bukowinie); w niektórych z tych wsi 
dzieci dopiero zaczynają uczyć się po polsku. Spotykałem wsi, w których po polsku mó-
wiły jedynie pojedyncze osoby z najstarszego pokolenia (np. w Jańczyńcach — Koły-
bajówce czy Żwańcu koło Kamieńca Podolskiego). Odpowiednio do sytuacji językowej 
(socjolingwistycznej) badać można system gwary i jego zróżnicowanie uzależnione od 
wieku, wykształcenia w zakresie języka polskiego (szkoły polskiej) i innych kontaktów 
z polszczyzną, zwłaszcza na co dzień (kościół, prasa, książki, zasięg polskiego radia i te-
lewizji), wykształcenia w języku obcym poza środowiskiem polskim (szkoła, wojsko) 
itd., często jednak możemy badać tylko idiolekty, często z możliwością sprawdzenia 
systemu językowego jedynie fragmentarycznie (np. dla Orynina koło Kamieńca Podol-
skiego — na podstawie tekstów ciągłych).

Nie zwracano dotąd należytej uwagi na różnice w mowie wsi chłopskich i szlachec-
kich (Z. Stieber pisał o tym w związku z sytuacją w ukraińskich gwarach bojkowskich, 
mówił o tym w związku z badaniami gwar mazowieckich). E. Dzięgiel pokazała różnice 
(przede wszystkim leksykalne) pomiędzy językiem chłopskiej wsi Zielonej i jej szlachec-
kimi przysiółkami, sam też zwróciłem uwagę na „lepszy język” pewnych (starszych) in-
formatorów, wywodzących się ze wsi szlacheckich w trakcie badań terenowych, a potem 
pisząc o polskiej rzeczywistości językowej na Ukrainie. Wydaje się, że polszczyzna wsi 
szlacheckich, przynajmniej takich, w których język polski pielęgnowano, była bardziej 
zbliżona do języka literackiego, oczywiście w jego regionalnym wariancie, np. starsze 
pokolenie szlachty posługuje się językiem staranniejszym, bardziej zbliżonym do języka 
literackiego, a w języku chłopskim więcej jest ukrainizmów, np. „Lach” (potomek rodzi-
ny szlacheckiej) w Zielonej powie rodzice, dużo, wszystko, prośba, rozmawiamy, a „Ma-
zur” (potomek rodziny chłopskiej) — baťki, szmat, wsio, zajawa, bałakamo. Tę rzecz 
może uda się jeszcze lepiej przebadać, zwłaszcza na terenach należących przed 1939 r. 
do Polski, bo dalej na wschód starsze pokolenie, które miało jeszcze kontakt z tradycją 
kulturalną sprzed rewolucji, szybko wymiera. Dla badania wpływów językowych jest to 
sprawa niebagatelna, gdyż najstarsze pokolenie z dawnych wsi szlacheckich wykazuje 
daleko idącą odporność na wpływy obce, przynajmniej w języku bardziej starannym 
(np. w kontakcie z eksploratorami): w Połonnem udało się nam nagrać trzy siostry spod 
Zasławia, które oddzielnie doświadczyły podobnych przeżyć łącznie z wywózką do ro-
syjskojęzycznego środowiska w Donbasie; z nich najstarsza, a więc najdłużej wycho-
wywana w tradycjach kulturalnych domu rodzinnego, wysławiała się językiem, który 
bez wahań można określić jako regionalną odmianę języka literackiego, umiała unikać 
nowszych ukrainizmów czy rusycyzmów (niestety, nie udało nam się nagrać jej rozmów 
w atmosferze nieskrępowanej). Język innych sióstr był mniej staranny, naszpikowany 
obcymi naleciałościami, zwłaszcza w leksyce.

Odrębny problem stanowi polszczyzna dzisiejszej młodej inteligencji polskiej, 
zwłaszcza mówiona. Z. Kurzowa postawiła tezę o zerwaniu ciągłości regionalnej od-
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miany języka polskiego na Litwie, co zapewne potwierdzą w jakiejś mierze prowadzo-
ne właśnie badania, ale w jakiejś mierze pewnie je zakwestionują. Z moich obserwacji 
wynika, że język nowej inteligencji na Wschodzie kształtuje się dwoma torami: z jednej 
strony wyrasta z dawnych tradycji odmiany regionalnej języka ogólnego, istnieją bo-
wiem rodziny przekazujące polszczyznę regionalną z pokolenia na pokolenie, z drugiej 
— kształtuje się od nowa na podstawie gwarowej (i tak jest zapewne w większości przy-
padków). Problem polega jednak na tym, czy i w jakim zakresie na tę wyuczoną polsz-
czyznę literacką oddziałuje tradycja regionalna i które z wpływów obcych są odziedzi-
czone wraz z tą tradycją, a które napłynęły do niej nową falą w czasie wojny i po wojnie 
(a wcześniej na Białorusi i Ukrainie radzieckiej).

Przedmiotem dotychczasowych badań bywał przeważnie język najstarszego pokole-
nia, a to dla uchwycenia dawniejszego stanu gwary. Dziś badamy wszystkie generacje, 
bo dzięki temu uzyskujemy obraz dynamiczny, obraz zmian zachodzących pod wpły-
wem tak wewnętrznego rozwoju, jak i wpływów zewnętrznych. Te ostatnie są na ogół 
silniejsze właśnie w języku młodszych generacji. Pewnie przedmiotem badań powinny 
być też osoby uczące się dopiero polskiego, ale tylko wówczas, gdy mają jakieś polskie 
„zaplecze” językowe, w przeciwnym przypadku badania dotyczyłyby nauki języka pol-
skiego jako obcego, a to jest już zupełnie inny problem.

2. System gwarowy i idiolekty
Podobnie jak w przypadku opisu dzisiejszych gwar polskich, gwar już nie izolowanych 
społeczności lecz społeczności w stałym intensywnym kontakcie ze światem zewnętrz-
nym, zachodzi potrzeba postawienia pytań o to, jaki system chcemy opisać, czy w ogóle 
jakiś system tu istnieje (pomijam pytanie o efekty eksploracji poprzez odpytywanie kwe-
stionariusza, które wprawdzie nie jest konieczne, ale musi być weryfi kowane zapisami 
tekstów ciągłych). 

Podstawowym zadaniem będzie opisanie mowy najstarszych mieszkańców wsi 
z uwzględnieniem ich wykształcenia i kontaktów zewnętrznych, o czym była mowa wy-
żej (jak wiadomo, osoby chowane przy dziadkach mają często bardziej archaiczny sys-
tem niż ich rodzice). Odrębny problem stanowić będzie polszczyzna osób mieszkających 
w rozproszeniu, z różnym kontaktem z innymi Polakami, w szczególności w miastach.

Określenie w analizie materiału, co należy do systemu gwary czy też, co jest cha-
rakterystyczne dla gwary, a co stanowi osobliwość tylko pewnych osób (idiolektów), 
jest niezwykle ważne nie tylko dla opisu gwary, ale także dla właściwego opisu wpły-
wów obcych. Nasze badania w Zielonej pokazały nieporadność językową (m.in. w za-
kresie fl eksji i słownictwa) jednej z przedstawicielek młodszego pokolenia, kształcącej 
się w internacie ukraińskim poza wsią — jej mowę trudno uznać za typową dla wsi. 
Obserwacje S. Rudnickiego w Korczunku w Żytomierskiem wykazały, że język dwóch 
osób, mających szczególnie silny kontakt z innym językiem (rosyjskim) może odbiegać 
w zakresie fl eksji od języka większości mieszkańców tej wioski. Dopiero analiza języka 
wielu osób przeprowadzona na zasadzie badania języka idiolektów pozwoli na wydo-
bycie tego, co jest wspólne, co jest różne w związku z konkretnymi uwarunkowaniami 
wiekowymi czy wykształcenia, co jest fakultatywne itd.

Ciekawy „węzeł” wpływów stanowi częstokroć kategoria (męsko)osobowości i ży-
wotności w deklinacji (czasem też kategorie, klasy deklinacyjne), bo krzyżują się tu 
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dawne systemy gwarowe, wpływ szkoły polskiej i obcej, wpływ sąsiednich gwar ukra-
ińskich czy białoruskich, wreszcie wpływ rosyjskiego czy ukraińskiego języka literac-
kiego. U tego samego informatora możemy spotkać formy męskoosobowe/niemęsko-
osobowe w końcówkach i w formie acc. pl., np. u kobiety z Prywitnego w okolicach 
Kamieńca Podolskiego ja widze tych panów, drużbów, wołów, psów, kotów, kobiet, 
córek, sióstr, ale obok tego ja widze konie, krowy, kozy. Podobnie u kobiety z Orynina, 
gdzie był kiedyś polski chutor, mamy (żywotne): ja widze chłopców, synów, kobiet, ale 
obok tego (niemęskoosobowe) ja widze koni, córki, krowy, kozy i z rozchwianiem sys-
temu: ja widze te gości. W Żwańcu przy braku kategorii męskoosobowości zachowane 
zostały odrębne końcówki niektórych rzeczowników osobowych rodzaju męskiego: 
Żydzi, Niemcy, Polacy (ale katoliki, ludzi). Trzeba też powiedzieć, że brak tej kategorii 
w końcówkach nom. pl. i w czasie przeszłym (por. literackie chłopi robili, baby kosi-
ły) niesłusznie objaśniana jest wpływem białoruskim czy ukraińskim, bo w znacznej 
części gwar polskich mamy chłopi (chłopy) i baby kosili lub chłopy i baby kosiły. Cza-
sem będziemy mieli do czynienia z kategorią żywotnych/nieżywotnych (z elementami 
kategorii męskoosobowości), czasem inne układy, czasem rozchwianie i brak syste-
mu (?). Istotną rzeczą okaże się zbadanie, czy podobny system mają wszyscy (badani) 
nosiciele gwary.

3. Procesy wewnętrzne i wpływy obce (zewnętrzne)
Wewnętrzny rozwój gwary odciętej od kontaktów z językiem literackim (a także od 
kontaktów z innymi gwarami — w przypadku wsi rozproszonych) idzie m.in. w kie-
runku wyrównań analogicznych w deklinacji i koniugacji. Tak np. wyrównania tematu 
w 1 os. sg typu ja może, ja bierze, ja tłucze (por. polskie literacki mogę, biorę, tłukę) 
m.in. w gwarach polskich na Ukrainie przy 3 pl. oni mogo, oni bioro, oni tłuko mają 
wprawdzie oparcie w wyrównaniach ukraińskich (por. я можу itd.), ale nie do końca, bo 
w ukraińskim wyrównanie ma miejsce też w 3 sg. (вони можуть); zakres wyrównania 
świadczy więc o rozwoju wewnętrznym gwary (znane jest ono, choć w niewielkim za-
kresie, także niektórym gwarom Polski centralnej) i konsekwentnie nawet wyrównania 
w mowie młodszych generacji czy w innych wsiach także w 3 od. pl. oni możo, bierzo, 
tłuczo (pol. literackie mogą, biorą, tłuką) trzeba objaśniać będzie także, o ile nie przede 
wszystkim, własnym rozwojem gwary. Za to końcówka loc. sg. równa końcówce dat. 
(o chłopakowi) sygnalizuje wpływ ukraiński.

Podobnie rozszerzenie końcówki –ów w gen. pl. na rzeczowniki rodzaju żeńskie-
go i nijakiego typu babów, krowów, dzieciów jest szeroko rozpowszechnione w gwa-
rach polskich, ukraińskiemu zawdzięczalibyśmy więc tylko wzmocnienie rodzimej 
tendencji.

Inna repartycja końcówek dat. sg. -u i -owi (np. chłopaku wobec liter. chłopakowi) 
może mieć związek z inną niż w polskim repartycją tych końcówek w jęz. ukraińskim.

W różny sposób można objaśniać występowanie w dat. pl. obocznych końcówek -am 
i -om, przy czym końcówka -am występuje zdecydowanie częściej, niewątpliwie pod 
wpływem ukraińskim. W Jańczyńcach notowałem żebrakam, babkam, kobietam, cielę-
ciam, gniazdam obok panom, baranom, siostrom. Informatorka z Orynina mówi druż-
bam, baranam, koniam, starostam, bykam, gościam, ale panom, gniazdom, chłopcom. 
W Gródku Podolskim obok bratam, chłopcam, starostam, bykam, gościam notowałem 
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też braciom i panom. W końcówce -om można by dopatrywać się archaizmu (w systemie 
gwar kresowych), ale przede wszystkim należy objaśnić ją zapewne dalszym wpływem 
szkoły polskiej. Trzeba też pamiętać, że niektóre tamtejsze gwary ukraińskie mogą mieć 
-am u rzeczowników twardotematowych i -om u miękkotematowych; wpływ ukraińskie-
go języka literackiego mógł jednak wypierać dawną repartycję końcówek na korzyść 
-am, zaś do polszczyzny tamtejszej wprowadzić rozchwianie systemu. Wpływowi ję-
zyka ukraińskiego i białoruskiego należy przypisać zachowanie ł przedniojęzykowego 
zębowego (cecha typowa dla wszystkich starych gwar kresowych). Na ogół występuje 
ono bezwyjątkowo, nawet w pozycji na końcu wyrazu i sylaby, np. byłby, zrobił, gdzie 
ukraiński ma u niezgłoskotwórcze (був, зробив). Z rzadka zdarza się użycie ł zgodne 
z językiem ukraińskim, np. była, ale byu̯, a wtedy trzeba mówić o dwojakim wpływie: na 
zachowanie ł z jednej strony, oraz na jego dystrybucję — z drugiej.

Warto zwrócić uwagę na stopień palatalności spółgłosek ć ź ś (ćasto, źarno, śodło). 
Są wsi polskie, gdzie powszechną jest wymowa miękka ć ź ś, są wsi, gdzie starsze (lub 
tylko najstarsze) pokolenie ma pełną miękkość tych spółgłosek, a młodsze — półmiękką 
c’ z’ s’, jak w ukraińskim języku literackim. Są też wsi, w których panuje (czasem tylko 
u starszych) wymowa pośrednia (oznaczana zazwyczaj przez c” z” s”), ale różna od wy-
mowy w sąsiednich gwarach ukraińskich; tu ważna jest właśnie ta różnica, w stosunku 
do gwar ukraińskich, a nie w stosunku do polskiego języka literackiego. Należy też 
pamiętać, że znaczna część gwar południowo-zachodnioukraińskich ma artykulację ć 
ź ś jak w polszczyźnie literackiej, w każdym razie w starszym pokoleniu (a półmiękka 
wymowa typu c’ z’ s’ szerzy się tam pod wpływem języka literackiego).

W niektórych gwarach na Ukrainie spotykamy formy typu chlib, gen. chleba, gdzie 
i w nom. sg. pochodzi z dawnego pochylonego é, zaś w innych gwarach formy typu 
chlib, chliba, gdzie i należy objaśniać wpływem ukraińskim (ukr. хлiб, хлiбa).

Trzeba więc starannie rozróżniać wpływy polegające na sprzyjaniu zachowania ar-
chaizmów czy wzmacnianiu własnych tendencji rozwojowych oraz wpływu sensu stric-
to. Należy pilnie baczyć, by nie objaśniać wpływem obcym struktur właściwych także 
gwarom Polski centralnej.

4. Wpływy systemowe i interferencje okazjonalne
Za przykład skali trudności w tym względzie może tu posłużyć końcówka -u w acc. 
sg. rzeczowników żeńskich (krowu, zapomogu) oraz końcówka -u w 1 os. sg. (ja niesu, 
bieru). W niektórych gwarach czy to na Białorusi (np. w Obuchowiczach na Grodzień-
szczyźnie) czy na Ukrainie (np. w Burtynie koło Połonnego) występują one sporadycz-
nie, czasem tylko u pewnych osób (pomijam ich użycie w cytatach czy przy wyrazach 
zapożyczonych) i wtedy nie mamy wątpliwości w zakwalifi kowaniu ich do interferencji 
jednostkowych, okazjonalnych, ale mogą też one występować u wielu osób, nierzadko 
i wtedy możemy mówić o końcówkach zapożyczonych. Trudność polega na określeniu 
granicy pomiędzy użyciem sporadycznym i częstym, a w konsekwencji pomiędzy zapo-
życzeniami i interferencjami okazjonalnymi.

Wpływy obce mogą być realizowane w różny sposób. W niektórych gwarach pol-
skich w 1 os. pl. ukraińskie -mo występuje jedynie na zasadzie jednostkowych interfe-
rencji, natomiast w Zielonej mamy polskie gwarowe -m w I i II koniugacji, np. piszem, 
robim, ale ukraińskie -mo w III, np. bałakamo ‘rozmawiamy’.
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5. Odniesienie do polskiego języka literackiego, do gwar polskich 
dla właściwego określenia wpływów obcych

Wyżej wspomniano już o niebezpieczeństwach grożących interpretacji stanu gwary 
i wpływów obcych związanych z odnoszeniem danych badanej gwary do polskiego ję-
zyka literackiego, m.in. przy analizie kategorii męskoosobowości.

Podobne analityczne formy czasu przeszłego typu ja czytał, ty słyszała, my robili zna-
ne są w gwarach polskich i wpływ ukraiński czy białoruski mógł być tylko wspomagają-
cy. Inna rzecz, że to „wspomożenie” własnego, wewnętrznego procesu mogło być decy-
dujące. Warto tu dodać, że staranna eksploracja nierzadko pozwala wyszukać obok form 
analitycznych także formy syntetyczne, szczególnie u przedstawicieli starszej generacji, 
np. chodziłem, opowiadałam, to dałam by, robiliśmy; w Zielonej formy syntetyczne częst-
sze były u potomków szlachty (trzeba również pamiętać, że w zachodniej części ukraiń-
skich gwar południowo-zachodnich można spotkać formy xodyłysmo, robywjem etc.).

6. Rzeczywiste cechy polszczyzny kresowej 
(w związku z kontaktami językowymi)

W oparciu o przedstawione wyżej zasady, zgromadzone już materiały (także z wyko-
rzystaniem nowych materiałów, zebranych w najbliższej przyszłości, bo przecież wiele 
okolic jeszcze nie zostało zbadanych), należałoby podjąć próbę nowej charakterystyki 
polszczyzny kresów wschodnich w związku z kontaktami z białoruskim i ukraińskim 
(oraz litewskim, rumuńskim). 

Na pewno stwierdzimy tu silny wpływ fonetyczny, zależny od sytuacji panującej 
w sąsiednich gwarach obcych, m.in. panujących tam zwężeń samogłosek nieakcentowa-
nych. Przecież w wielu gwarach polskich na Ukrainie takich zwężeń jest bardzo mało, 
a lektura wyboru ukraińskich tekstów gwarowych przekonuje nas o tym, że ma to zwią-
zek z sytuacją w sąsiednich gwarach ukraińskich. Nie wiemy jeszcze, jak objaśnić brak 
akania w wielu gwarach polskich na Białorusi i na Litwie (por. tu wybór tekstów z dialek-
tu północnokresowego i dane z Obuchowiczów na Grodzieńszczyźnie), często mamy tam 
„ukanie”, na pewno jednak trzeba będzie dokładnie zbadać stan w sąsiednich gwarach 
białoruskich (morfologiczne pozycje „akania” i „ukania” na Kowieńszczyźnie opisują I. 
i V. Czekmanowie oraz A. Zielińska, podobną repartycję stwierdzałem też pod Kownem).

W zakresie morfologii trzeba będzie zbadać wpływy obce i odporność gwary na te 
wpływy z uwzględnieniem czynników socjolingwistycznych, takich jak szkoła, czytel-
nictwo itd. Przykłady podano wyżej.

W zakresie słownictwa dość dobrze pokazano już nowsze zapożyczenia w języku 
nowej inteligencji na Litwie. Nasze badania na Ukrainie pokazały, że te zapożyczenia, 
które pozornie mogą uchodzić za charakterystyczne dla tamtejszych gwar polskich, są 
dość częste w języku młodszych generacji, a starsze pokolenia mogą używać odpowied-
nich wyrazów polskich. 

*

Przedstawiony tu zarys problematyki badania polskich gwar na Wschodzie w aspekcie 
ich kontaktów z lokalnymi gwarami obcymi i językami literackimi pokazuje, jak cieka-
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we są to badania i jak interesujące mogą być ich rezultaty. Jednocześnie pokazuje też, 
jak trudne jest to zadanie ze względu na konieczność zgromadzenia wielkiego i starannie 
zebranego materiału oraz wnikliwego opracowania. W dodatku materiał taki powinien 
być pilnie zebrany w różnych okolicach i od różnych generacji.

Podstawą sukcesu będzie przyciągnięcie badania polskich gwar na Wschodzie 
w aspekcie ich kontaktów z lokalnymi gwarami obcymi i językami literackimi poka-
zuje też, jak trudne jest to zadanie ze względu na konieczność zgromadzenia wielkiego 
i starannie zebranego materiału oraz wnikliwego opracowania. W dodatku materiał taki 
powinien być pilnie zebrany w różnych okolicach i od różnych generacji.

Podstawą sukcesu będzie przyciągnięcie do współpracy utalentowanych młodych 
badaczy, zwłaszcza miejscowych, co już się częściowo udało (zob. zamieszczony niżej 
wykaz literatury).
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 Język polski poza wschodnimi granicami kraju w XX wieku  — 
rewolucja, ewolucja i perspektywy 

[Polszczyzna XX  wieku. Ewolucja i  perspektywy rozwoju. Pod red.  S.  Dubisza i  S.  Gajdy. 
Elipsa. Warszawa 2001, s. 211–219]

0. Język polski poza naszą dzisiejszą wschodnią granicą przez pierwsze dwadzieścia 
lat rozwijał się podobnie jak polszczyzna na innych ziemiach Rzeczypospolitej pod za-
borem rosyjskim (znacznie lepsze warunki panowały jedynie pod zaborem austriackim 
w Galicji wschodniej). Przez następne dwadzieścia lat, wtedy, kiedy nasz język ojczy-
sty w kraju miał normalne warunki rozwoju jako język państwa, szkoły i administracji, 
polszczyzna na Litwie kowieńskiej i w Związku Sowieckim przechodziła losy trudne 
i bardzo trudne. Doczekała się swoich dziejów na różnych nowych terenach: na wschod-
nich ziemiach Ukrainy, na północy Rosji i w Kazachstanie. Podczas wojny trudno było 
mówić o normalnym rozwoju języka pod jedną czy drugą okupacją. Wreszcie przez na-
stępne sześćdziesiąt pięć lat problemy polszczyzny na Wschodzie objęły także te ziemie 
II Rzeczypospolitej, które znalazły się poza granicami PRLu. W szczegółach sytuacja ję-
zykowa wyglądała różnie w rożnych krajach i prowincjach, w różnych okresach i o tym 
będzie jeszcze mowa.

1. Wymieniona w tytule rewolucja dotyczy sytuacji językowej oraz samego języka, jego 
funkcji i regionalnej odmiany (regionalnych odmian) języka literackiego.

Miała ona kilka aspektów. Pierwszy z nich to fi zyczna likwidacja obszarów polskich, 
mniejszych skupisk, części wsi poprzez wywózki i przesiedlenia, często na tereny bar-
dzo odległe, zsyłki do łagrów, rozstrzelania, wreszcie po 1945 r. wyjazdy do Polski.

Zanikowi języka polskiego sprzyjają małżeństwa mieszane, zwłaszcza w miejscowo-
ściach z przewagą ludności niepolskiej, bo tam, gdzie Polacy stanowią większość, zięć 
czy synowa raczej nauczą się po polsku; zwykle w sytuacji mniejszości w małżeństwach 
mieszanych na ogół językiem rodziny staje się język danego kraju. Na Ukrainie do lat 
trzydziestych, tzn. do likwidacji kościołów, Polacy z rozproszonych wsi spotykali się 
w niedziele na mszy w kościele parafi alnym, po mszy pod kościołem, w karczmie. Tam 
też można było poznać przyszłą towarzyszkę czy przyszłego towarzysza życia — Polkę 
lub Polaka. Likwidacja kościołów i wysiedlenia w rozproszeniu sprzyjały zawieraniu 
małżeństw mieszanych.
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Brzemienną w skutkach była utrata inteligencji. Na terenach należących przed wojną 
do Związku Sowieckiego starą inteligencję, w tym szlachtę, księży i nauczycieli podda-
no eksterminacji zaraz po rewolucji, a nową inteligencję, zresztą słabo wykształconą, 
w latach trzydziestych. Podczas okupacji niemieckiej wyniszczenie inteligencji również 
prowadzone było planowo. Po 1945 r. cała prawie pozostała przy życiu inteligencja z te-
renów zajętych teraz przez ZSRR przeniosła się do Polski w ramach tzw. repatriacji. Ci, 
którzy pozostali czy to we Lwowie czy w Wilnie czy w mniejszych ośrodkach nie mie-
li możliwości oddziaływania na swych ziomków m.in. w zakresie języka. Wprawdzie 
na terenach tzw. etnicznie polskich inteligencja również podlegała eksterminacji, ale 
przecież jakaś część tej inteligencji się ostała, po 1945 r. została zasilona wychodźcami 
ze Wschodu i nowo tworzona inteligencja miała widoczne zaplecze, w szczególności 
w postaci nauczycieli gimnazjalnych, pisarzy. 

Język państwowy wpływa na prestiż języka poprzez używanie go w urzędzie, 
a przede wszystkim — w wojsku: było tak zwłaszcza wtedy, gdy w 1920 r. do wojska 
brano wielu mężczyzn, a potem gdy służba wojskowa była powszechna. 

Język szkoły rownież wpływa na prestiż języka przez pokazanie języka kulturalnego 
(„wysokiego”), którego nie trzeba się wstydzić. Przede wszystkim daje jednak nawyki, 
normy, słownictwo, umiejętność czytania i pisania. Są to truizmy, ale trzeba sobie tę rolę 
szkoły uświadomić, bo przed wojną w ZSRR językiem urzędów był rosyjski, białoruski 
lub ukraiński, językiem wojska — rosyjski, ale dla znacznych skupisk ludności polskiej 
na Żytomierszczyźnie na Ukrainie, a mniejszych w rejonie kojdanowskim na Białorusi 
językiem szkoły był przez ok. 10 lat język polski (mniej więcej w latach 1924–1935). 
Po 1945 r. szkoły polskie istniały tylko na terenach należących przed 1939 r. do Polski 
— przede wszystkim na Litwie, bo na Ukrainie po 1959 r. były tylko dwie szkoły we 
Lwowie. Na Białorusi szkoły polskie zlikwidowano w latach 1948–1949. Nauczanie 
języka polskiego na Ukrainie i na Białorusi zostało wznowione po 1989 r. w postaci 
klas polskich, zajęć dodatkowych (nieobowiązkowych) w szkołach, różnych kursów, ale 
choć szeroko rozpowszechnione, obejmuje nieznaczną część młodzieży.

Nieznajomość alfabetu łacińskiego utrudnia dostęp do polskiego słowa pisanego oso-
bom średnich i młodszych generacji. Niemieckiego czy angielskiego uczono w niewielu 
szkołach, toteż łatwo sobie wyobrazić rozmiary zjawiska.

Czytelnictwo książek przed wojną było poza środowiskiem inteligencko-szlachec-
kim w ogóle niewielkie. Ale były przecież na kresach właśnie całe wsi czy „okolice” 
szlacheckie, gdzie w domach były dzieła literatury pięknej. Beletrystyka bywała też 
w domach chłopskich. W latach trzydziestych książki polskie albo palono albo zako-
pywano do ziemi, bo chowanie po strychach na nic by się nie zdało. Po 1945 r. książki 
polskie można było kupić w dużych centrach (Kijów, już mniej Lwów), ale docierały 
one tylko do zainteresowanych.

Prasa polska docierała do Polaków w ZSRR od lat pięćdziesiątych. Można ją było 
prenumerować i w wielu wsiach były osoby, które regularnie ją czytały. Po 1989 r. 
ze względu na wysokie koszta dopływ prasy polskiej ustał bezpowrotnie (nie zastąpią 
go przesyłki do nielicznych instytutów, czytelni czy innych ośrodków polskich). Za to 
na Litwie ukazywała się gazeta polska („Prawda Wileńska”), potem inne jeszcze czaso-
pisma polskie. Po 1989 r. zaczęły się ukazywać gazety i czasopisma także na Białorusi 
i Litwie z różną częstotliwością, na różnym poziome, o różnym rozpowszechnieniu.
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Radio i telewizja z Polski docierały głownie do regionów przygranicznych ZSRR. Pol-
skie audycje lokalne rozpoczęły działalność głównie po 1989 r. i na ogół nadają tylko 
przez niewiele godzin w ciągu dnia.

Język polski był językiem kościoła katolickiego postrzeganego tu jako kościół polski 
(oczywiście na Litwie było inaczej). Wprawdzie msza św. była odprawiana po łacinie, 
ale kazania były głoszone po polsku. Po polsku odprawiano nabożeństwa, modlono się, 
spowiadano, wymieniano tajemnice różańca — nawet, jeśli na co dzień rozmawiano po 
ukraińsku czy białorusku. Język polski pełnił więc funkcję języka sakralnego (modlo-
no się także wtedy, gdy kościoły były zamknięte i nie było księży). Po 1945 r. powoli 
udało się uzyskać zgodę na otwarcie kilku kościołów, potem na odprawianie mszy św. 
w innych miejscowościach (w domach — kaplicach). Wreszcie po 1989 r. Kościół od-
zyskał wolność, masowo rozpoczęto budowę kościołów. Tymczasem władze kościelne, 
na Ukrainie wskutek nacisku miejscowych księży, wprowadziły odprawianie mszy św. 
także w języku ukraińskim, wprowadzono modlitwy ukraińskie, ukraińskie czy rosyj-
skie kazania — by nauczanie i nabożeństwa były odprawiane w języku zrozumiałym 
dla większości wiernych (miejscowi księża potrafi ą łączyć w kazaniu obydwa języki, 
księża z Polski albo mówią po polsku, albo tylko po ukraińsku, zresztą nierzadko kale-
cząc ten język w niemiłosierny sposób — bez poszanowania miejscowej tradycji i przy 
protestach starszych osób). Podobnie jest na Białorusi, gdzie do liturgii i kazań wchodzi 
białoruski. W ten sposób sakralna funkcja polszczyzny, a co za tym idzie i jej prestiż, 
ulega ograniczeniu.

Już przed wojną język polski mógł być zarówno językiem prymarnym, ale był 
i sekundarnym — tak na terenach II Rzeczypospolitej, jak i w Związku Sowieckim. 
Dziś na Białorusi poza Grodzieńszczyzną (i częścią Brasławszczyzny) język polski 
jest językiem drugim. Na Ukrainie około dwóch trzecich ludności polskiej nie zna 
polskiego (według nienajlepszego spisu z 1989 r. tylko 12% Polaków deklarowało 
tu język polski jako ojczysty), zresztą już przed wojną część tej ludności była tylko 
ukraińskojęzyczna, a potem liczba takiej ludności znacznie wzrosła (odchodzenie od 
języka ojczystego we wsiach polskich nad daleką Berezyną i przejście na miejscową 
gwarę białoruską plastycznie przedstawia dla początku XX w. powieść Floriana Czar-
nyszewicza Nadberezyńcy).

W rodzinach wysłanych do Kazachstanu przetrwały polskie tradycje, ale język polski 
w młodszych pokoleniach najczęściej został zastąpiony rosyjskim.

W miastach, w których ludność polska żyje w rozproszeniu, depolonizacji językowej 
sprzyja szkoła, a zwłaszcza żłobek i przedszkole. Szereg rodziców nie uczy dzieci pol-
skiego, bo ma z nimi rzadki kontakt wieczorem i w weekendy, wielu nie chce utrudniać 
dzieciom nauki (tak to uzasadniają), w niektórych wypadkach dwujęzyczność w wyizo-
lowanych rodzinach jest dla dzieci zbyt trudna.

Izolacja i słaba znajomość polszczyzny literackiej, zwłaszcza przy kontraście po-
między własną gwarą a językiem „warszawskim” przy braku bliższej gwarze odmiany 
regionalnej, powodują na ogół zawstydzenie własną mową „nieczystą”, „zmieszaną”, 
„przekręconą”. Nie sprzyja to uczeniu się polszczyzny od rodziców czy dziadków przez 
dzieci i młodzież.

Obraz tu naszkicowany jest obrazem ogólnym i tylko jako taki można uznać za praw-
dziwy, bo wyjątki zdarzają się wszędzie a zachowanie języka w rodzinach, czasami zu-
pełnie izolowanych, budzi podziw i szacunek.
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2. Przyjrzyjmy się teraz jak te zmiany następowały w poszczególnych regionach, bo-
wiem w każdym z nich zmiany przebiegały w wielu przypadkach różnie. Wspólne były 
tendencje, wspólna była utrata inteligencji, na większości omawianych tu ziem nastąpiła 
likwidacja polskiego szkolnictwa.

Na Litwie kowieńskiej w ciągu XX wieku zanikły zwarte obszary polszczyzny, dziś 
po polsku mówią tam na ogół tylko ludzie starsi i bardzo starzy. Z rodzin inteligenckich 
czy arystokratycznych, które mówiły regionalną polszczyzną ostało się już niewiele. 

Na Litwie „wileńskiej” po 1945 r., po wyjeździe całej w zasadzie inteligencji (w tym 
nauczycieli) powstała młoda inteligencja orientująca się wprawdzie na język „warszaw-
ski” ale posiadająca w swym systemie szereg regionalizmów i oczywiście sowietyzmów. 
Zachowały się tu jednak zwarte obszary polskie, co w naturalny sposób sprzyja zacho-
waniu języka. Natomiast wyspy polskie znalazły się w większej niż dawniej izolacji.

Na Białorusi zachodniej oraz na północnej Witebszczyźnie, ktore to tereny wcho-
dziły przed ostatnią wojną w skład panstwa polskiego, jeszcze dziś są znaczne skupiska 
ludności polskiej (podobnie jak na Litwie „wileńskiej”) a inteligencja tworzy się od 
nowa w bardzo nie sprzyjających po temu warunkach. 

Na Białorusi środkowej i wschodniej zniknęły nieliczne skupiska ludności polskiej, 
na ślady języka polskiego w zlikwidowanym w latach trzydziestych polskim rejonie koj-
danowskim („Dzierżyńszczyzna”) nie udało się dotąd napotkać, choć zapewne są tam, 
czy byli do niedawna, jeszcze tacy, którzy po polsku mogli rozmawiać. 

Na Ukrainie zachodniej, której tereny wchodziły przed ostatnią wojną w skład 
państwa polskiego, sytuacja przedstawia się następująco: na Wołyniu ludność polska 
zniknęła prawie całkowicie (pozostały tylko polonizmy w tamtejszych gwarach ukra-
ińskich), we Lwowskiem i Tarnopolskiem czy Stanisławowskiem ostały się pojedyncze 
wsi polskie. Podobnie jest za Zbruczem, gdzie takich polskojęzycznych wsi zamieszka-
łych choćby tylko w znacznej części przez Polaków może być nie więcej, niż dwadzie-
ścia-trzydzieści (?). W wielu wsiach po polsku mówi tylko najstarsze pokolenie, czasem 
jeszcze średnie, a że często pokolenie dwudziesto- trzydziestolatków we wsi już nie 
mieszka, to nie ma komu przekazywać mowy ojczystej. Często bywa tak, że z dziećmi, 
którzy na weekendy czy na wakacje przyjeżdżają na wieś, rozmawia się gwarą polską, 
ale z wnukami — po ukraińsku. 

3. Przypomnieć teraz trzeba, jakie typy polszczyzny występowały w XX wieku na oma-
wianych terenach. Były tu więc — i są — gwary chłopskie, na Ukrainie pochodzące z ko-
lonizacji dawniejszej (od XVII, a może i od XVI wieku) i nowszej, z XVIII i XIX wieku, 
gdy chłopów ściągano na potrzeby powstającego tu przemysłu (obejmowało to także 
białoruskie Polesie). Te drugie różnią się od pierwszych lepszym zachowaniem pew-
nych cech wyniesionych z Polski (np. zachowaniem u niezgłoskotwórczego, czasem 
brakiem pewnych wyrównań), mają mniej interferencji, a zapewne i mniej archaizmów 
(np. brak form typu dwie oknie, dwie krowie — wpływ obcy lub archaizm; zależy to od 
stanu wyjściowego gwary). Na Białorusi i na Litwie polskie gwary chłopskie pochodzą 
— przynajmniej w znacznej mierze — z późnej, bo dziewiętnastowiecznej polonizacji 
ludności białoruskiej bądź litewskiej (por. np. H. Turska w SPK I). 

Była tu — i jest — polszczyzna szlachecka, wszędzie chyba pochodząca tak z mi-
gracji z Polski (zwłaszcza na Ukrainie), jak i z polszczenia się szlachty miejscowej, 
różniąca się od polszczyzny chłopskiej brakiem lub mniejszą ilością cech dialektalnych, 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



66 Zagadnienia ogólne

mniejszą uległością na wpływy słownictwa obcego, w wielu wypadkach z polszczyzną, 
którą można określić jako regionaly wariant języka ogólnopolskiego. 

Wreszcie dziś jeszcze odnaleźć można przedstawicieli dawnej arystokracji, której 
język przedstawia regionalny wariant polszczyzny ogólnej z niewielkimi tylko nalecia-
łościami regionalnymi (Z. Sawaniewska-Mochowa, O. Ostapczuk — KJP). 

W miastach takich jak Wilno czy Lwów a także w mniejszych miastach i miastecz-
kach do 1945 r. występowały regionalne warianty języka ogólnopolskiego, a we Lwowie 
także dialekt, czy raczej żargon miejski (Z. Kurzowa, E. Smułkowa w JPKW 1 i in.; 
o istnieniu takich żargonów w innych miastach nie pisano wprost, pośrednio pisała 
o tym H. Turska opisując język Wilna — SPK II). 

Polszczyzna z dawnych wschodnich terenów Rzeczypospolitej została przeniesiona 
na nowe ziemie północne i zachodnie, a tu albo powstały nowe gwary mieszane, albo 
przez pewien czas utrzymywała się dawna mowa, w końcu jednak w zacznej liczbie 
miejscowości zwyciężył język ogólnopolski (na szczęście mamy cały szereg opisów ję-
zyka przesiedleńcow). Żargon lwowski przetrwał jeszcze jakiś czas po wojnie we Wro-
cławiu (na podstawie audycji radiowych opisywała go I. Seiff ert, szkoda tylko że jej 
obszernego słownika nie wydało wydawnictwo uniwersyteckie, a jakie były jego losy 
w czasie powodzi nie wiem). Podobnie w radiu olsztyńskim można jeszcze dziś słyszeć 
polszczyznę „wileńską” Bielkiewicza. 

Z tej mozaiki na wielu terenach pozostało niewiele. Język pozostałej przy życiu daw-
nej inteligencji świadczy już tylko o tym jak dawniej mówiono. Na Litwie i na Białorusi 
mamy dziś wsi polskojęzyczne zarówno chłopskie (najczęściej po polsku mówi tylko 
najstarsze pokolenie?), jak i (dawne) szlacheckie. Na Ukrainie język chłopski spotyka-
my najczęściej. Język potomków dawnej szlachty często słychać tylko w najstarszym 
pokoleniu; daje on nie zawsze jasne wyobrażenie o tym, jakim językiem posługiwano 
się dawniej; nie możemy tu powiedzieć nic pewnego, bo brak jest specjalnych studiów 
nad mową najstarszego pokolenia dawnych wsi szlacheckich.

4. Ewolucja języka. Język polski poza tzw. Polską etniczną charakteryzował się od po-
czątku obecnością białoruskich czy ukraińskich, a w mniejszej mierze litewskich ele-
mentów adstratowych czy substratowych; pod Rosją i pod Sowietami ulegał też wpły-
wowi języka rosyjskiego. W miarę kurczenia się obszarów polskojęzycznych, likwidacji 
polskich szkół i innych instytucji, w miarę wzrastającej izolacji (pod różnymi postacia-
mi) znacznemu przyspieszeniu ulegały tendencje unifi kacyjne będące wynikiem zarów-
no rozwoju wewnętrznego, jak i wpływów obcych.

Niełatwo jest oddzielić wyniki tendencji wewnątrzsystemowych od wyników inter-
ferencji, niełatwo orzec co jest archaizmem a co zapożyczeniem. Tym nie mniej można 
nieraz stwierdzić, że rozwój węwnątrzsystemowy czy zachowanie archaizmu znajduje 
oparcie w systemie adstratu. Zilustruję to wybranymi przykładami. 

Podobnie jak w wielu gwarach w Polsce w zakresie kategorii gramatycznych obserwu-
jemy brak wykładników męskoosobowości w końcówce mian. lmn. (chłopy, Polaki) na-
wet tam, gdzie pod wpływem polszczyzny literackiej można spotkać jej wyróżniki (chło-
pi, Polacy), o czym świadczy niekonsekwentne używanie takich form (czasem mają one 
charakter zleksykalizowany). Czasem brak jest tej kategorii w biern. lmn., gdzie zastępuje 
ją kategoria męskożywotnych lub wręcz żywotnych (różnie w różnych gwarach). Brak jej 
w czasie przeszłym (zarówno chłopy jak i baby — robili lub — rzadziej — robiły). 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Język polski poza wschodnimi granicami kraju w XX wieku... 67

W zakresie kategorii przypadka uwagę zwraca ograniczenie form celownika, zastę-
powanego często formami z przyimkiem dla (powiedział dla księdza), znane zresztą 
w gwarach podlaskich. Tu też należy wspomnieć o synkretyzmie końcówek przypad-
kowych w deklinacji w wyniku wyrównań, interferencji a także zmian fonetycznych 
(o chłopakowi, w szkoli itp.). 

Wyrównania w temacie tak w deklinacji jak i w koniugacji znane są wszystkim gwa-
rom polskim. Można to pokazać na przykładzie koniugacji w gwarach na Ukrainie: obok 
ja mogie/moge, dre mamy też ja może/moży, drze/drzy z wyrównaniem do pozostałych 
postaci tematu, co trzeba tłumaczyć wpływem ukraińskim (ja możu, ty możesz; ja dru, 
ty dresz) ale przede wszystkim rozwojem wewnętrznym (ja drzy). Na nasilenie się tego 
procesu w ostatnich dziesięcioleciach wskazuje częstsze używanie form z wyrównaniem 
u najmłodszego pokolenia (np. w Zielonej koło Wołoczysk). 

Polszczyzna kresowa jest bardziej podatna na wszelkie wyrównania niż inne gwary 
polskie przez brak jakiejkolwiek presji ze strony języka literackiego (przede wszyst-
kim szkoły) oraz przez wpływy adstratowe; widać to szczególnie w języku młodszych 
pokoleń.

Regionalana postać języka ogólnopolskiego spotykana wśród starszego pokolenia 
potomków szlachty (we wsiach szlacheckich) rzadziej ma takie wyrównania, np. teksty 
nagrane w Adamowiczach pod Grodnem od osób ze starszego pokolenia są w znacznej 
mierze pozbawione jakichś wyraźnych cech „kresowych”. 

Podobnie jak i w gwarach na terenie Polski można spotkać szereg form ogólnopol-
skich, różnych od najczęściej występujących w tej gwarze. Jednakże w gwarach w Pol-
sce obecność takich form się nasila, szczególnie w młodszych pokoleniach, natomiast 
na Wschodzie jest odwrotnie: ich liczba maleje, zwłaszcza u najmłodszych. W Polsce 
formy te wchodzą do mowy, którą nosiciele gwary posługują się na co dzień (np. w roz-
mowie z obcymi), tu wydobywane są często z biernego zapasu języka. 

Za powszechną cechę rozwoju polszczyzny na kresach należy uznać rusyfi kację słow-
nictwa oraz różnych zwrotów i konstrukcji, także zapożyczenia białoruskie czy ukraiń-
skie, w mniejszej chyba mierze litewskie. Dodałbym tu jeszcze sowietyzację słownictwa, 
tzn. wprowadzenie pewnych znaczeń związanych ze sposobem myślenia narzucanym 
w czasach totalitaryzmu (które zresztą nie ominęły polszczyzny w Polsce). Pewnie naj-
pełniejszy wykaz takich zapożyczeń już to powszechnych, już to tylko indywidualnych 
przedstawiła w kilku tomach o języku powojennej prasy wileńskiej J. Mędelska. 

5. Język pisany. Czytelnictwo. Tylko na Litwie miejscowa prasa polska ma szerszy za-
sięg. Książka polska pochodzi głównie z Polski, a więc „pod strzechy” raczej nie docie-
ra, korzysta z niej głównie inteligencja. 

Własna twórczość poetycka czy prozatorska na Wschodzie rozwija się bardzo powoli.
Poza Litwą utrudnia korzystanie z polskiej prasy i książki częsta nieznajomość alfa-

betu łacińskiego — znane są przypadki korzystania z polskich tekstów religijnych prze-
pisywanych ręcznie cyrylicą. Można mieć nadzieję, że nauka języków obcych w szkole 
rozszerzy znajomość alfabetu łacińskiego, ale do czytania polskich książek i czasopism 
stąd droga jeszcze daleka.

6. Perspektywy przetrwania polszczyzny poza wschodnią granicą Polski oceniane są 
albo pesymistycznie, albo optymistycznie, często na zasadzie sądów arbitralnych. Tu 
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pragnę skoncentrować się na wskazaniu czynników sprzyjających przetrwaniu polszczy-
zny i jej zanikowi oraz wpływających na jej charakter.

Generalnie polszczyzna jako język mniejszości ma nienajlepsze warunki rozwoju 
zwłaszcza tam, gdzie nie ma zwartych obszarów polskojęzycznych (w szczególności 
o roli wyjazdów do miast dla dzieci posyłanych do żłobków i przedszkoli oraz o roli 
małżeństw mieszanych wspomniano już wyżej). Czynnikiem korzystnym jest stosun-
kowo wysoki prestiż języka ogólnopolskiego (mimo krytycznego stosunku do własnej 
gwary „nie polskiej”, „mieszanej”). 

Można przewidywać, że poza Litwą i niektórymi częściami Białorusi szkolnictwo 
polskie (szkoły, klasy polskie, klasy z polskim jako językiem fakultatywnym) będzie 
nadal obejmowało tylko niewielką część młodzieży polskiej.

Poza Litwą niewielkie są szanse na powstanie znaczącej liczby inteligencji polskiej, 
tzn. takiej, która będzie znała kulturę polską i będzie z niej korzystać, która ewentualnie 
mogłaby wpływać na język innych. Tylko na Litwie obserwujemy: stały dopływ polskich 
nauczycieli „własnego chowu” (głównie dzięki Wileńskiemu Uniwersytetowi Pedago-
gicznemu). Na Białorusi i na Ukrainie odnotowujemy rozwój kursów języka polskiego 
i nauczanie polskiego w ramach szkół miejscowych (pomijam szkoły polskie we Lwowie 
czy na Grodzieńszczyźnie) oraz szeroko zakrojoną akcje wysyłania nauczycieli polskiego 
z Polski; akcja ta nie wystarcza, nie obejmuje wszystkich chętnych, nie dociera do wielu 
skupisk mniej aktywnych (jak np. Zielona koło Wołoczysk). Katedry slawistyki (z polo-
nistyką) na Białorusi i na Ukrainie są na bardzo różnym poziomie. Tworzeniu inteligencji 
polskiej miała sprzyjać szeroko zakrojona akcja stypendialna na studia w Polsce, ale ab-
solwenci tych studiów pozostają często w Polsce (chyba brak jest tu dokładnych danych).

Czy zdarzające się przypadki zamiany statusu języka polskiego z sekundarnego na 
prymarny będą znaczące? Chyba nie, choć zdarzają się: w Latyczowie matka z satysfak-
cją mówi do córki, która nauczyła się po polsku: „możesz teraz powiedzieć o sobie, że 
jesteś Polką”, w Burtynie młoda dziewczyna języka nauczyła się na kursach i teraz sama 
uczy polskiego.

Perspektywy polszczyzny, która przetrwa, można próbować określić na podstawie 
rozwoju w ostatnim dziesięcioleciu. Przede wszystkim w różnych regionach będzie to 
bardzo różna polszczyzna. Nie będzie o tym decydować szkoła czy radio. Nagrania ma-
gnetofonowe kilku osób pozwalają poczynić pewne spostrzeżenia. I tak język polskie-
go inteligenta ze Lwowa (50 lat), absolwenta polskiej, dobrej przecież szkoły średniej, 
język miejscowego księdza pochodzącego z okolic Kamieńca Podolskiego (40–50 lat), 
który bywa w Polsce, język młodej polonistki z Bukowiny, która uczyła się w Polsce, 
język młodziutkiej nauczycielki prowadzącej pierwszą klasę w Gródku Podolskim 
(w 1989 r.) mają wiele cech wspólnych. U wszystkich brzmiała podobna śpiewna mowa, 
u wszystkich występowały podobne formy wschodniosłowiańskie, konstrukcje, słow-
nictwo. Niedawno dzwoniłem do Wilna do naszej współpracowniczki i dowiedziałem 
się, że „mama poszła na pracę” (co jest repliką rosyjskiego „na rabotu”). To istnienie 
obcych elementów będzie stale obecne w mowie dawnych kresów, przy czym u jednych 
tych elementów będzie mniej, u innych więcej. Istnienie regionalizmów (własnych i za-
pożyczeń) w starannym języku nowej inteligencji na Litwie pokazała ostatnio I. Masojć.

Oczywiście absolwenci uczelni w Polsce czy uniwersytetów wileńskich będą szerzyć 
polszczyznę ogólną i tępić wszelkie prowincjonalizmy, ale zapewne przez najbliższe pół 
wieku będzie to w znacznej mierze praca syzyfowa, także dlatego, że w swej starannej 
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polszczyźnie też mają różne regionalne osobliwości. Dzięki temu choć tu nie zaginą 
regionalizmy, tak bardzo wzbogacające nasz język. Może w zakresie języka pisanego 
(redagowanego) postęp będzie większy, ale w zakresie polszczyzny potocznej zapewne 
nie, skoro nawet absolwenci polonistyki mają w swym języku miejscowe naleciałości 
i w fonetyce i we fl eksji, w słownictwie, składni i frazeologii. 

Wygląda więc na to, że od nowa kształtuje się polszczyzna regionalna o różnym 
stopniu bliskości/oddalenia od języka ogólnego, z podobnymi cechami „kresowymi” 
jak to miało miejsce dawniej. Wpływ języka ogólnego na tę polszczyznę będzie zależał 
od czynników ekstralingwistycznych (tu dodam kontakty z Polską). Wpływ polszczyny 
ogólnej na elity polskie będzie silniejszy, niż na język ogółu inteligencji.

Na język dialektalny, na język potoczny na Białorusi nadal będzie oddziaływać ro-
syjski i miejscowy białoruski, na Ukrainie zachodniej i środkowej głównie ukraiński, na 
wschodniej — rosyjski.

Język polski na Białorusi i Ukrainie traci wprawdzie funkcję języka sakralnego, ale 
nie całkiem i nie jest to taka katastrofi czna sytuacja, jak to przedstawiają niektórzy mło-
dzi badacze. Poza tym Kościół skupia Polaków, a to z kolei sprzyja zachowaniu lub 
upowszechnieniu języka polskiego, wyjazdom do Polski itd.

7. Podczas doświadczeń zdobytych podczas wyjazdów na Wschód, zwłaszcza podczas 
badań terenowych w latach 1989–1996, przekonałem się, że wszelkie uogólnienia czy-
nione przez „znawców” są oparte na ogół na szczegółowych, często pobieżnych spo-
strzeżeniach, nie zawsze właściwych dla większych obszarów czy stanów. Owszem, 
można wyróżnić cały szereg sytuacji typowych dla większej lub mniejszej liczby miej-
scowości, grup, osób. Tylko tyle i aż tyle. Uwagi przedstawione wyżej odnoszą się do 
wielu, ale przecież nie do wszystkich sytuacji.
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 Problemy lingwistycznej i socjolingwistycznej charakterystyki 
zespołów polskich gwar  kresowych na Ukrainie, Litwie i Białorusi 
[Z polskich studiów slawistycznych. Seria XI. Językoznawstwo. Warszawa 2007, s. 181–189]

Opis polskich gwar kresowych ewoluował zgodnie z tendencjami panującymi w języko-
znawstwie. Najpierw zwracano uwagę przede wszystkim na same zjawiska językowe, 
ale jednocześnie wskazywano uwarunkowania powstawania i rozwoju tych zjawisk, zaś 
ostatnio tym uwarunkowaniom poświęcano coraz więcej uwagi. W opisach obszarów 
polskojęzycznych często mieszano opis etnolingwistyczny, socjolingwistyczny i ściśle 
lingwistyczny.

W ramach badań socjolingwistycznych trzeba osobno rozpatrywać różne apekty pol-
szczyzny kresowej, jej natury i uwarunkowań.

Należy więc wziąć pod uwagę czynniki ekstralingwistyczne, które determinują ge-
nezę języka, jego rozwój, funkcjonowanie (funkcje komunikatywne), a niekiedy zanik.

Należy stwierdzić, czy polszczyzna jest językiem domowym (pierwszym), czy „od-
świętnym” (drugim), a więc sytuację dyglosji w stosunku do ukraińskiego, białoruskie-
go czy litewskiego, i opisać wszystkie elementy z tą dyglosją związane, w szczególności 
prestiż języka.

Należy rozważyć wpływ czynników zewnętrznych na zmiany językowe i interferen-
cje, na system języka (w zakresie kategorii językowych, końcówek).

Trzeba wziąć pod uwagę wpływ przynależności stanowej na język i jego system, co 
łączy się z wykształceniem (zwłaszcza przekazywanym w rodzinie), tradycjami i zacho-
waniami.

Badając obszary (wyspy językowe, „archipelagi” tych wysp) trzeba osobno rozpa-
trywać różne problemy. Trzeba wskazywać tereny, na których ludność posługuje się 
polszczyzną. Tu trzeba wyróżnić tereny z polszczyzną jako językiem domowym i te, na 
których jest językiem „drugim”. Oddzielnie trzeba przedstawić obszary z określonymi 
(ważnymi!) cechami językowymi, które można przeciwstawiać gwarom z innymi cecha-
mi (problem zróżnicowania językowego pewnych obszarów).

Z historii badań gwar kresowych
Na obszarze językowym ukraińskim gwary polskie zaczął badać W. Harhala w 1931 r. 
Dał on opis mowy kilku wsi na południowy zachód od Lwowa. Później opisy podob-
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nie dotyczyły cech językowych, także wpływów ukraińskich (m.in. Hrabec 1955, Dejna 
1956; Łesiów 1957, 1958). Po wojnie badania rozpoczęła grupa W. Werenicza w la-
tach siedemdziesiątych (por. Werenicz 1996; nieliczne publikacje głównie w t. I zbioru 
Польские говоры в СССР i w t. I–VI Studiów nad polszczyzną kresową). Z. Kurzowa 
odnotowała różnice pomiędzy mową ludu lwowskiego i mową inteligencji miast galicyj-
skich. W. Werenicz zwrócił uwagę na lepsze zachowanie świadomości narodowej wśród 
potomków szlachty, a lepsze zachowanie języka u potomków chłopów. Później stwier-
dzono różnice pomiędzy językiem dawnej szlachty, pozbawionym w niektórych wsiach 
polskich cech gwarowych, stanowiącym regionalną odmianę języka polskiego i języ-
kiem dawnych chłopów, w którym takich cech jest wiele (Dzięgiel 1996, 2003; Rie-
ger 1996, 2002b). Badano też wszelkie uwarunkowania pozajęzykowe, wpływające na 
stan i funkcjonowanie polszczyzny i zmiany w jego systemie (por. Rieger 1996, 2002a; 
Dzięgiel 2003, w zakresie poszczególnych wsi m.in. Rieger, Cechosz, Dzięgiel 2002). 
Polszczyznę na Bukowinie, jej genezę, cechy i kontakty językowe opisywał K. Feleszko 
(por. Feleszko 2002–2003).

W badaniach gwar polskich na Wileńszczyźnie zwracano uwagę z jednej strony na 
genezę tych gwar: na podłożu białoruskim (Nitsch 1925), a potem litewskim (Turska 
1982 — praca była w druku w 1939 r.), wskazywano cechy tych gwar i ich pochodzenie 
(Turska 1982). Uwagi te dotyczyły polszczyzny pólnocnokresowej także na Białorusi. 
H. Turska rozważała przyczyny polszczenia się wsi litewskiej w połowie XIX w. i szu-
kała wzorca polszczyzny, którą ta ludność przejęła1. Aspekt zależności języka codzien-
nego od przynależności stanowej znajdujemy w mowie powojennych przesiedleńców 
spod miasteczka Turgiele, opisanej przez A. Zdaniukiewicza. W. Werenicz dorzucił po-
tem opis sytuacji językowej — ekstralingwistyczne uwarunkowania istnienia, rozwoju 
i zaniku gwar polskich. Na warunki pozajęzykowe, wpływające na powstanie i zanik 
polszczyzny na terenie Litwy, zwracali uwagę w kilku pracach W. Czekman, E. Smuł-
kowa i in.

Badania na Białorusi prowadził W. Werenicz z zespołem (por. wyżej), później 
I. Grek-Pabiskowa i I. Maryniakowa. Na problemy socjolingwistyczne zwracała uwagę 
m.in. E. Smułkowa, A. Zielińska, A. Stelmaczonek i in.

Polskojęzyczne obszary i wyspy językowe
Trudno jest mówić o zwartych obszarach polskich gwar kresowych w otoczeniu ukraiń-
skim w przeszłości, a tym bardziej po zmianach, które zaszły tam w XX wieku (por. Rie-
ger 2001). Ale istniała sieć takich gwar, w wielu miejscach gęsta, najogólniej rzecz 
biorąc pomiędzy Dniestrem na południu a Wołyniem na północy, na wschód od Zbru-
cza, stanowiącego przed wojną granicę polsko-sowiecką, obejmowała ona także Wo-
łyń: w latach dwudziestych XX wieku na Podolu oraz w Żytomierskiem zorganizowano 
polskie rady wiejskie i polski rejon narodowościowy. Były tam gwary chłopskie, które 

1 H. Turska widziała tu język Kościoła, ale wpływ decydujący mógł mieć język wcześniej zapewne 
polskojęzycznych okolic i zaścianków szlacheckich (Urbańczyk 1988; Rieger 1995). Wpływ mazo-
wiecki na polszczyznę „wileńską” zasygnalizował S. Urbańczyk (ibidem), a I. Maryniakowa wskazała 
na zgodności polskich gwar północnokresowych i gwar podlaskich w zakresie niektórych cech języko-
wych (Maryniakowa 1997; niektóre z tych cech są szerzej znane w gwarach polskich).
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powstały w większości w wyniku kolonizacji polskiej. Były też przemieszane z nimi 
wsi i przysiółki drobnej szlachty. Na zachód od Bugu, a więc na terenie dzisiejszej Pol-
ski (wschodnie Lubelszczyzna), były i są gwary o charakterze południowokresowym, 
tj. mające szereg cech językowych i zapożyczeń leksykalnych ukraińskich, przemiesza-
ne dawniej z gwarami ukraińskimi, a powstałe zarówno w wyniku dawnej kolonizacji, 
jak i dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej polonizacji gwar ukraińskich.

Możemy więc mówić nie o zwartych obszarach, ale o terenach, na których zamiesz-
kiwali w rozproszeniu Polacy (dotyczy to w znacznym stopniu także terenów Lubel-
szczyzny wschodniej), o rzadszej lub gęstszej siatce wsi, w których posługiwano się 
językiem polskim.

Na Litwie H. Turska wskazała na trzy polskojęzyczne obszary: „wileński” na północ 
od Wilna, „smołwieński” sięgający Jeziorosów (na zachód od Dyneburga) po Widze 
na Brasławszczyźnie (dzisiejsza Białoruś) oraz, znany tylko z krótkiej relacji Jakubow-
skiego, obszar „kowieński”. Pod koniec XX wieku zbadano, jak daleko na zachód i na 
północ sięgają (lub sięgały) te obszary, pokazano dotąd nieznane. Wskazywano na gwa-
ry z polskim jako prymarnym (domowymi) i jako sekundarnym (odświętnym, używa-
nym w kontaktach z obcymi). Zdano sobie sprawę z tego, że w okolicach Ejszyszek 
i Solecznik polszczyzna gwarowa, choć nie jest językiem domowym, też pełni funkcje 
komunikacyjne. Stwierdzono też, że podobnie jest w wielu wsiach pomiędzy obszarem 
„wileńskim” i ejszysko-solecznikowskim, choć nie wiemy jeszcze, czy można tu mówić 
o jakichś zwartych obszarach polskich, czy tylko o wyspach polskich.

Na Białorusi tereny, na których występuje dziś język polski, przedstawiła schema-
tycznie I. Grek-Pabisowa (Grek-Pabisowa 2002: 155 — mapa).

Język polski jako pierwszy (domowy) i jako drugi („odświętny”)
Na Ukrainie w badanych wsiach polszczyzna jest językiem pierwotnym, choć sowiecka 
komisja rządowa stwierdziła w latach dwudziestych, że w niektórych wsiach na co dzień 
mówiono po ukraińsku, ale w razie potrzeby — także po polsku. Podobnie mogło być 
w Tarnopolskiem. U potomków szlachty kilkakrotnie spotkałem się z sytuacją, kiedy 
językiem codziennym rodziców była gwara ukraińska, ale do dzieci mówiono po pol-
sku. Bywa, że z polszczyzny pozostają tylko modlitwy, pieśni religijne, czasem oracje 
weselne. 

Na Litwie mieliśmy lub mamy do czynienia z obszarami (czasem: wsiami), gdzie 
polski jest językiem pierwszym (domowym), i z obszarami, gdzie jest językiem drugim 
(odświętnym).

Na Białorusi charakterystyczna jest sytuacja na Brasławszczyźnie: w zachodniej 
części, dawniej ściśle związanej z Wilnem, w niektórych wsiach jeszcze dziś językiem 
domowym jest polszczyzna (kilka lat temu uczniowie na przerwach mówili między sobą 
po polsku), w części wschodniej językiem domowym była najczęściej gwara białoruska, 
a polski był językiem drugim, odświętnym (Rieger, Stelmaczonek, Jasinowicz 2002; 
Stelmaczonek 2004). W rejonie woronowskiem możemy dziś mówić głównie o relik-
tach języka polskiego, dawniej używanego na wsi jako drugi. W okolicach Grodna jest 
najwięcej wsi polskojęzycznych, w szeregu z nich polski jest językiem domowym. O sy-
tuacji w wielu regionach, kiedy językiem domowym jest często gwara białoruska, a pol-
szczyzna jest językiem drugim, pisano wielokrotnie.
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Język wsi chłopskich i wsi szlacheckich
Na Ukrainie w polszczyźnie wiejskiej wyróżniamy gwary chłopskie i polszczyznę drob-
noszlachecką, w opisywanych przypadkach cech gwarowych polskich pozbawioną, 
zbieżną z polszczyzną regionalną południowokresową, choć nie można wykluczyć, że 
znajdą się jeszcze wsi szlacheckie z cechami gwarowymi polskimi, bowiem w niektó-
rych wsiach odnotowano pojedyncze takie cechy.

Na Litwie, na terenach z bilingwizmem polsko-litewskim, język szlachecki różni się 
od chłopskiego, według H. Karaś nieznacznie, z różną frekwencją zjawisk niepolskich, 
według A. Zielińskiej istnieją pewne cechy „konstytutywne”, charakterystyczne dla oby-
dwu gwar, przy czym też polegające na frekwencji w występowaniu niektórych zjawisk. 
Na terenach z bilingwizmem polsko-białoruskim trzeba przypomnieć wspomnianą już 
obserwację H. Turskiej o polszczyźnie we wsiach szlacheckich w okolicach Ejszyszek 
i stwierdzonej tam później sekundarnej polszczyźnie chłopskiej oraz różnice pomiędzy 
językiem potomków szlachty i potomków chłopstwa spod Turgiel.

Również na Białorusi mogą występować podobne różnice pomiędzy polszczyzną 
chłopską, charakteryzującą się obecnością większej lub mniejszej ilości cech białoru-
skich, i polszczyzną wsi szlacheckich, wielu z tych cech pozbawioną (np. w Adamowi-
czach pod Grodnem).

Obszary gwarowe 
(obszary lub wyspy językowe, mające wspólne cechy językowe)

Podstawowe zróżnicowanie polskich gwar kresowych polega na cechach ukraińskich 
w gwarach południowokresowych oraz litewskich i białoruskich w gwarach północno-
kresowych. Na obszarze południowokresowym można mówić o obecności lub braku 
pewnych cech gwarowych polskich. Na Bukowinie niektóre gwary wyróżnia ponadto 
obecność pewnych cech rumuńskich. Na obszarze północnokresowym podstawę zróżni-
cowania stanowi obecność pewnych cech litewskich (niekiedy ulegających zatarciu) lub 
pewnych cech białoruskich, a dotychczas nie wskazano zróżnicowania tego obszaru pod 
względem występowania tam cech gwarowych polskich. Tak więc stosujemy tu różne 
kryteria wewnętrznego podziału gwar.

Na Ukrainie poszczególne gwary mają różny zestaw cech ukraińskich i bardzo różne 
cechy gwarowe polskie, wskazujące na ich pochodzenie z różncyh obszarów gwarowych 
polskich, np. realizację a pochylonego jako o, np. mom, znom, użycie pewnych końcó-
wek, np. w piszema, pójdzieta, choć obserwacje oparte na współczesnych nagraniach 
mogą mylić, bo niektóre takie cechy charakterystyczne mogły zaginąć lub mogą umknąć 
naszej uwadze2. Jedynie w przypadku skupiska wsi: Hreczany (Greczany), Zarzecze, 
Szaróweczka i Maćkowce koło Chmielnickiego (Płoskirowa) oraz dwóch wsi: Wój-
towce (dziś Pisarówka) i Zielona koło Wołoczysk można mówić o gwarach z pewnymi 
wspólnymi cechami gwarowymi polskimi i podobnymi cechami językowymi ukraiński-
mi. Dalsze badania tekstów pokażą, czy Kaniówka nad Zbruczem i pobliska Tarnoruda 
również mają podobny typ gwary; w przypadku wsi wokół Gródka Podolskiego i wielu 

2 Np. ostatnio O. Pociłujko stwierdziła w gwarze Kaniówki nad Zbruczem formy wima, robima tylko 
dwie i tylko u jednego informatora; wcześniej ani ona, ani ja takich form tam nie notowaliśmy.
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innych pewnie już takich ustaleń przeprowadzić się nie da. Ale trudno tu mówić o ja-
kichś obszarach gwarowych. Inaczej jest na wschodniej Lubelszczyźnie, gdzie mamy 
do czynienia z podobnym typem gwary, możemy przeprowadzać izofony gwarowe itd., 
choć i tu zwartego obszaru polskiego (wyłącznie polskiego) do niedawna nie było.

Na Litwie zróżnicowanie językowe obszarów polskojęzycznych polega przede 
wszystkim na występowaniu różnych „kresowych” cech językowych, przy czym rzuca 
się w oczy przewaga wpływów litewskich w jednych gwarach (na jednych obszarach) 
i przewaga wpływów białoruskich — w innych (na innych obszarach, por. Rieger 2006a, 
2006b). Pomijam tu zarówno obecność niektórych cech białoruskich na obszarach z prze-
wagą cech litewskich, jak np. sufi ks -ynia w daleczynia i in., jak i obecność niektórych 
cech litewskich, jak ukanie3, np. rubili, czy zanik rodzaju nijakiego, np. starej wiadry, 
na obszarach z przewagą cech białoruskich (te drugie mogą się wiązać z sięgającym 
w przeszłości znacznie dalej na południe zasięgiem języka litewskiego). Pomijam też 
obszary przejściowe czy bez wyraźnych czy często powtarzających się cech tak litew-
skich, jak i białoruskich, np. w Smołwach. Tu wyraźnie wyróżnia się Kowieńszczyzna 
oraz okolice Jeziorosów z wpływami litewskimi oraz okolice Ignalina oraz Ejszyszek 
i Solecznik z wpływami białoruskimi w gwarach chłopskich. Dla innych obszarów nie 
przeprowadzono badań, które pozwalałyby określić tereny z występowaniem jednych 
lub drugich cech; dotyczy to w szczególności pasa na północ od Wilna („Wileńszczyzna” 
w ujęciu H. Turskiej). Trzeba mieć świadomość, że pewne cechy, najbardziej rzucające 
się w oczy, a przez to wyśmiewane, notowane są niezwykle rzadko, jak np. mieszanie 
i oraz y, np. grika, czy zamiana ch w k, np. ciku ‘cicho’ (Turska 1982)4. Dodać trzeba, że 
można charakteryzować pod względem językowym nie tylko w miarę zwarte obszary, 
ale także obszary wysp językowych.

Na Białorusi generalnie nie widać większych różnic językowych pomiędzy gwarami 
poszczególnych wsi5.

*

W niniejszym szkicu pokazano różne aspekty polszczyzny kresowej w jej związkach 
z językami (gwarami) sąsiadów, które powinny być uwzględniane i rozróżniane przy jej 
opisywaniu. Pewne problemy i dokonania potraktowano szerzej, inne skrótowo (szereg 
prac pominięto), dlatego opisy i cytowaną literaturę należy traktować jak ilustrację pre-
zentowanych tez.
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 Badania gwar kresowych dziś 
[współaut.: Janusz Rieger, Iwona Cechosz, Ewa Dzięgiel; Gwary dziś. 1. Metodologia badań. 

Pod red. J. Sierociuka. Poznań 2001, s. 95–110]

0. Tytuł konferencji1 prowokuje do postawienia pytania co odróżnia dzisiejsze badania 
dialektologiczne od dawniejszych, co odróżnia badania gwar Polski centralnej od badania 
gwar peryferyjnych, pozostających w stałym kontakcie z innymi gwarami i językami.

W Polsce badania dialektologiczne rozpoczęły się niemal jednocześnie z innymi 
studiami językoznawczymi. Początkowo (i przez długi okres) dialekty badano tak jak 
i język ogólny za najważniejsze uznając rozwój poszczególnych elementów. Szczególny 
nacisk kładziono na diachronię. Później zaczęto zwracać uwagę także na system i na 
zmiany systemowe, na różnice w języku poszczególnych pokoleń, na semantykę wyra-
zów itd. Wreszcie przyszedł czas na zwrócenie większej uwagi na pozajęzykowe uwa-
runkowania funkcjonowania gwary. Szczególnie duże różnice widzimy w studiach nad 
gwarami pogranicza, gdzie doszedł jeszcze ważniejszy, niż w przypadku innych gwar, 
problem kontaktu z innymi gwarami i językami. Z drugiej strony badania dialektologicz-
ne same wpływały na rozwój językoznawstwa. Trzeba jednak zauważyć, że z punktu 
widzenia relacji pomiędzy dialektologią a innymi działami języka, w szczególności ję-
zykoznawstwem ogólnym, teorią języka, badaniami strukturalnymi zmieniło się niewie-
le: poziom studiów dialektologicznych zawsze był i jest pochodną poziomu i osiągnięć 
całego językoznawstwa. 

Trzeba też pamiętać, że już wcześniej badano nie tylko język najstarszej generacji dla 
poznania „prawdziwej” gwary, ale zwracano także uwagę na zjawiska nowsze w gwa-
rze. Atlas Podkarpacia A. Małeckiego i K. Nitscha (1934 r.) ma prócz punktów polskich 
także punkty słowackie i ukraińskie (łemkowskie), dzięki czemu pokazuje dialekty pol-
skie w ich związkach z innymi językami. Badania W. Doroszewskiego i jego uczniów 
zwracają uwagę na cechy charakterystyczne dla danej wsi w ogóle, na to co dominuje 
(a nie tylko na to, co jest najstarsze) — jest to inny aspekt badań dialektologicznych. 
A jeszcze wcześniej J. Baudouin de Courtenay pisał o aspektach geografi cznych i so-
cjalnych. Z. Stieber zwracał uwagę na różnice pomiędzy językiem wsi chłopskich i szla-
checkich na ukraińskiej Bojkowszczyźnie (ustnie też na podobne różnice na Mazowszu). 

1 [Konferencja Gwary dziś. Metodologia badań, zorganizowana we wrześniu 1999 r. w Obrzycku przez 
Zakład Dialektologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.]
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Powszechnie zwracano uwagę na pewne różnice w mowie różnych pokoleń, zwłasz-
cza przy cofaniu się jakichś zjawisk fonetycznych (jak np. mazurzenie). Już w latach 
siedemdziesiątych (?) zbierając materiały do słownika bojkowskiego M. Onyszkiewicz 
skrupulatnie odnotowywał występowanie poszczególnych wyrazów w różnych poko-
leniach. Etnolingwistyka w naszym regionie rozwinęła się nie tak dawno, ale J. Bau-
douin de Courtenay już podczas wyjazdów do Rezji w 1874 r. zebrał materiały cenne 
dla historyków, etnografów, folklorystów. Według Z. Topolińskiej „eksplorator był tego 
w pełni świadomy i świadomie też starał się rozszerzać swoje zbiory właśnie z myślą 
o potrzebach tych dyscyplin”. Oczywiście etnolingwistyka to badanie języka w związku 
z innymi dyscyplinami, badania w uwarunkowaniach etnologicznych i innych, ale jakieś 
perspektywy już wówczas zostały wskazane.

Niewątpliwie wpływ na badania gwar pogranicza wywarły prace U. Weinreicha, Ch. 
Fergussona, E. Haugena, J. Fishmana, choć ich popularność w Polsce jest raczej świeżej 
daty i dotyczy głównie średniego i młodszego pokolenia polskich dialektologów. Wcze-
śniej swoje piętno na badaniach takich gwar wywarły u nas mniej „nowoczesne” i nie 
tak sformalizowane we wnioskach i tabelach (matrycach) prace A. Małeckiego i Z. Stie-
bera, potem L. Zabrockiego i in., w sumie w spostrzeżeniach i we wnioskach do tamtych 
podobne. Prace wspomnianych wyżej zachodnich badaczy zachęciły m.in. do bardziej 
systematycznego badania i opisywania różnych uwarunkowań kontaktów językowych 
i ich rezultatów (por. też niżej p.5).

Badania gwar pogranicznych różnią się od badań nad gwarami Polski centralnej ko-
niecznością uwzględnienie wpływu gwar i języków z którymi się one kontaktują na 
te gwary. Tu badanie gwar dawnych kresów wschodnich w najogólniejszych zasadach 
nie różni się wiele od badania polskich gwar spiskich, gwar śląskich na Zaolziu czy na 
Opolszczyźnie, gwar Warmii i Mazur. I tu i tam musimy brać pod uwagę różne aspekty 
kontaktu językowego jak układy dyglosyjne, uwarunkowania zewnętrzne, izolację od 
języka ogólnopolskiego i ograniczony z nim kontakt itd.

1. Nie bez znaczenia były dla dialektów w Polsce czasy po drugiej wojnie światowej. 
Nastąpiła masowa migracja ze wsi do miast a potem miał miejsce kontakt tej ludno-
ści już miejskiej z rodziną na wsi, nastąpiło upowszechnienie oświaty, nastąpił rozwój 
komunikacji, który przyniósł zanik wsi odciętych od świata, wreszcie najpierw radio-
odbiornik a potem telewizor zagościły w każdym prawie domu. Postęp cywilizacyjny 
doprowadził do zaginięcia wielu realiów dawnego życia wiejskiego. Dziś w wielu cha-
łupach czy murowanych domach usłyszymy wyrazy, wyrażenia, zwroty, których nikt 
jeszcze trzydzieści lat temu z ust prostej kobiety wiejskiej by nie usłyszał. Ze swymi 
mówi się różnie, z przyjezdnymi — najczęściej językiem co najmniej „telewizyjnym”.

Na dawnych kresach wschodnich zaszły w wieku XX podobne zmiany cywiliza-
cyjne, choć nie są one tak bardzo zaawansowane jak w Polsce. Od razu trzeba jednak 
powiedzieć, że dla tamtejszych gwar polskich (i języka polskiego w ogóle) ich skutki 
są różne od tych, które zaszły u nas. W wyniku większego dostępu do oświaty, poja-
wienia się radia i telewizji zwiększyły się wpływy języka białoruskiego, rosyjskiego 
i ukraińskiego (jedynie na pograniczu z Polską można było odbierać programy radiowe 
i telewizyjne z Polski, po 1945 r. jedynie na Litwie istniało polskie szkolnictwo wiej-
skie). Migracje spowodowane deportacjami lat dwudziestych i trzydziestych, a potem 
tzw. repatriacją, spowodowały bądź likwidację wsi polskich, bądź wyizolowanie tych 
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nielicznych wsi polskich, które jeszcze się ostały. To wyizolowanie zostało zapocząt-
kowane wcześniej likwidacją kościołów — na Białorusi i Ukrainie sowieckiej w latach 
dwudziestych i trzydziestych, na terenach Białorusi zachodniej i Ukrainy zachodniej 
— po 1945 r. Nie bez znaczenia było też pozbawienie terenów kresowych inteligencji 
polskiej już to w wyniku deportacji i fi zycznej likwidacji, już to w wyniku tzw. repatria-
cji. Pozostale jednostki straciły wszelki wpływ na miejską czy wiejską ludność polską.

Kontakt z polską książką i prasą na Białorusi i Ukrainie sowieckiej, przerwany na 
początku lat trzydziestych, został odnowiony w ZSRR po 1956 r. (m.in. prenumerata 
prasy z Polski) i znów utracony po 1989 r. (z uwagi na wysokie koszta).

2. Porównując dawne badania dialektologiczne z dzisiejszymi musimy stwierdzić różni-
ce wynikające z jednej strony z rozwoju językoznawstwa w zakresie strukturalnego po-
dejścia do języka, pojawienia się też innego widzenia języka (gramatyka generatywna, 
kognitywizm) oraz z drugiej — wypływające z poszerzenia spektrum opisu poza sam 
język (socjo- i etnolingwistyka). 

Mamy tu z jednej strony inne zupełnie podejście do przedmiotu badań, z drugiej — 
podejście adekwatne do nowej sytuacji, w jakiej znalazły się gwary współczesne, do 
znacznie bardziej niż dawniej skomplikowanych kontaktów językowych.

Warto też dodać, że uwagi o zasadach badania polskich gwar kresowych odnoszą się 
także do badania gwar mniejszości białoruskiej czy ukraińskiej w Polsce.

3. Zapis gwary. Wybór gwary.
Badania dzisiejszych gwar zwanych kresowymi (tu ograniczamy się do gwar poza 

terenem dzisiejszej Polski) obejmują opis gwary, jej funkcjonowanie, wpływy polskie-
go języka ogólnego, wpływy adstratowe (substratowe) a ponadto uwarunkowania ze-
wnętrzne, świadomość językową, mogą obejmować także językowy obraz świata (czego 
dotychczas chyba jeszcze nie robiono) wraz z pograniczem etnologii.

Grzechem zaniedbania byłoby nie wypytanie informatorów o najnowsze dzieje Po-
laków, ich świadomości religijnej i narodowej, o dzieje Kościoła żywego (nauczanie 
religii, prześladowanie za wiarę) i to nie tylko dlatego, że język można badać także na in-
nych tekstach, niż dotyczących uprawy roli czy obróbki lnu. To są jednak pozajęzykowe 
aspekty badań polszczyzny na dawnych Kresach (o czym piszemy na innym miejscu).

Trzeba też wiedzieć jaką gwarę badamy: chłopską czy szlachecką (problem języka 
szlachty zostanie omówiony odrębnie), gwarę „zasiedziałą” z dawnej XVI czy XVII-
-wiecznej kolonizacji czy też nowszą z kolonizacji np. XIX-wiecznej (nawet XX-wiecz-
nej, np. w Rosji), gwarę przeniesioną czy też powstałą na obcym podłożu (co pewnie nie 
zawsze da się stwierdzić), gwarę która jest językiem prymarnym czy wtórnym. Porów-
nania i analogie również muszą uwzględniać te czynniki.

Pierwszym, choć wstępnym punktem opisu gwary kresowej jest opis najnowszych 
dziejów gwary, które wpłynęły na jej stan dzisiejszy, kolejnym — opis sytuacji języko-
wej (opis socjolingwistyczny). Należy wskazać dotychczasowe kontakty gwary z pol-
skim językiem literackim. Trzeba opisać warunki funkcjonowania gwary: z kim rozma-
wia się gwarą, a z kim w innym języku (gwarze). W samym opisie gwary trzeba zwrócić 
uwagę na to, co najmniej zostało dotąd opisane (zwykle fonetyka doczekała się najwię-
cej opisów), na rozwój gwary wynikający z jej życia w izolacji od języka literackiego 
(choćby w jego odmianie regionalnej), na wpływy adstratowe oraz na związane z tymi 
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wpływami fakty, które mogą być w różny sposób interpretowane. Mamy tu cały splot 
uwarunkowań, które na konkretnych przykładach przedstawiamy dalej.

Jak nigdy dawniej, w badaniach gwar kresowych czy w ogóle polszczyzny kreso-
wej przystępujemy do zapisywania i opisu także resztek języka polskiego. Ale i dawniej 
zdarzało się dialektologom badanie reliktów języka, wystarczy przypomnieć przypadek 
języka Słowińców czy rekonstrukcję połabskiego. 

Przy opisie obszaru gwarowego trzeba bacznie zwracać uwagę od kiedy w danej 
okolicy zanika język polski, np. we wsi sąsiadującej z Oleszkowcami po polsku już się 
nie mówi, ale kobieta stamtąd wspomina: „ja z Rajkowiec, no tamkaj woni po ukrajin-
sku gadajo... oni ponimajo toże, no nikto nie gada po polsku. Wu mnie babcia tylko 
rozmawiała po polsku” (sama ona nauczyła się gwary podczas 37 lat zamieszkiwania 
w Oleszkowcach). Dawniej po polsku mówiono także m.in. w pobliskich Worowcach 
i w Felsztynie (dziś Hwardejsk), gdzie była parafi a. Dla charakterystyki funkcjonowania 
polszczyzny jest ważne także to, że dawniej gwara polska Oleszkowiec była środkiem 
porozumiewania się także z sąsiednimi wsiami.

Ważne jest ustalenie skąd przybywała do wsi ludność polska. We wsiach, pocho-
dzących z nowszej kolonizacji można czasem dowiedzieć się czegoś o terenach wyj-
ściowych, np. w Tabówce koło Żytomierza powiedziano nam, że przodkowie przybyli 
z Prus, a więc z zaboru pruskiego, zapewne z Poznańskiego. O. Łazarenko prowadząc 
badania na zachód od Kijowa stwierdziła, że według tradycji osadnicy przybyli zapewne 
z Żytomierszczyzny (ale skąd dokładnie nie udało jej się ustalić). W innych przypadkach 
należałoby wykorzystać źródła archiwalne — jeśli tylko uda się do nich dotrzeć. 

4. Dla zilustrowania zasad (i postulatów) dotyczących badania gwar kresowych wybra-
liśmy dwie różne gwary chłopskie z obwodu chmielnickiego: Oleszkowiec koło Gródka 
Podolskiego oraz Zielonej koło Wołoczysk (do mowy jej przysiółków szlacheckich bę-
dziemy się też odwoływać). Obie zostały przez nas zbadane wspólnie w latach 1993–
1994. Gwarę Oleszkowiec cytujemy na podstawie pełnego opisu I. Cechosz (rękopis), 
gwarę Zielonej — na podstawie pełnego opisu E. Dzięgiel (rękopis). Ograniczone ramy 
artykułu zakładają opis fragmentaryczny, ilustrowany wybranymi zjawiskami. 

Obie wsi zamieszkałe są dziś prawie wyłącznie przez ludność polską. Obie wsi 
pochodzą niewątpliwie ze starszej kolonizacji chłopskiej, tj. sprzed XIX wieku. Obie 
wsi otoczone są wsiami ukraińskimi, ale niedaleko od nich są też skupiska Polaków; 
o Oleszkowicach była mowa wyżej, Zielona kontaktuje się z pobliskimi Wójtowcami 
(dziś część ukraińskiej Pisarówki), a przed wojną po polsku mówiono jeszcze w innych, 
przynajmniej w części polskich wsiach okolicznych. 

Świadomość narodowa. I tu i tam wiąże się ona ściśle z religią rzymskokatolicką 
(ostatnio w obydwu wsiach budowane są kościoły), a także z prześladowaniami okresu 
stalinowskiego. Świadomość narodowa nie była przedmiotem naszych badań, jednak 
generalnie byliśmy przyjmowani jako swoi. W Oleszkowcach stwierdzono „wsi [wszy-
scy] my Polaki nazywamo sie [jesteśmy]”. Z pojedynczych wypowiedzi w Zielonej 
w rodzaju „jestem Ukraińcem, bo jestem tak zapisany”, „my jesteśmy Ukraińce” nie 
wynika, że informatorzy mają na myśli narodowość, raczej chodzi im o obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania, z którym się identyfi kuje dana osoba. Jeden z uczniów powiedział 
(po polsku), że jego rodzice są Polakami, ale on jest Ukraińcem, ale trzeba tu podkreślić, 
że nie miał on o Polsce żadnego pojęcia.
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Materiał. Warunki nagrania odbywały się w sytuacji „ofi cjalnej” — byliśmy osoba-
mi z zewnątrz. Z drugiej strony byliśmy „swoi” — Polacy i katolicy, rozmawiano z nami 
szczerze, bez skrępowania. Nagraliśmy wiele tekstów ciągłych, „odpytywaliśmy” kwestio-
nariusz K. Dejny (z licznymi uzupełnieniami dla uzyskania pełnego obrazu fl eksji) i własny. 

4.1. Uwarunkowania historyczne, kontakt z językiem ogólnopolskim (prześladowania, 
wywózki, kościół, szkoła, prasa i książki polskie). 

Represje związane z „rozkułaczaniem”, akcją organizowania kołchozów, mordy 
z połowy lat trzydziestych i wywózki do Kazachstanu spotkały obydwie wsi, ale nie do 
tego stopnia by spowodować wyludnienie i zasiedlenie przez Ukraińców (jak to miało 
miejsce w innych wsiach na Ukrainie i co przyczyniło się w istotny sposób do zanikania 
tam języka polskiego już w pokoleniu z lat 30-tych). 

Parafi a dla Oleszkowiec była w odległym o kilkanaście kilometrów Felsztynie (dziś 
Hwardejsk), dla Zielonej kościół był na miejscu, a parafi a w podobnie oddalonym Ku-
pielu. W połowie lat trzydziestych kościoły zamknięto lub zburzono (pacierza jeśli 
uczono, to w domu), po wojnie z obydwu wsi jeżdżono do Hreczan (dziś przedmieście 
Chmielnickiego, dawn. Płoskirowa; z Oleszkowiec do Hreczan jest 40 km., z Zielonej 
— trochę bliżej, ale jest tu łatwy dojazd pociągiem). Kontakt z kościołem jest jednocze-
śnie kontaktem z językiem ogólnopolskim w zakresie słuchania tekstów biblijnych, czy-
tania książek nabożnych oraz/lub z jego wariantem południowokresowym w kazaniach, 
kontaktach z księdzem itp. Chyba z obydwu wsi do czasu naszych badań nie organizo-
wano pielgrzymek do Polski ani nie jeżdżono tam zarobkowo (z takich np. Hreczan czy 
Szaróweczki koło Chmielnickiego-Płoskirowa jeździło wiele osób).

Szkoły polskie istniały w obydwu wsiach od połowy lat 20-tych do 1938 r., potem 
zamieniono je na ukraińskie. W szkołach zapewne uczono polskiego w wariancie regio-
nalnym-południowokresowym — sugeruje to dzisiejszy sposób nauczania polskiego na 
różnych terenach na dawnych kresach.

Przed wojną na całej Ukrainie, a w szczególności tam, gdzie były polskie rady wiej-
skie (jak w obydwu naszych wsiach) była dostępna polska prasa sowiecka; jej język 
określilibyśmy dzisiaj jako nowomowę (por. urywki i omówienie w JPKW-1). Przed 
wojną w Oleszkowcach dostępne były utwory Mickiewicza i Sienkiewicza (m.in. zabra-
ne z dawnej biblioteki dworskiej) i były rodziny, w których je czytano. W Zielonej książ-
ki polskie były zapewne raczej w przysiółkach szlacheckich. W okresie prześladowań 
w połowie lat trzydziestych książki polskie zabierano, a w obawie przed represjami nisz-
czyli je sami Polacy. Po wojnie aż do początku lat 80-tych dostępna była w prenumeracie 
prasa z Polski; prenumerowano „Życie Warszawy”, „Trybunę Ludu”, „Żołnierza Wol-
ności”, „Przyjaciółkę” i in. Po 1989 prenumerata z uwagi na koszty została przerwana 
defi nitywnie a wraz z nią kontakt z polskim słowem pisanym. Być może obecnie dociera 
tu jakaś prasa polska z Kijowa, ale tego już nie wiemy.

4.2. Bilingwizm. Zakres funkcji polszczyzny. Prestiż polszczyzny. Świadomość języko-
wa. Zróżnicowanie pokoleniowe.

W Oleszkowcach mówi się w zasadzie gwarą polską, nawet dziecko z rodziny ukra-
ińskiej zwracało się do matki po polsku. Pokolenie trzydziesto- i czterdziestolatków 
w większości przeniosło się z Oleszkowiec do miast, stąd też dzieci w wieku szkolnym 
we wsi jest tylko kilkoro. Te, które mieszkają w mieście, często przyjeżdżają do dziad-
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ków w odwiedziny — z nimi mówi się tylko po ukraińsku, po polsku (w miejscowej 
gwarze) mówić nie potrafi ą, a przeważnie też nie rozumieją. Oczywiście ich rodzice do 
swoich rodziców mówią po polsku. 

W Zielonej również powszechnie rozmawia się gwarą polską we wsi, także w skle-
pie, w kołchozie. Tu także część średniego pokolenia (wraz z dziećmi) przeniosła się 
do miast, ale jest jeszcze około 60 dzieci w wieku szkolnym — wszystkie posługują się 
gwarą, m.in. na przerwach w szkole, choć jest to tępione przez nauczycieli (co najmniej 
w części miejscowych). W przysiółkach szlacheckich językiem domowym częściej 
jest ukraiński, choć (nieliczni) nasi informatorzy polszczyzną posługiwali się bardzo 
sprawnie; jedna z informatorek cytując rozmowy rodziców (raz też cytując zwrócenie 
się matki do niej samej) przechodziła na ukraiński, z czego można wnioskować, że tam 
w różnych sytuacjach między sobą rozmawiano po ukraińsku (w Burtynie, we wsi szla-
checkiej, stara już dziś kobieta cytując męża przechodziła na ukraiński, a wypowiedzi 
swoje i syna przytaczała po polsku).

W obydwu wsiach powszechna jest znajomość języka polskiego (gwary) w wariancie 
mówionym. Pisać potrafi ą nieliczne osoby, na ogół te, które dłużej chodziły do polskiej 
szkoły. Nieliczne osoby korespondują lub korespondowały dawniej po polsku. Czytać 
po polsku potrafi  znacznie więcej osób (zwłaszcza teksty drukowane) — jak w wie-
lu wsiach na Ukrainie czytania uczono się na książeczkach do nabożeństwa; modlitwy 
i pieśni przepisywano też ręcznie.

W obydwu wsiach gwara polska jest językiem domowym oraz językiem kontaktów 
sąsiedzkich (częściowo także w przysiółkach szlacheckich Zielonej). Jest to także język 
modlitwy, religii, Kościoła (w wielu innych wsiach polskich na Ukrainie językiem Ko-
ścioła staje się ukraiński, gdyż polski jest tam niezrozumiały lub mało zrozumiały).

Prestiż gwary chłopskiej w oczach jej nosicieli nie jest wysoki; podobnie jak w więk-
szości polskich wsi chłopskich na Ukrainie środkowej miejscowi Polacy mówią o niej, 
że jest „mieszana” (domyślne: z ukraińskim), że nie jest to „czysty” język — tylko raz 
(w Hreczanach) trzydziestoletnia osoba mówiła z dumą o swej gwarze podkreślając, że 
przetrwała ona tak długi czas w trudnych warunkach, wskazując na to, że Ukraińcy tam-
tejsi też nie mówią językiem literackim. Uznaniem cieszy się język ogólnopolski (także 
w odmianie południowokresowej) — język książek, kościoła, język szlachecki (także 
eksploratorów). Potomkowie rodzin szlacheckich w Zielonej uważają swoją polszczy-
znę za coś lepszego niż polska gwara chłopska czy okoliczne gwary ukraińskie.

Nosiciele gwary są świadomi tego, że ich gwara jest gwarą polską, choć zepsutą, peł-
ną wtrętów ukraińskich, „mieszaną” (czasem motyw popsucia wybija się nawet na plan 
pierwszy). Że jest to jednak język polski, wskazują liczne wypowiedzi, np. w Oleszkow-
cach: „dzieci [w mieście] jak chco sie nawuczyć po naszemu, to wuczo sie... jak wże 
dziecko idzie w sadik [do przedszkola], to ono wże uczy sie po ukrajinsku... a jak wse 
w doma, to po polsku”. „Nie polskij język, wu nas sie mówi mieszanina, bo un nie czy-
styj język, wiadomo, że w Polsce czyściejszyj czem wu nas; jak rozmawiać z prawdzi-
wym Polakiem [tzn. z Polski] to nie zrozumie jego” powiedział nauczyciel rozumiejąc 
najwidoczniej związek gwary z językiem używanym w Polsce. W Zielonej o swojej mo-
wie mówią, że jest ona mazurska. Tam też usłyszeliśmy: „nie czysta mowa jest u nas”, 
„my nie umiem czysto po polsku bałakać”, a z podkreśleniem inności gwary: „sczytuje 
sie [uważa się], że to nie polska mowa, jakaś ona kręcona”, „rozmawiam po polsku, 
no wiecie u nas nie czysto polska mowa, bo czysto polskie tu nie bałakaju. To dzie, 
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takich słów niemꞌa nawet. Tut „wszystko” naweť nie każu [nie mówią] jak w Polszcze 
każu”. Mieszkańcy zastanawiają się nad fenomenem zachowania mowy: „skilko [ile] lat 
i mowa nie wychodzi z sioła. Z pokolenia, da z pokolenia, choć ona nie taka, jak trza, 
nie czysto polska, no wsio takꞌi swoja”. Od swoich nauczycieli, ganiących używanie 
mowy ojczystej, dzieci dostają sprzeczne o niej informacje. Z jednej strony słyszą, że 
mówią po polsku: „ukrꞌajinska szkoła... co to za mowa, że wy bałakacie tak!?...na co wy 
bałakacie po polsku!”, zaś z drugiej — że ich gwara to coś zupełnie innego niż język 
polski (w domyśle literacki?): „To nie polska mowa! Wy bałakajcie po ukrajinsku!”. Po-
dobnie sądzą o gwarze chłopskiej w Zielonej przedstawiciele polskiej szlachty: „oni po 
polsku tu gadali, ale nie gadali czysto po polsku”. Podobny obraz świadomości języko-
wej mamy z pobliskiego Gródka (mieszkańcy tego miasteczka albo są miejscowi, albo 
przyszli tam z okolicznych wsi), gdzie miejscowa gwara określana jest jako język polski, 
acz skażony, zukrainizowany: „mowa gródecka taka, ży moży chtoś pojmie, chtoś nie 
pojmie nasze słowo; u nas słowo wymiszane... kiedyś u nas była parasola, a zaraz już 
zontik; przejszli my na ruski... kiedyś nawet Żydzi to rozmawiali po polski, ot wszystkie 
rozmawiali tut w Gródku”, „czysty język polski to nie nasz. Zupełnie inaczy. Tu wszyst-
ko zmiszane, wywrócone... Język rodny [ojczysty] u nas polski w domu, ale to już taki 
polski”, „po polsku rozmawiamy... u nas w domu zawsze była taka tradycja, że tylko po 
polsku rozmawiać” por. JPKW 1, s. 259–260, 276–277, 292–293).

Przykłady zróżnicowania pokoleniowego gwary. W Oleszkowcach w najstarszym 
pokoleniu najczęściej utrzymuje się pełna (lub prawie pełna) palatalność spółgłosek ś ź ć 
dź; w młodszych pokoleniach jest już wymowa półmiękka (charakterystyczna dla ukra-
ińskiego) s’ z’ c’ dz’. Podobnie w Zielonej tylko w najstarszym pokoleniu utrzymuje się 
pełna palatalność ś ź ć dź, w młodszych pokoleniach jest już s’ z’ c’ dz’. W Oleszkowcach 
w mowie ludzi najstarszych występują alternacje w czasownikach typu ja dre, drzesz, 
dro s’e, u dzieci może być ja drze, drzesz, drzo. W Zielonej w najstarszym pokoleniu 
mamy zachowanie alternacji spółgłosek typu ja pomogi, ty pomożesz, woni pomogu, 
w pozostałych przeważa typ ja pomoży, ty pomożesz, woni pomogu  ǀǀ  pomożu (por. niżej 
p. 4.4 i p. 4.6.2.a oraz ukr. ja możu, ty możesz, wony możuť).

4.3. Bilingwizm. Funkcjonowanie języka ukraińskiego. Przełączanie kodów. 
Język ukraiński (najczęściej gwara ukraińska?) jest językiem sekundarnym (dla nie-

których Polaków z przysiółków Zielonej — prymarnym). Języka ukraińskiego literac-
kiego uczono w szkole (także polskiej), jest to język znanej uczniom literatury pięknej. 
Nie badano znajomości i używania gwary ukraińskiej (można założyć, że ta jest co naj-
mniej znana z kontaktów z sąsiadami z pobliskich wsi).

Jedynie wśród najstarszych mieszkańców Zielonej są tacy, którzy nie mówią po ukra-
ińsku.

Większość informatorów czyta i pisze po ukraińsku, tak więc znają oni i używają 
tego języka także w jego wersji pisanej, literackiej (stopień opanowania norm literackich 
to już inna sprawa).

Mieszkańcy obydwu wsi posługują się językiem ukraińskim przede wszystkim 
poza wsią, mieszkańcy Zielonej także w kontaktach z ukraińskojęzycznymi Polaka-
mi — mieszkańcami przysiółków (i to chyba nie zawsze) i z Ukraińcami. Pod kaplicą 
w Oleszkowcach po ukraińsku rozmawiano z kilkoma ukraińskojęzycznymi w zasadzie 
Polakami z sąsiednich szlacheckich Worowców.
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Wpływy ukraińskie w gwarze są z jednej strony wynikiem wielowiekowego oddzia-
ływania języka ukraińskiego na gwarę, wzmożonego zwłaszcza w ostatnich dziesięcio-
leciach, a także bieżących interferencji na poszczególne idiolekty wynikających z bilin-
gwizmu, z częstego przechodzenia na ukraiński, zwłaszcza osób wyjeżdżających ze wsi 
(na naukę, do pracy). 

Przechodzenie na ukrainski (literacki lub gwarowy — przełączanie kodów) obser-
wujemy nie tylko u osób wyjeżdżających ze wsi. W Oleszkowcach po ukraińsku mó-
wią dziadkowie do przyjeżdżających na weekendy czy na wakacje wnuków (wyjątko-
wo tylko jedno z takich dzieci znało i mówiło gwarą polską). W Zielonej po ukraińsku 
zwracają się niektórzy rodzice do tych dzieci, które mają pójść do szkoły — żeby miały 
łatwiejszy start w szkole.

Uwaga: w niniejszym szkicu pomijamy znajomość języka rosyjskiego, wyuczonego 
w szkole czy przyswojonego podczas służby wojskowej, na wysiedleniu, obecnego daw-
niej w radiu i telewizji, w dostępnej dawniej literaturze pięknej, bowiem bezpośrednie 
wpływy rosyjskie na gwarę naszych wsi nie są znaczące (silniejszy jest wpływ pośredni 
poprzez ukraiński).

4.4. Uwagi metodologiczne dotyczące opisu gwary. Rozwój wewnętrzny i wpływy obce. 
Punkty odniesienia.

Zakładamy synchroniczny opis systemu z komentarzem historycznym, w którym 
omawia się cechy gwarowe łączące gwarę z innymi gwarami polskimi (z hipotetyczną 
gwarą wyjściową) oraz genezę zmian, w tym procesy, które można uznać za wewnętrzny 
rozwój gwary (np. wyrównania w paradygmacie) i/lub za wynik wpływu gwary ukra-
ińskiej. Wyróżniamy wpływ obcy sprawczy i wpływ obcy wspomagający rozwój we-
wnętrzny gwary. 

Wyrównania typu ja drzy, ty drzysz... oni drzo czy ja moży, ty możysz... oni możo 
można tłumaczyć własną tendencją do uproszczeń wspieraną wpływem braku alternacji 
w ukraińskich odpowiednikach (ja deru, ty deresz... vony deruť; ja możu, ty możesz... 
wony możuť, ja nesu, ty nesesz... wony nesuť); za decydującą rolą wpływów ukraińskich 
przemawia częstsze występowanie form z wyrównaniem w Zielonej u młodszego po-
kolenia oraz wręcz systemowy charakter form z wyrównaniem w tych gwarach, w któ-
rych wpływ ukraiński jest w ogóle silny jak w Hałuszczyńcach czy w Starym Skałacie 
(por. wyżej p. 4.2 i niżej p. 4.6.2.a). 

Brak fl eksyjnego wyróżnienia form męskoosobowych i w ogóle żywotnych w liczbie 
mnogiej czasu przeszłego (chłopy kosili, baby robili) został zapewne wyniesiony z te-
renów Polski (niezależnie od tego, w jakiej postaci: kosili, robili czy kosiły, robiły tam 
występował), a tylko wsparty wpływem ukraińskim (ukr. chłopy kosyły, baby robyły). 

Wyróżniamy zjawiska i wpływy obce systemowe (odnoszące się do kategorii) oraz 
zjawiska i wpływy jednostkowe (odnoszące się np. do poszczególnych końcówek).

Konieczne jest zebranie odpowiednio dużej ilości zapisów dla pokazania frekwencji 
konkurujących ze sobą form (końcówek, alternacji) dla właściwego pokazania wszyst-
kich uwarunkowań i skali zjawiska (por. p. 4.6.2.c) oraz zapisów mowy różnych gene-
racji dla pokazania starych i nowych form czy wyrazów oraz dynamiki rozwoju gwary 
(por. p. 4.6.2.a oraz p. 4.7).

Ważnym jest dobór punktów odniesienia. Bardzo często się zdarza, że gwarę (a tak-
że inne odmiany polszczyzny Kresów) odnosi się jedynie do języka ogólnopolskiego 
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i to w jego dzisiejszej, zestandaryzowanej postaci. Jest to wyjście bardzo wygodne, ale 
nieadekwatne do przedmiotu badań. Co najmniej trzeba to uzupełnić odniesieniem do 
gwar polskich oraz do tej odmiany starannej (regionalnej) polszczyzny z jaką stykali się 
mieszkańcy Kresów na miejscu — do języka (części) tamtejszej szlachty, tamtejszych 
księży, tamtejszych nauczycieli szkolnych. Co więcej, osobliwości gwary należy po-
równywać (także) z tym językiem ogólnopolskim, z jakim jej nosiciele i ich przodkowie 
mieli do czynienia: wymienianie jednym tchem zapożyczeń typu bałakać ‘mówić’ czy 
niewiastka ‘synowa’, gdzie można było zostawić polskie określenie i pomieszczyk ‘ob-
szarnik’ czy hurtożytek ‘internat’, gdzie inne określenia nie były znane, nawet mahazyn 
‘sklep’, do którego codziennie się chodziło (starsi informatorzy w Zielonej znają jeszcze 
sklep), jest niewłaściwe. Zdziwienie, że Polacy na Ukrainie mówią z ukraińska kołhosp 
czy kolektyw, a nie używają polskiego (pożal się Boże) literackiego kołchoz kompromi-
tuje dziwiącego się.

Ważnym punktem odniesienia są też inne gwary południowokresowe czy w ogóle 
kresowe. W wielu przypadkach tylko na ich tle możemy wnioskować o genezie nie-
których procesów (por. choćby niżej uwagi o alternacjach i wyrównaniach w ramach 
paradygmatu), tylko na ich tle możemy ustalić ogólne cechy polszczyzny regionalnej 
i specyfi czne cechy danej gwary.

Wreszcie konieczna jest znajomość nie tylko ukraińskiego języka literackiego (a dla 
gwar północnokresowych odpowiednio białoruskiego i litewskiego), ale także sąsied-
nich gwar ukraińskich (białoruskich, litewskich).

4.5. Fonetyka.
Przykładem zjawiska żywego jest zwężenie nieakcentowanych samogłosek o e do 

zwężonych ȯ ė, a nawet do u i/y, np. na dulinie w Oleszkowcach, wogiń ‘ogień’ w Zielo-
nej. W obydwu wsiach zachodzi ono fakultatywnie, u tych samych informatorów wystę-
pują formy bez zwężenia, ze zwężeniem niewielkim i z pełnym utożsamieniem (neutra-
lizacją fonologiczną) z u i/y (por. przykłady niżej). Stopień i regularność/fakultatywność 
zwężeń o e w polszczyźnie na Ukrainie zależy od skali tego zjawiska w sąsiednich gwa-
rach ukraińskich (Lwów z jego silnymi zwężeniami leży na terenach ukraińskich, gdzie 
występują takie same zwężenia, nie jest to jednak zjawisko typowe np. dla Podola).

Przykładem komentarza historycznego jest pokazanie resztek a pochylonego. 
W obydwu wsiach, jak i w wielu innych gwarach polskich na Ukrainie, mamy tylko 
nieliczne kontynuanty w postaci o. Oleszkowcach zanotowano jedynie krzon, krzonu; 
rzepok, z rzepoku, może też prowda (AUM 2 na mapie 50 nie wykazuje na tym terenie 
typu prowda2). W Zielonej jest tylko wjonnek, wjonuszek, wioneczki. Można przyjąć, że 
utożsamienie a pochylonego z a nastąpiło pod wpływem ukraińskim co najmniej wspie-
rającym. Podkreślić jednak należy, że np. w Nowosielicy pod Połonnem o na miejscu 
a pochylonego jest częste, np. czytocie, ni widzioł, jo godom, nom, co ros (por. tek-
sty W. Czerniak i M. Panowa i nasze zapisy w oprac. E. Dzięgiel), zaś w Hreczanach, 
Szaróweczce i Maćkowcach koło Chmielnickiego (Płoskirowa) jest zmorfologizowane, 
np. nom, wom, mom, czytom, nazywoma, trzymoma (por. N. Ananiewa i nasze zapisy). 

2 [Polegającego na zmianie au̯ w ou̯.]
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4.6. Uwagi o fl eksji. Rzeczą podstawową jest oddzielenie zjawisk kategorialnych, jak 
kategoria żywotności/nieżywotności czy osobowości/nieosobowości wraz z możliwymi 
ich wariantami, jak możliwy synkretyzm cel. — miejsc. lp. rzecz. męskich (typ o czło-
wiekowi, o bratu) od zjawisk dotyczących poszczególnych elemntów systemu, np. in-
nych repartycji końcówek rzecz. męskich w dop. lpoj. -a i -u (np. ze szpitalu), w cel. lpoj. 
-u i -owi (np. bratowi), obecności końcówki -u w bier. lpoj. rzecz. żeńskich (np. krowu), 
końcówki -u w 1 os. lpoj. (w Oleszkowcach tylko raz ja skażu, a więc raczej jako cytat, 
choć w niektórych gwarach południowokresowych końcówka ta występuje na tyle czę-
sto, że można ją uznać za należącą do systemu gwary) czy -mo w 1 os. lmn. (np. kopa-
mo). Zresztą w niektórych gwarach polskich niektóre z tych końcówek są w powszech-
nym użyciu, a w innych występują rzadko, w jeszcze innych — idiolektalnie (wówczas 
nie należą one do systemu gwary).

4.6.1. Uwagi o fl eksji imiennej.

a. Rodzaj gramatyczny rzeczowników — zob. p. 4.7. 

b. Kategoria rodzaju. 
Rodzaj męskoosobowy przejawia się w języku ogólnopolskim m.in. poprzez spe-

cjalne końcówki mianownika lmn. W obydwu gwarach w mian. lmn. spotykamy tu 
powszechnie brak fl eksyjnych wykładników kategorii męskoosobowści typu katoliki, 
zakoniki ‘zakonnicy’ (Oleszkowce), rybaki, Polaki (Zielona), w Oleszkowcach wyjątko-
wo tylko notowano synowie, Ukrajińcy, Niemcy, Żydzi, chłopcy. Te ostatnie są zapewne 
wynikiem wpływu (interferencji jednostkowej) języka ogólnopolskiego na gwarę — po-
przez szkołę, kościół.

Rodzaj męskoosobowy wyraża się w języku ogólnopolskim też przez zrównanie 
form biernika i dopełniacza liczby mnogiej odpowiednich wyrazów. W obydwu gwarach 
powszechne lub co najmniej przeważające jest użycie form dopełniacza w bierniku lmn. 
rzeczowników żywotnych (ładnych dziewczętów, młodych żon, cieląt). Być może gwara 
nie tylko nie ma, ale też nie miała kategorii męskoosobowości. 

c. Kategoria liczby. 
W gwarze Zielonej występują po liczebnikach dwa, trzy, cztery (a wyjątkowo też po 

innych) formy typu dwie babie, trzy krowi, dwie oknie. Jest to związane z występowa-
niem tego typu form w niektórych gwarach ukraińskich, m.in. w odległej o kilka kilo-
metrów Pisarówce — trudniej jest przyjąć utrzymanie się (pod wpływem ukraińskim) 
starych form lpodw. Forma sztyry wiadrzy ma wprawdzie polskie rz (fonetycznie ż), ale 
ukrainski kontynuant koncówki, a gwara w podobny sposób adaptuje inne ukraińskie 
połączenia głosek.

d. Kategoria przypadka. Celownik. Synkretyzm form. cel. i msc. deklinacji męskiej i ni-
jakiej.

W obydwu gwarach brak jest przykładów na cel. lpoj. i lmn. rzeczowników nieżywot-
nych, wskutek ograniczenia funkcji cel. do funkcji dopełnienia dalszego (a tu występują 
jedynie rzeczowniki oznaczające istoty żywe). Nieliczne formy cel. rzecz. nieżywotnych 
zapisano w Oleszkowcach jedynie jako odpowiedzi na pytania kwestionariusza (brze-
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gowi, dębowi, domowi, chlibowi, woknowi), a wyjątkowo w tekście ciągłym (nie mieli 
przeciw kościołowi), są to więc formy należące do biernego zapasu form (potencjalne). 
W komentarzu dodamy, że nie ma w tych gwarach konstrukcji z dla + dop. rzecz. ży-
wotnych, tak charakterystycznych dla innych wsi polskich na Ukrainie; por. np. w Hre-
czanach: la tyj babci, la tego Stanisława ksiendza, la ojca (obok form celownikowych, 
np. ksiendzu) czy w Gwozdawie: dla zieńcia (obok koniowi, koniam).

W obydwu gwarach występuje fakultatywnie synkretyzm cel.-msc. lpoj. rzecz. mę-
skich (najczęściej żywotnych) oraz wyjątkowo rzecz. nijakich, np. w Oleszkowcach na 
chłopu, bracikowi, na koniowi, po hektarowi, w żytowi, w Zielonej na chłopowi, na bra-
tu, po jednemu jajkowi. 

e. Alternacje i wyrównania w paradygmacie odmiany rzeczownika.
W Oleszkowcach alternacja ch : sz w rzeczownikach żeńskich, np. na musze, na 

strzesze ulega ograniczeniu wskutek wyrównania w paradygmacie: na blachie, na muchi 
(zmiana determinowana morfologicznie — wewnątrzsystemowo) i pojawienia się form 
wziętych z ukraińskiego: na musi, na strzesi (zmiana determinowana wpływem obcym).

f. Synkretyzm form przypadkowych i jego różne pochodzenie. 
O synkretyzmie cel.—msc. lpoj. rzecz. męskich typu na koniowi, na bratu wspo-

mniano w p. 4.6.1.d. Synkretyzm jest tu spowodowany z jednej strony wyrównaniem 
do takiegoż synkretyzmu rzeczowników żeńskich (tej babie — o babie), z drugiej — 
wpływem gwar ukraińskich (i ukraińskiego języka literackiego). Jest to synkretyzm 
determinowany wewnątrzsystemową analogią morfologiczną (tendencją do uproszczeń 
systemu) i jednocześnie wpływem obcym.

Skutkiem procesów fonetycznych (zwężenie nieakcentowanego e do yi) może być 
synkretyzm form niektórych rzecz. żeńskich w dop. i biern. lpoj., por. np. w Zielonej 
w biern. siły, mowy, pszenicy, foremki, nidzieli, podłogi, blachi, mołoduchi. Jest to zmia-
na determinowana fonologicznie. Jest to synkretyzm fakultatywny, gdyż zwężenie sa-
mogłosek nieakcentowanych nie jest w gwarze obligatoryjne i w większości mamy tu 
w biern. formy różne od dop., np. mowe, robote, słome, panienkie, uczytelke).

g. Wybrane końcówki i ich możliwa interpretacja.
Wahania, różna repartycja -a ~ -u w dop. lpoj. rzecz. męskich nieżywotnych są znane 

w języku ogpol., szczególnie w jego odmianie potocznej i w gwarach polskich, w tym 
na Ukrainie. Por. np. w Oleszkowcach dęba, lasa, świta i pacierzu, kościołu, cwentarzu, 
kąkolu, z jeczmieniu czy w Zielonej wirzcha, pociąga, stoła, katechizma, chliwa, cukra, 
wiatra, dyszcza i liwniu ‘ulewy’, cwyntarzu, pyrzyju ‘perzu’, siemieniu, słomyszniku. 
W obydwu gwarach, a także w innych gwarach południowokresowych trzeba tu widzieć 
z jednej strony konkurencję końcówek słabo motywowanych przynależnością do pew-
nych grup semantycznych, analogią (np. jeczmieniu jak lonu, rzepaku), a z drugiej wpły-
wem odpowiednich form ukraińskich (tu -a jest szerzej reprezentowane — podobnie 
jak w wielu gwarach polskich, ale w ukraińskim czasem inaczej niż w polskim jest -u). 
Mamy tu więc zarówno odbicie procesów wewnętrznych, jak i zewnętrznego. 

4.6.2. Uwagi o fl eksji werbalnej. 
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a. Alternacje. Wyrównania w paradygmacie w czasie teraźniejszym.
W gwarze Oleszkowiec rzadko, ale u różnych osób tak z najstarszego pokolenia, 

jak i u dzieci, notowano wyrównania w czasie ter. w 1 os. lpoj. ja rwie, ja nie sunie 
się, ja drze, ja umrze, ja pieczy, ja pomoży oraz w 3 os. lmn. rwio, drzo, czrzo, szczyżo, 
tłuczo, wleczo. W gwarze Zielonej wyrównania takie notowano równie rzadko, głównie 
u dzieci i młodzieży (a także w polszczyźnie mieszkańców przysiółków szlacheckich), 
np. w 1 os. lpoj. ja bierzy ‘biorę’, natrzy, moży, w 3 os. lmn. bierzu, wyczrzu ‘wytrą’, 
pomożu . W odróżnieniu od Oleszkowiec nie ma tam wyrównań typu ja *rwie — *rwio 
z miękkością spółgłoski w 1 i 3 os. lpoj. (por. wyżej p. 4.2; o genezie zjawiska por. wyżej 
p. 4.4).

Ogólnopolska alternacja e : o : u (grafi cznie ó) typu „niosę, niesiesz, niósł” w oby-
dwu gwarach ograniczona jest jedynie do e : u (podobnie jak w gwarach małopolskich 
i niektórych innych), np. w Oleszkowcach ja zaniese, biere, bierzecie, biero, przyniesła : 
wiuz (tylko jeden raz u jednego z najstarszych informatorów zapisano bioro), w Zielonej 
ja biere i ja bierze, niesisz, zawiedła : zawiud, przywiuz. 

Alternacja e : o (u) typu „wzięła, wziął”, „wyjęła, wyjął” w obydwu gwarach jest 
zachowana w postaci wziena : wzion, w gwarze Zielonej też wyjena : wyjon (wyjun), 
w Oleszkowcach też wzieło : woderznoł ‘odciął’, wyciognuł.

b. Synkretyzm końcówek. 
W obydwu gwarach może występować synkretyzm 1 i 3 os. lpoj. w czasie ter. nie 

tylko w koniugacji I jak w języku ogólnopolskich (z różną realizacją fonetyczną wygło-
su), np. w Oleszkowcach (ja) każe, gotuje, czeszy, krzyczy — (wun, wonꞌa) każe, gotuje, 
czeszy, krzyczy, w Zielonej (ja) bierzy, moży, wypierzy — (won, wona) bierze, moży, 
wypierzy, ale także fakultatywnie (przy możliwym tylko zwężeniu nieakcentowanego e, 
por. wyżej) także w koniugacji II, np. ja boji sie, włóczy sie — won boji sie, włóczy sie. 
Synkretyzm ten jest determinowany fonologicznie. Synkretyzm ten w obydwu koniu-
gacjach jest ograniczony, a to wobec zachowania w zasadzie alternacji spółgłoskowych 
w I kon. typu ja moge (mogie), tłukie — wun może, tłucze oraz ja biere, niese — wun 
bierze, niesie w Oleszkowcach czy ja piekie, zamiete — won piecze, zamieci w Zielonej 
oraz w II kon. typu ja kręcy, jeżdże — wun kręci, jeździ w Oleszkowcach czy ja kłócy, 
puszczy — won kłóci, puści w Zielonej (zob. wyżej p. 4.4). 

c. Końcówka -mo w 1 os. lmn. cz. teraźn.
W obydwu gwarach w konugacji I i II powszechną jest końcówka -(ei)m (w Olesz-

kowcach tylko w kilku formach wystąpiła końcówka -my, zapewne jest ona raczej z bier-
nego zapasu, por. np. my sie cieszym... prꞌawilno to bendzie my sie cieszymy). Zapoży-
czoną z ukraińskiego końcówkę -(e)mo mają czasowniki jednosylabowe kon. I: drzemo, 
gniemo, żniemo i wyjątkowo idziemo (w kon. II tylko raz zapisano w Oleszkowcach: 
mlimo). W kon. III występuje końcowka -mo: powszechnie w Zielonej, np. rwiemo, 
żniemo, gniemu, balakamo, trzymamo, kompamo si, posapamo ‘pokopiemy motyką’, 
a najczęściej w Oleszkowcach, np. kopamo, gadamo, woramo, mamo (w Oleszkowcach 
pozostałe czasowniki mają -my, np. kopamy, mamy). W gwarach polskich na Ukrainie 
końcówka -(ei)mo pojawia się w wielu gwarach, ale w różnym zakresie; wymaga to 
oddzielnego omówienia. Końcowka -m, występująca w zabytkach małopolskich i ma-
zowieckich do XVI w. zachowała się w gwarach polskich m.in. na wschodniej Lubel-
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szczyźnie. Gwary ukraińskie obok -(ey)mo mogą też mieć końcówkę -(ey)m, m.in. w są-
siedztwie omawianych tu gwar, np. mꞌusymo ǀǀ mꞌusym (była ona częsta do XVI–XVII w., 
z kolei użycie w pozycji nieakcentowanej, w szybkiej i mniej starannej wymowie wska-
zywałoby z kolei na jej wtórny charakter).

4.7. Uwagi o słownictwie. 
Dotychczas brak jest klucza do badania słownictwa gwar kresowych, dlatego przed-

stawiono tu jedynie luźne uwagi, a problem wymaga odrębnego opracowania. 
Prace H. Turskiej, K. Dejny, Z. Kurzowej, Z. Sawaniewskiej-Mochowej i in. poka-

zały zależność słownictwa kresowego od gwar litewskich, białoruskich i ukraińskich, 
Z. Kurzowa wskazała też różnice pomiędzy słownictwem Lwowa i „prowincji”, zaś 
E. Smułkowa wskazała na różnice pomiędzy potoczną polszczyzną Lwowa a językiem 
lwowskiej inteligencji. E. Dzięgiel podkreśliła różnice leksykalne pomiędzy gwarą 
chłopską Zielonej i językiem jej przysiółków szlacheckich.

Podejmowano też próby poznania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Kre-
sów. Z. Kurzowa i Z. Sawaniewska-Mochowa pokazywały podobieństwa i różnice po-
między polszczyzną północno- i południowokresową. Weryfi kacja słownictwa zebrane-
go przez L. Jaszczanina pokazała pewne zróżnicowanie słownictwa północnokresowego 
gwar w okolicach Wilna i Trok. Ostatnio N. Ananiewa podjęła próbę pokazania zróż-
nicowania dialektalnego słownictwa północno- i południowokresowego na podstawie 
materiałów z konkretnych wsi. J. Rieger wskazał na różnice pomiędzy kilkoma wsia-
mi polskimi na Ukrainie i na różnice w języku różnych generacji stawiając pytanie co 
(tj. czyj język) należy brać do takich badań porównawczych tak, aby stan współczesny 
nie przesłonił stanu dawnego, czasem niezbyt odległego, do którego nie zawsze uda się 
dziś dotrzeć: N. Ananiewa wskazywała m.in. na powszechne w gwarach polskich na 
Ukrainie określenie chudoba, co wprawdzie potwierdzają także nasze spostrzeżenia, ale 
u kilku najstarszych informatorów, m.in. w Zielonej, zanotowaliśmy bydło. Ten przykład 
dobrze ilustruje zmiany, zachodzące w ostatnich kilkudziesięciu latach (por też wyżej 
uwagę informatora o zamianie słowa parasola na zontik); być może dalsze badania do-
rzucą tu więcej podobnych spostrzeżeń.

Szereg rzeczowników, nie tylko na Ukrainie, ma rodzaj różny niż w języku ogólno-
polskim, np. w Oleszkowcach mamy białek ‘białko’, w Zielonej kartopla ‘ziemniak’. 
Zapewne jest więcej takich rzeczowników, wspólnych dla wielu gwar polskich na Ukra-
inie (i na dawnych Kresach w ogóle). Ich rodzaj należałoby odnieść z jednej strony do 
rodzaju takich wyrazów w dawnej polszczyźnie i w gwarach polskich a także do rodzaju 
odpowiednich rzeczowników w ukraińskim.

Pokaźny zasób leksyki, zebrany według kwestionariusza W. Doroszewskiego przez 
W. Werenicza i jego grupę, znajduje się dziś w Instytucie Językoznawstwa AN Bia-
łorusi w Mińsku. Wiele materiałów kresowych zebrano przy okazji prac nad atlasem 
gwarowym K. Dejny. Jednak publikacje słownictwa odnoszącego się do jednej wsi są 
nadal nieliczne (K. Dejna, S. Hrabec, MAGP i in.). Wydaje się, że zestawienie w miarę 
pełnych słowników poszczególnych wsi (lub większych ze wskazaniem miejsca zapisu), 
uwzględniających przedstawicieli różnych generacji, stanowi warunek pełniejszego po-
znania leksyki kresowej i jej zróżnicowania.
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5. Uwagi końcowe3.
Tu chcielibyśmy zasygnalizować jedynie niektóre problemy wiążące się z opisem 

gwar kresowych, w których mamy do czynienia z kontaktem językowym tak w sensie 
terytorialnym, jak i osobniczym. Ten pierwszy dotyczy wszystkich mieszkańców danej 
społeczności (wsi), ten drugi jest szczególnie ważny w przypadku osób wyjeżdżających 
ze wsi dla odbycia służby wojskowej (silne wpływy rosyjskie) czy zarobkowo (silniejsze 
wpływy lokalnych języków). Uwagi i propozycje zostały sformułowane jako wprowa-
dzenie do dyskusji. 

Zasady badania funkcjonowania gwar kresowych i ich kontaktu językowego były już 
przedmiotem szeregu publikacji także w Polsce (por. choćby prace E. Smułkowej, po-
tem A. Zielińskiej i in.), wydaje się jednak, że do pewnych spraw warto wracać w miarę 
poznawania i opisywania nowych sytuacji.

K. Dejna słusznie zwraca uwagę na wieloznaczność niektórych terminów w dialek-
tologii, na nieprecyzyjne posługiwanie się pewnymi terminami. Rzeczywiście, np. in-
terferencje przez jednych rozumiane są jako wszelkie wpływy obce na gwarę, przez 
innych termin ten jest zawężany do wpływów niesystemowych, wynikających z aktual-
nego bilingwizmu, idiolektalnych. Próby kodyfi kowania pojęć na ogół z góry skazane są 
na niepowodzenie, jednakże konieczne jest defi niowanie ich użycia w poszczególnych 
pracach. Być może w przyszłości przyczyni się to do ich ujednolicenia.

Wieloznaczność niektórych określeń nie jest koniecznie czymś złym, jeżeli są uży-
wane w kontekście, gwarantującym jednoznaczność ich użycia (znaczenia), np. gwara 
i dialekt były i są używane wymiennie na oznaczenie mowy jakiejś wsi, a mogą ozna-
czać odpowiednio gwarę wsi i zespół gwar (i jest to już pewna tradycja), ruski może 
oznaczać ‘wschodniosłowiański’, ‘białoruski i ukraiński’, albo tylko ‘białoruski’ czy 
tylko ‘ukraiński’ i nie musi to być powodem nieporozumień.

Nie można mówić o bilingwizmie w ogóle, lecz trzeba wskazać czy dotyczy on całej 
zbiorowości czy poszczególnych osób, jaki jest stopień opanowania obydwu języków, 
czy tym językiem nie-polskim jest gwara (zazwyczaj tak bywa) czy także język literacki, 
który język jest językiem prymarnym.

Trudno jest mówić o dyglosji w ogóle, zresztą trzeba by wskazać o jakie ujęcie dy-
glosji chodzi. Prestiż języka wcale nie musi zależeć od tego czy jest on językiem pań-
stwowym — w pewnych sytuacjach można mówić raczej o respekcie niż o prestiżu. 
W przypadku polszczyzny na Kresach prestiżem zawsze cieszył się polski język literac-
ki, także w jego odmianach regionalnych.

Ważnym elementem kształtującym układ dyglosyjny w zakresie leksyki jest akultu-
racja — czytelnictwo książek, gazet, oglądanie telewizji, słuchanie radia i oczywiście 
nauka szkolna, stanowią one bowiem źródło znajomości tych warstw słownictwa, które 
nie są związane z życiem codziennym. Brak własnej szkoły i własnych mass mediów 
zrekompensować może książka czy gazeta, ale uwaga: trzeba bacznie obserwować jak 
liczna jest ta część populacji, która z tego źródła korzysta.

Trzeba jeszcze wspomnieć o używaniu nowszej terminologii stosowanej w pracach 
dialektologicznych. W zarysie sytuacji językowej wsi, a więc w opisie funkcjonowania 
języka, w opisie socjolingwistycznym, „ekologicznym” itd. użycie przyjętych w litera-

3 Punkt piąty — bardzo subiektywny — jest autorstwa J. Riegera.
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turze naukowej terminów ułatwia nie tylko zrozumienie tekstu, ale także wpływa na jego 
zwięzłość. Jest ono użyteczne także dla celów porównawczych. Upowszechnienie tej 
terminologii jest więc celowe, choćby nie wszystkie terminy były najlepsze (dla piszą-
cego te słowa „ekologia języka” brzmi pretensjonalnie). Jednak w samym opisie gwary, 
jej struktury i uwarunkowań konkretnych zjawisk napisanie o „przechodzeniu z języka 
na język” nie jest gorsze, niż „przełączanie kodów”, a brak wzmianki o „kontakcie języ-
kowym” przy opisie oddziaływania gwary ukraińskiej na polską nie powinien dyskwali-
fi kować opracowania. Wydaje się jednak, że niekiedy mamy do czynienia z inkrustacją 
tekstu pewnymi obcymi terminami czy pojęciami, nie wynikającą z potrzeby opisu. 

Niełatwo jest wyważyć udział elementów obcych w gwarze: które z nich są ważne 
(systemowo, ale i w percepcji jej użytkowników), ile ich trzeba i jakich, by mówić o sil-
niejszym lub słabszym wpływie na gwarę. Tymczasem niekiedy stwierdziwszy obecność 
jakichś cech systemowych przejętych z innego języka czy też silne wpływy na idiolek-
ty autorzy stwierdzają w sposób zgoła niefrasobliwy, że jest to gwara przejściowa lub 
mieszana nie próbując ustalić jakich cech i ile takich cech trzeba, by gwarę uznać za 
przejściową lub mieszaną4. Niełatwo jest także zbadać dokładnie zakres bilingwizmu 
w szerokim rozumieniu tego słowa (gwara, język literacki, gwara obca, obcy język lite-
racki itd.).

Wynika z tego, że trzeba bardzo ostrożnie określać charakter pewnych zjawisk i cza-
sem lepiej jest mówić o jakiejś konkretnej sytuacji dyglosyjnej5, o przejściowym lub 
mieszanym charakterze gwary tylko w ściśle określonym zakresie niż mówić o dyglosji 
czy o przejściowym lub mieszanym charakterze gwary w ogóle.

Wreszcie nie można dziś prowadzić ani badań dialektologicznych ani opisu gwary 
bez rozeznania „sytuacji językowej”, która przecież silnie na gwarę rzutuje, ale też opis 
sytuacji językowej nie zastąpi opisu gwary.
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 O słownictwie dzisiejszej polszczyzny na Ukrainie 
i metodach jej badania 

[Prilozi na Oddelenieto za lingvistika i  literaturna nauka pri MANU, br. 37/I/2011, 
red. M. Mirkulovska. MANU. Skopje 2011, s. 121–128]

Przedmiotem niniejszych rozważań jest polszczyzna XX i początku XXI wieku na Po-
dolu i Wołyniu, a więc tych terenów Ukrainy, które do 1918 r. były we władaniu Rosji, 
a potem wchodziły w skład Związku Sowieckiego (tereny należące do 1939 r. do Polski 
wymagają odrębnego potraktowania). W 1918 r. element polski był tam reprezentowa-
ny przez chłopów, szlachtę dworską, drobną szlachtę zaściankową, przez inteligencję 
w miastach. Osadnictwo polskie na Podolu zaczęło się zapewne w XVII w. Na Wołyniu 
w większym zakresie jest ono może późniejsze, a z pewnością w XIX w. mamy do 
czynienia z licznym napływem polskiej ludności do powstających tu fabryk szkła i in.; 
dane spisu ludności z 1987 r. pokazują, że największy napływ Polaków miał miejsce 
z północnych guberni Kraju Prywiślańskiego [Макарова 2015], choć dane komisji z r. 
1925, oparte na świadectwach najstarszych mieszkańców wsi, wskazują na przybyszów 
z różnych stron, także z zaboru austriackiego [tekst w przygotowaniu]. Dane językowe 
pozwoliły dotychczas na wskazanie genezy jednej tylko Nowosielicy na południowym 
Wołyniu — z Małopolski [Dzięgiel 2003a]. Generalnie jednak nie znamy historii zasie-
dlania omawianych tu ziem przez Polaków.

Chłopi polscy mogli zamieszkiwać całe wsie; do dziś zachowało się kilka takich wsi, 
w których większość mieszkańców posługuje się polszczyzną na co dzień, np. Hreczany, 
Maćkowce, Oleszkowce, Szaróweczka, Wójtowce, Zielona [JPU 1–2, tamże literatu-
ra]. Mogli zajmować też wyodrębnioną części wsi; do dziś jest tak np. w Nowosielicy 
czy Korczunku [Rudnicki 2000]. Trzeba tu wspomnieć także o służbie folwarcznej przy 
dworach, która po likwidacji ziemiaństwa najczęściej znalazła się na wsi.

Wśród szlachty trzeba wyróżnić szlachtę dworską, posesjonatów — właścicieli więk-
szych lub mniejszych obszarów; ta szlachta w latach 1918–1920 albo została wymordo-
wana, albo uciekła do Polski lub ukryła się w Kijowie i w innych miastach, a jej język 
można by odtworzyć z zapisek czy korespondencji, gdyby takowe udało się odnaleźć. 
Fragmentaryczne nagrania potomków szlachty z Kijowa [Popławska 2006] nie oddają 
dobrze dawnego języka, potrzebne byłoby zresztą pełniejsze ich opracowanie.

Inną grupę stanowiła drobna szlachta zaściankowa, zamieszkująca całe wsie lub ich 
części (np. Bebnówka, Gwozdawa, Hajdajki, Słobódka Krasiłowska, Martynówka), cza-
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sem przysiółki (np. Zielona), chutory (np. Burtyn, Dranieckie Chatki–Czerwone Chatki, 
Prywitne, Tokarówka–Perszotraweńsk) [JPU 1–2]; pod względem zamożności i w zaję-
ciach codziennych drobna szlachta była podobna do chłopstwa, ale zachowywała pewne 
odrębne tradycje (w tym kulturalne), strój odświętny, a szlachcic nie żenił się z chłop-
ką, lecz szukał sobie szlachcianki. Na pewnych terenach szlachtę nazywano Lachami, 
a chłopów — Mazurami. 

W miastach i miasteczkach mieszkali m.in. polscy mieszczanie, pewnie też inteligen-
cja, przynajmniej częściowo ze szlachty się wywodząca. Do inteligencji polskiej należy 
też zaliczyć księży rzymskokatolickich (do 1939 r. wszystkich wymordowano). Inteli-
gencja w miastach częściowo przetrwała okres międzywojenny; świadectwem jej pięk-
nej polszczyzny są teksty odnalezione przez moją współpracownicę dr Sybillę Schmidt 
USJK w Kamieńcu Podolskim [Schmidt 2010a, 2010b, 2010c]. Ta inteligencja miejska 
czy małomiasteczkowa mogła przetrwać dłużej, o czym świadczą moje zapisy z 1989 r. 
w rodzinie z Odessy: kobieta z najstarszego pokolenia płynnie mówiła po polsku, jej 
córka — wtedy pewnie czterdziestoparoletnia — trochę gorzej, dzieci porozumiewały 
się po polsku, ale nie bez trudu; świadczy to o pielęgnowaniu polszczyzny w domu.

W latach dwudziestych i trzydziestych w ramach eksperymentu narodowościowe-
go w miejscowościach zamieszkanych przez Polaków utworzono polskie rady wiejskie 
oraz polskie szkoły [por. Stroński 1996]. Przyczyniło się to do wzmocnienia świadomo-
ści narodowej i do kontaktu z językiem ogólnopolskim. „Eksperyment” zlikwidowano 
na początku lat trzydziestych.

Jednocześnie zamożniejszych gospodarzy — „kułaków” — tak z chłopów, jak 
i drobnej szlachty — wysyłano do innych guberni na Ukrainie lub poza granice Ukrainy; 
w związku z kolektywizacją i odmową wstępowania do kołchozów zsyłki nasiliły się. 
W 1933 r. głód dziesiątkował Polaków tak samo jak Ukraińców. Masowe wysyłki do Ka-
zachstanu miały miejsce w 1936 r.; tylko niewielka część zesłańców powróciła po 1944 r. 
do swych wsi. W latach 1937–1939 nastąpiły tzw. represje, czyli aresztowania i rozstrze-
liwanie bez sądu mężczyzn (wyjątkowo kobiet) i prześladowania rodzin zamordowanych 
[Stroński 1998]. Tak zwana repatriacja do Polski w 1945 r. nie obejmowała tych terenów, 
więc wyjechało niewiele osób. Na miejsce wymordowanych i wysiedlonych napływali 
Ukraińcy z innych guberni. Industrializacja za czasów sowieckich, a potem wędrówka 
do miast także po 1989 r. spowodowały dodatkowo wyludnienie wielu wsi. Wszystko 
to spowodowało likwidację większości wsi polskich (np. Hajdajek, Martynówki) czy 
polskich części wsi (np. Dłużka, Jańczyniec–Kołybajówki), spowodowało częste prze-
chodzenie na język ukraiński, by nie zdradzać się z obcością (np. w Gwozdawie). Po 
wojnie małżeństwa mieszane stały się zjawiskiem częstszym, co również przyczyniało 
się do rugowania polszczyzny. 

Wsie chłopskie na ogół lepiej zachowały język polski, co potwierdza stan zachowania 
polszczyzny stwierdzony przez W. Werenicza jeszcze przed 1989 r. i przez nas po 1989 r. 
We wsiach drobnoszlacheckich już w latach 1924–1925 komisja rządowa stwierdzała 
bardzo różne władanie polszczyzną (przy powszechnej chęci nauki polskiego w szkole) 
[Iwanow 1991; Stroński 1996], a już wtedy były wsie lub części wsi zamieszkałe przez 
Polaków, w których nie posługiwano się polszczyzną, tylko ukraińskim. Typologię dzi-
siejszego stanu zachowania polszczyzny przedstawiła E. Dzięgiel [Dzięgiel 2003b].

Zapisywanie języka tak potomków chłopstwa, jak i potomków szlachty, miało służyć 
głównie dla próby uchwycenia stanu dawnego, stąd wyszukiwanie najstarszych infor-
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matorów podczas badań terenowych. Jednocześnie poznawaliśmy stan współczesny naj-
starszego i średniego pokolenia, badania nad językiem młodzieży zostawiając generalnie 
„na później”. Pozwoliło to zapisać język przedstawicieli najstarszej generacji, ale język 
najmłodszych (dziś dwudziestolatków) nam umknął; dzisiejsze badania pokazują często 
język na nowo wyuczony na kursach.

Przy różnych okazjach zwracano uwagę na związek pomiędzy stanem zachowania 
języka, liczebnością zapożyczeń itd. a wykształceniem i warunkami życia informatora: 
z uczęszczaniem do szkoły polskiej w latach dwudziestych–trzydziestych wiąże się za-
pewne m.in. większa znajomość wyrazów literackich, a z zesłaniem na Sybir, ze służbą 
w wojsku, w ogóle z dłuższym przebywaniem poza wsią — większa liczba zapożyczeń 
rosyjskich itd. To skłania do badania i porównywania ze sobą idiolektów, bo dopiero to 
pozwala na stwierdzenie tego, co wspólne dla gwary danej wsi, a co idiolektalne.

Zwracano już uwagę na różnice pomiędzy językiem potomków chłopstwa i potom-
ków drobnej szlachty; w języku tych ostatnich jest na ogół bardzo mało cech gwarowych 
polskich [por. JPU1–2]. Wydaje się też, że w języku szlachty jest również mniej zapoży-
czeń ukraińskich czy rosyjskich, choć tu sytuacja jest złożona (zob. dalej). 

Język szlachty zapewne należy uznać za regionalną odmianę polszczyzny ogólnej. 
Dotychczasowe próby opisu w poszczególnych miejscowościach (m.in. w JPU) były, 
i w pewnej mierze będą, dokumentowane w sposób niewystarczający. Po pierwsze, z nie-
których wsi mamy zaledwie kilku informatorów, z niektórych nawet jednego–dwóch 
(np. Hajdajki, Prywitne). Po drugie, szereg wsi drobnoszlacheckich powstało w związku 
z przesiedleniem w jedno miejsce mieszkańców rozrzuconych dawniej chutorów. Opi-
sywać więc trzeba idiolekty i porównywać je ze sobą.

Opis słownictwa wsi chłopskich omawianych ziem jest zaawansowany. Trzeba tu 
wskazać przede wszystkim słowniki Oleszkowiec i Hreczan [Cechosz-Felczyk 2004] 
i studium o zapożyczeniach ukraińskich i rosyjskich w gwarze Maćkowiec [Krawczyk 
2007]. Leksykę wybranych wsi chłopskich i szlacheckich (bez wskazania charaktery-
styk stanowych) opisała L. Nepop w ważnym studium [Непоп 2004]. Wspomniany 
wyżej słownik zawiera — zgodnie z moimi postulatami — nie tylko leksykę dyfe-
rencyjną, ale także odpowiedniki ogólnopolskie wyrazów dla gwary charakterystycz-
nych (podobne rozwiązania zostały przyjęte w słowniku przesiedleńców z Tuligłów 
w Lwowskiem W. Paryla i D. Mieszczankowskiej [Paryl 2004]). Zależało mi bowiem 
na pokazaniu funkcjonowania leksyki zapożyczonej, pokazaniu wyrazów występu-
jących obocznie, a pochodzących z zapasu czynnego lub biernego gwary. Przykła-
dy („ilustracje”) pozwalają zrozumieć zasady użycia tego czy innego wyrazu. Dzięki 
podaniu wyrazów rodzimych, synonimicznych dla wyrazów zapożyczonych, unika-
my także wrażenia, że w gwarze kresowej występuje przede wszystkim słownictwo 
obce. Dla pokazania funkcjonowania zapożyczeń i wyrazów rodzimych był to dopiero 
pierwszy krok, ale ważny. 

Próbę rozdzielenia zapożyczeń ukraińskich i rosyjskich przedstawiła w cytowanej 
wyżej pracy A. Krawczyk-Wieczorek (jej ustalenia dotyczą zresztą także leksyki szla-
checkiej). Moje podejrzenia co do zapożyczania wyrazów rosyjskich za pośrednictwem 
potocznej ukraińszczyzny, nieprzedstawianej w słownikach, udzieliły się także jej i uzy-
skała potwierdzenie tego — wyrywkowe na razie — w badaniach L. Januszewskiej, 
O. Skidana i O. Zachuckiej w gwarach ukraińskich w okolicach Chmielnickiego (w po-
bliżu Maćkowiec) i Kamieńca Podolskiego. 
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Postulat wszechstronnego opracowania leksyki, pokazujący konteksty użycia, czę-
stotliwość występowania, w ogóle funkcjonowania poszczególnych grup słownictwa 
i poszczególnych wyrazów [por. choćby Rieger 2004] zbiegł się z intensyfi kacją prac 
nad korpusem języka polskiego. Uświadomiło mi to konieczność popularyzacji badań 
korpusowych wśród moich współpracowników, a także naszych kolegów ze Wschodu 
(w r. 2003 i 2004 odbyły się seminaria Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej przy 
OBTA UW pt. „Korpus tekstów w badaniach leksykografi cznych”) i wykorzystania 
lingwistyki korpusowej dla opracowania leksyki kresowej. Właśnie został ukończony 
lematyzowany elektroniczny korpus tekstów dla leksyki gwary chłopskiej Maćko-
wiec na Podolu, opracowany za pomocą specjalnego programu [Wieczorek; Wieczorek 
2010]; warto dodać, że jest to pierwszy korpus gwarowy w Polsce i w regionie. Korpus, 
opracowany na podstawie 30 godz. nagrań, liczy 140 000 wyrazów, ok. 6 600 lekse-
mów. Okazało się m.in., że podstawowy zasób słownictwa stanowi leksyka rodzima, tak 
w słowniku (rejestrze), jak i w tekstach, choć w słowniku zapożyczenia zaznaczają się 
wyraźniej. U wszystkich respondentów udział leksyki rodzimej (ogólnopolskiej, dialek-
talnej, archaicznej) wobec obcej waha się od 68 do 91% w słowniku i 87–95% w tek-
stach, a udział leksyki ogólnopolskiej wobec dyferencjalnej — od 69–83% w słowniku 
i 82–92% w tekście. W parach synonimów raz przewagę mają wyrazy rodzime, np. bar-
dzo wobec duże (poświadczeń 201: 4), raz obce, np. czut’ wobec trocha (112: 14). Wy-
razy rodzime i obce może cechować różna łączliwość leksykalna, np. mamy „zwykłe” 
godzina, czarny, ale czas dnia ‘pierwsza po południu’, czornyj woron ‘auto milicyjne’. 
U różnych informatorów może być albo zapożyczenie z rosyjskiego, np. represꞌirować, 
albo z ukraińskiego, np. represować. Zaznaczenie w korpusie powtórzeń za pytaniem 
eksploratora, komentarzy informatora, odpowiedzi na pytania kwestionariusza, pozwo-
liło na stwierdzenie istnienia 90 leksemów w zapasie biernym, jak brzoza, bydło, rzucić 
wobec powszechnych brzezia, chudoba, kinąć czy opatrzone komentarzem „u was” her-
bata, włosy wobec czaj, kosy. Lista wyrazów dyferencjalnych, występujących w korpu-
sie, wynosi ponad 2 000. Udało się wyodrębnić leksykę rzadką, okazjonalizmy, idiolek-
tyzmy. Zestawienie tych wyników z informacjami o respondentach, obejmującymi wiek, 
uczęszczanie do szkoły, wyjazdy poza wieś (w tym zesłania), pozwalają na wysuwanie 
dalszych wniosków; jako ciekawostkę można podać fakt użycia wyrazu włósie na okre-
ślenie włosów przez jednego tylko informatora, a okazało się, że jego matka pochodzi 
z sąsiednich Hreczan, gdzie wyraz jest w powszechnym użytku (co przypomina mi in-
strukcje Z. Stiebera, by szukać w miarę możliwości takich informatorów, których matka 
pochodzi z tej samej wsi). Zaznaczenie w korpusie komentarza informatorów pozwoli 
na pełne zebranie wypowiedzi wskazujących na wyczucie językowe osób pytanych. To 
tylko część korzyści, jakie przynosi korpus lematyzowany (pamiętajmy jednak, że le-
matyzacja nie przychodzi sama). Miejmy nadzieję, że praca ukaże się szybko drukiem, 
warto ją jednak zasygnalizować.

Badanie leksyki „szlacheckiej” może wydawać się trudniejsze, bo słownictwo chłop-
skie ma wyraziste dialektyzmy, niekiedy archaizmy, często w dialektach Polski rdzennej 
zachowane, a tych w leksyce potomków szlachty jest mniej. Niełatwo jest opisywać coś, 
co w istotny sposób od języka ogólnego niewiele się różni. Szczęśliwie O. Zachucka 
podjęła się tego — z pozoru niewdzięcznego — zadania. Zaczęła od porównania kilku 
idiolektów szlacheckich z okolic Kamieńca Podolskiego oraz z Burtyna koło Połonne-
go i już pokazały się pierwsze różnice w używaniu zapożyczeń i wyrazów rodzimych. 
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Generalnie w Burtynie i u dwu idiolektów z okolic Kamieńca zdecydowanie przeważają 
wyrazy ogólnopolskie, np. ale, bardzo, wszystko wobec zapożyczonych no, duże, wsio. 
Obecność kilku wyrazów ogólnopolskich, obcych polszczyźnie na Ukrainie, w języku 
jednej z informatorek, jak pociąg, samochód i in., wiąże się z wyjazdami jej córki do 
Polski. Analiza materiału z innej jeszcze wsi (Siaberki) pokazała, że tam, gdzie w oko-
licach Kamieńca używa się wyrazu zapożyczonego, np. chudoba, tam może wystąpić 
wyraz rodzimy — bydło. W innych wsiach szlacheckich może być jeszcze inaczej.

Dla stwierdzenia statusu leksyki szlachty konieczne jest porównanie jej z leksyką 
chłopów. Idąc tym tropem, leksyka kilku idiolektów szlacheckich została porównana 
z leksyką kilku idiolektów chłopskich z Oleszkowiec, co okazało się bardzo dobrym 
rozwiązaniem i przyniosło ciekawe wyniki, np. u badanej szlachty wystąpiły w więk-
szości wyrazy bardzo, już też, u badanych chłopów ich odpowiedniki ukraińskie duże, 
wże, toż(e). W przypadku używania wymiennie wyrazów rodzimych i zapożyczonych 
w badanej leksyce chłopskiej jest więcej zapożyczeń [Zakhutska 2011]. 

Wspomniana wyżej próba pokazuje, że wypracowano już kierunek dalszych badań 
nad słownictwem szlachty: porównywanie idiolektów szlacheckich z tej samej miejsco-
wości i z różnych terenów, a następnie porównanie uzyskanych wyników z wynikami 
analizy leksyki chłopskiej (przydałyby się też opracowania innych niż Maćkowce wsi 
chłopskich, bo przecież w różnych wsiach chłopskich leksyka z pewnością będzie róż-
na). Pełniejszą charakterystykę leksyki „szlacheckiej” będzie można dać jedynie w opar-
ciu o lematyzowany korpus tekstów z kilku wsi tak, jak to zrobiła A. Wieczorek dla Mać-
kowiec. Planujemy również podobne badanie leksyki północnokresowej w wybranych 
miejscowościach. Nie można jednak łudzić się, że wyniki tych czy innych badań dadzą 
takie rezultaty, jakie może przynieść korpus języka polskiego dla polszczyzny ogólnej, 
ale pokazanie pewnych typowych charakterystyk leksyki kresowej będzie rezultatem 
satysfakcjonującym.
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 „Nowe” i „stare” w metodologii badań dialektologicznych 
[Publikowane po raz pierwszy. Tekst był pierwotnie przeznaczony na konferencję lwowską 

„Tradycje i nowatorstwo w badaniach dialektologicznych” w 2012 r.]

W niektórych pracach dialektologicznych można spotkać deklarację o stosowaniu „tra-
dycyjnej metody dialektologicznej” nawet wtedy, gdy mamy tam podejście socjolin-
gwistyczne. Cóż więc kryje się pod pojęciem „(tradycyjna) metoda dialektologiczna”? 
Czy ma to być metoda stosowana w starszych pracach dialektologicznych? Z jakiego 
okresu? Z początków XX wieku, z lat trzydziestych, pięćdziesiątych, czy siedemdzie-
siątych XX wieku? A może z przełomu XX i XXI wieku? Nie można też wykluczyć, że 
podejście socjolingwistyczne dziś należy już do tradycji. Warto więc prześledzić choćby 
niektóre metody, stosowane w dialektologii dawniej i dziś. 

Refl eksje na temat metodologii w badaniach dialektologicznych towarzyszą tym bada-
niom od samego niemal początku (por. niżej). Tu trzeba odesłać czytelnika do tomu pierw-
szego serii Gwary dziś pod red. J. Sierociuka, zatytułowanego Metodologia badań (Poznań 
2001), gdzie przy poszczególnych artykułach zamieszczona jest literatura. Moim celem 
jest wykazanie, że w dialektologii niemalże od samego początku stosowano różne meto-
dy, które z czasem udoskonalano i rozwijano. Pojawiają się wprawdzie — i to systema-
tycznie — nowe tendencje w metodologii badań, ale zdecydowanie częściej obserwujemy 
także ciągłość, rozwijanie tych aspektów badań, które dawniej były w zalążkach. Dobrze 
ujął to K. Polański w artykule encyklopedycznym o socjolinwistyce: „nazwa utworzo-
na ok. 1950 w USA, ale problematyką socjolingwistyczną zajmowano się już w XIX w., 
przede wszystkim w postaci badań dialektologicznych”1. Nie wszystko, co wydaje się 
nowe jest takim, a to, co niektórym wydaje się archaiczne i niemodne, nadal zachowuje 
wartość. Temat przedstawiam głównie na przykładzie wybranych prac z dialektologii pol-
skiej. Z konieczności przedstawiam sprawy w uproszczeniu, w sposób niepełny. 

Niemal od początków dialektologii stosowano kilka metod: opisową (deskrypcję), 
arealną, socjolingwistyczną (choć jej tak nie nazywano), dosyć wcześnie zaczęto zwra-
cać uwagę na świadomość językową nosicieli dialektu i statystykę. Oczywiście wszyst-
kie te metody rozwijały się, przy czym jedne szybciej, drugie wolniej. W dialektologii 
słowiańskiej stale był obecny element nowoczesności i jako dialektolodzy nie mamy się 

1 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. K. Polańskiego, wyd. 2, Wrocław 1999, s. 542.
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czego wstydzić. Paradoksalnie jednak, choć socjolingwistyka na przełomie XX i XXI w. 
była znacznie bardziej rozwinięta niż na początku tego stulecia, wyniki badań z lat dwu-
dziestych XX w. były niekiedy bardziej odkrywcze i bardziej znaczące metodologicznie 
niż późniejsze (por. niżej o pracach H. Turskiej). 

Zacznijmy od opisu gwar. Od początku w centrum zainteresowań był z jednej strony 
aspekt diachroniczny odnośnie zjawisk językowych (badano np. jak w gwarze rozwinęło 
się dawne *ě, a więc czy mamy w pol. mleko czy mliko, w ukr. b́idꞌa czy bydꞌa), z dru-
giej kładziono nacisk na różnice w rozwoju zjawisk w gwarze i w języku literackim. 
Istotnym momentem w doskonaleniu opisu stało się zastosowanie metody struktura-
listycznej, zwłaszcza uwzględnienie fonologii, rozróżnianie fonemów i ich wariantów 
(allofonów), rozróżnianie tego, co ważne, istotne, od tego, co mniej ważne, fakultatyw-
ne, niesystemowe. Zostało to zapoczątkowane już przed wojną, po wojnie fonologię 
stosowano w nielicznych tylko pracach2 i dopiero prace nad atlasem ogólnosłowiańskim 
upowszechniły ten kierunek (por. np. Topolińska 1982). Potem przyszła kolej na podob-
ne potraktowanie cząstek morfologicznych, rozumienie że czym innym jest końcówka, 
a czym innym jej wariant (allomorf), np. uwarunkowany fonetycznie3. Tak więc opis 
w aspekcie diachronicznym został uzupełniony przez opis synchroniczny (gorzej, jeśli 
jeden opis zastępowano, a nie uzupełniano, drugim). Warto dodać, że i wcześniej byli 
językoznawcy, którzy zdawali sobie sprawę z różnic pomiędzy morfemem i jego warian-
tem, a z kolei dziś są także tacy, którzy tego nie rozumieją.

Od początku starano się wskazać cechy charakterystyczne danej gwary, danego 
dialektu. Od początku też dialektolodzy starali się przy opisie gwary wyłowić jej cechy 
najstarsze, uważając je za charakterystyczne. Później zwrócono uwagę na różnice w mo-
wie pokoleń i można było postawić pytanie czy za charakterystyczne uznać trzeba cechy 
najstarszego pokolenia nosicieli gwary, czy może młodszego, czy ważne są cechy stare 
czy nowe? Czy trzeba brać pod uwagę cechy najczęściej występujące czy może rzadkie, 
ale ważne? Czy ważne są cechy „dominujące” (i jak tę dominantę określić)? Zwróćmy 
tymczasem uwagę, że przy wydzielaniu polskich gwar „kresowych” za charakterystycz-
ne uznano cechy stosunkowo nowsze, rozwinięte pod wpływem substratu czy adstratu 
litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego. 

Przy okazji warto jeszcze raz podkreślić, że wydzielanie tzw. dialektu kresowego 
(dialektów kresowych) dokonuje się według innych kryteriów niż podział polskiego te-
rytorium językowego na dialekty. W tym drugim przypadku brany jest pod uwagę aspekt 
diachroniczny: rozwój systemu staropolskiego. Termin „dialekt” w odniesieniu do pol-
szczyzny na dawnych Kresach jest mylący, bo ma zupełnie inne znaczenie niż w okre-

2 Na tym przykładzie dobrze widać, że postęp w badaniach dialektologicznych łączy się z postępem 
w badaniach w zakresie opisu synchronicznego języka literackiego.
3 Wynikiem nierozróżniania końcówek i allomorfów jest nieporozumienia wokół „koniugacji miesza-
nej -i-/-e-” w polszczyźnie „południowokresowej” (Ananiewa 1984), gdzie w pozycji słabej, nie pod 
akcentem, występuje podwyższenie samogłoski -e- do -i- typu wiezisz, zaś w pozycji mocnej, pod 
akcentem, jest -e- typu wieziemy, a więc -i- jest tu allomorfem dla -e- (na nautralizację nieakcentowa-
nych e i i w omawianych tu formach zwrócił uwagę R. Laskowski w artykule Nad polszczyzną w Ka-
zachstanie (logika zmian językowych), SPK III, 1984, s. 23–31 (z kolei niepełny, jak widać, materiał, 
kazał Autorowi pisać o „unikaniu” w opisywanych tam gwarach południowokresowych „zagrożonych 
synkretyzmem form”, bo typ ja bierze, ja może — on bierze, on może, zapewne według ja mówi — on 
mówi, jest w niektórych gwarach południowokresowych częsty). 
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śleniu „dialekt małopolski” czy „dialekt śląski” (zwracał na to uwagę od samego począt-
ku K. Dejna). Autorka pojęcia „dialekt południowokresowy” Z. Kurzowa miała na myśli 
wariant ogólnopolskiego języka literackiego. W czasie naszych studiów na UJ i trochę 
później posługiwano się określeniem „dialekt kulturalny” właśnie na oznaczenie języka 
literackiego; dziś nikt już tak nie mówi, tylko przy opisie polszczyzny kresowej określe-
nie to nierzadko pokutuje powodując zamęt w głowach młodych badaczy polszczyzny 
na Kresach (i powiedzmy to jasno: określenia tego należy unikać). Wobec istnienia na 
dawnych kresach tak polszczyzny gwarowej (tzn. z cechami gwarowymi polskimi), jak 
i w miastach czy wsiach drobnoszlacheckich regionalnego wariantu polszczyzny ogól-
nej (też z pewnymi polskimi cechami gwarowymi), powinno się mówić o „polszczyźnie 
na dawnych Kresach”, które to określenie obejmuje różne odmiany tej polszczyzny.

O problemie węższego czy szerszego arealnie występowania pewnych cech, które 
możemy uznać za charakterystyczne dla danego terenu i o próbach uchwycenia cechy 
dominującej będzie jeszcze mowa dalej. Zacznijmy od frekwencji, częstotliwości wy-
stępowania niektórych cech. Zwykle za charakterystyczne uważa się te cechy, które mają 
wysoką frekwencję. Tu można jednak wpaść w pułapkę. Już H. Turska, opisując język 
polskich wsi na Wileńszczyźnie, który powstał jako superstrat na gwarach litewskich 
i białoruskich, pokazała m.in., że cechy najbardziej rzucające się w oczy są wyśmiewane 
i zanikają, jak np. zamiana pod wpływem litewskim ch [χ] na k, np. kleb, klebania (Tur-
ska 1939/1982). Już wtedy takie formy trudno było na niektórych terytoriach znaleźć, 
ale nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia określenia genezy gwar są one naprawdę 
ważne. Były jednakże próby opisu, który miał pokazać nie jak się dawniej we wsi mó-
wiło, ale jaka cecha teraz przeważa, w jakim kierunku idą zmiany. Przed drugą wojną 
światową W. Doroszewski i jego uczniowie szukali w fonetyce gwary realizacji naj-
częstszych (por. np. Tokarski 1964 — praca została napisana i przygotowana do druku 
przed wojną). Musieli więc brać pod uwagę nie tylko najstarsze pokolenie, ale i pokole-
nia młodsze. Był to opis uwzglęniający statystykę realizacji głosek, przy czym J. Tokar-
ski zastrzegał się, że wobec nie tak wielkiej liczby zapisów statystyka w jego pracy ma 
charakter orientacyjny, zwracał też uwagę na to, czy jest różnica w wymowie różnych 
pokoleń, czy jej brak (szerzej o „szkole warszawskiej” zob. Leszczyński 1997). Teraz 
zastanawiamy się bardziej konsekwentnie nad różnicami w języku pokoleń czy idiolek-
tów, o czym dalej. Ale jeszcze dziś próbuje się niekiedy charakteryzować pewne obszary 
na zasadzie obliczeń statystycznych wybierając to, co najczęściej wpada w ucho, a nie 
zastanawiając się nad wagą prezentowanych cech; w ten sposób otrzymujemy charak-
terystykę ciekawą, niekiedy przynoszącą ważne spostrzeżenia (np. o przewadze ukania, 
tj. zastępowania nieakcentowanego o przez u, nad akaniem, tj. zastępowaniem nieakcen-
towanych e o przez a, w dzisiejszych gwarach północnokresowych, co wskazywałoby na 
wpływy litewskie), ale dającą tylko powierzchowną charakterystykę pewnych obszarów, 
w jakiejś mierze ahistoryczną (Grek-Pabisowa 20024). W dodatku zastosowanie metod 
socjologicznych nauczyło nas, że trzeba pokazywać zróżnicowanie pokoleniowe użyt-

4 Ważne jest w tej pracy m.in. stwierdzenie statystycznej przewagi „ukania” nad „akaniem”, co może 
wskazywać na substrat litewski, ale nie mniej ważną byłaby konstatacja nawet resztek wspomnianego 
wyżej zastępowania ch [χ] przez k, które bez żadnych wątpliwości wskazuje na substrat litewski (a nie 
białoruski).
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kowników gwary, a statystyki oparte są często na tekstach gwarowych zapisanych od 
najstarszego tylko pokolenia, bo takich tekstów jest najwięcej (o czym dalej).

Za cechy charakterystyczne — choć o nieco innym charakterze — można też uznać 
takie, które znane są znacznie szerzej, ale na danym terenie występują częściej niż na 
pozostałym obszarze danego języka czy w języku literackim (por. Handke 1987).

Jak więc charakteryzować poszczególne obszary gwarowe? Trzeba uwzględniać 
i cechy stare i cechy nowe. Trzeba uwzględniać zarówno te cechy, które są dziś po-
wszechne i te, które spotykamy tylko reliktowo. Trzeba rozumieć, że możemy mieć dwie 
rożne charakterystyki, które mówią nam o rzeczach różnych, że się wzajemnie uzu-
pełniają. Przy opisie synchronicznym trzeba też uwzględnić zmiany zachodzące na na-
szych oczach, potrzebna jest charakterystyka „dynamiczna”; dla takiej charakterystyki 
potrzebna jest analiza języka różnych idiolektów z różnych generacji. Trzeba wreszcie 
ustalić wagę, znaczenie poszczególnych cech.

Opis akustyczny jest niezasłużenie mało obecny w pracach dialektologicznych, choć 
wnioski z niego płynące są ważne, np. J. Garczyńska analizując głoski Polaków w Ka-
zachstanie (zwykle wysiedlonych tam z Ukrainy, ale przechodzących najczęściej na ję-
zyk rosyjski) stwierdziła, że baza artykulacyjna informatorów jest raczej ukraińska niż 
rosyjska (Garczyńska 2007).

W opisie gwar od początku zwracano uwagę na mowę najstarszego pokolenia, co 
wiązało się z dążeniem do rekonstrukcji możliwie najdawniejszego stanu gwary. Stąd 
podczas dawnych eksploracji terenowych szukano przede wszystkim najstarszych infor-
matorów, najlepiej niepiśmiennych, którzy nie opuszczali wsi. Robiono tak przez wiele 
lat. Jeszcze podczas moich wyjazdów na badania do wsi polskich na Ukrainie w latach 
1989–1996 czyniłem tak samo widząc jak najstarsze pokolenie wymiera a jednocześnie 
na wieś dociera tam w różny sposób polski język literacki. Mając ograniczone możliwo-
ści wyjazdów i badań terenowych także moi późniejsi współpracownicy robili tak samo. 
Tymczasem młodsze pokolenie zostało poddane nowym wpływom polskim, a jeszcze 
bardziej — ukraińskim i zrekonstruowanie ich języka w owym okresie na podstawie 
drobnych nagrań z tamtych lat jest już niemożliwe.

Badania socjolingwistyczne w dialektologii dotyczą różnych rzeczy, z czego nie wszy-
scy zdają sobie dostatecznie sprawę, mieszając je. Po pierwsze, socjolingwistyka jest po-
trzebna do opisu języka. Mamy tu zróżnicowanie języka wsi w zależności od statusu 
socjalnego (np. w Zielonej na Ukrainie różnica pomiędzy mową „Mazurów” ze wsi i „La-
chów” — szlachty z przysiółków; por. Dzięgiel 1996), wykształcenia a szerzej: kontak-
tu nosicieli gwary z językiem literackim rodzimym lub obcym itd. Następnie możemy 
mieć tu język codzienny i język czy formy używane „od święta” (okazjonalnie), a więc 
w rozmowie z ludźmi obcymi (np. z miasta, ale czasem też z sąsiedniej wsi), z księdzem 
(nawet miejscowym); język używany „od święta” może być językiem znanym biernie, 
który się w takich przypadkach aktywizuje, ale mogą to być tylko wybrane formy. Dobrą 
ilustracją opanowania przez nosicieli gwary dwóch wariantów języka mogą tu być zapisy 
z punktu słowackiego na Słowacji w Atlasie językowym polskiego Podkarpacia (AJPP 
1934), gdzie — jak mi mówił prof. Z. Stieber — informator jako miejscowe podał formy 
(wyrazy) regionalne5. Zwykle uwzględnia się tu także uwarunkowania historyczne, jak 

5 I te ostatnie — wbrew intencjom zapisującego — znalazły się w atlasie.
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wspólne dla całej wsi zmiany polityczno-administracyjne czy aspekty kulturalne, oświa-
towe, np. obecność we wsi szkoły z określonym językiem wykładowym czy w okresie 
przedwojennym na Łemkowszczyźnie czytelni o określonej orientacji: orientację rusińską 
miały czytelnie im. Kaczkowskiego, orientację ukraińską — czytelnie Proswity. Po dru-
gie, inne aspekty socjolingwistyki (socjodialektologii) nie dotyczą już opisu, ale rozwoju, 
zachowania czy zaniku gwary oraz funkcjonowania gwary; tu z jednej strony patrzymy 
na prestiż gwary (w ramach państwa — w stosunku do języka literackiego, w obcym pań-
stwie — w stosunku do języka obcego czy obcej gwary miejscowej), na użyteczność gwa-
ry dla komunikacji międzyludzkiej lub jej brak itd. (por. np. tabele według J. Fishmana 
w: Zielińska 2002). Warto podkreślić, że zwrócenie uwagi na funkcjonowanie gwary, na 
jej prestiż wiąże się nie tylko z rozwojem socjolingwistyki w ogóle, ale także ze zmienia-
jącymi się warunkami istnienia gwary. Sto lat temu wiele wsi było zasiedziałych z dziada 
pradziada. Wprawdzie przez wiele miejscowości przechodziła wojna, szerzyły się zarazy, 
ludzie wędrowali za chlebem, ale przecież trudno to porównywać do kataklizmów spowo-
dowanych w naszym regionie przez reżymy totalitarne. 

W Polsce szczególnie zwraca się uwagę na problemy socjolingwistyczne w badaniu 
tzw. gwar kresowych (por. wyżej). Jest to związane z naturą tych badań, wymuszających 
uwzględnienie kontaktu językowego. To z kolei implikuje wpływ literatury zachodniej, 
poświęconej problemom kontaktów językowych (Weinreich i inni; zazwyczaj cytuje się 
tylko nowszą literaturę anglojęzyczną, pomijając jakże ważne pozycje z lat trzydzie-
stych, cytowane np. przez H. Turską). 

Polska myśl językoznawcza w zakresie socjolingwistyki nie jest jednak młodsza, 
ale w Polsce mniej znana. Wspomnę tylko świetną pracę H. Turskiej z 1939 r., a która 
ukazała się dopiero w 1982 r.; autorka pokazuje w niej m.in. procesy polszczenia się 
wsi litewskiej, podnosi problem prestiżu („atrakcyjności”) języka, moment emocjonal-
ny („uczuciowy”), wagę potrzeby w zakresie komunikacji międzyludzkiej („użyteczno-
ści”), roli kobiety i innych czynników powodujących zmiany)6. 

Dziś trudno sobie wyobrazić pracę dialektologiczną, która nie uwzględniałaby czyn-
ników socjologicznych i historycznych mających wpływ na język ludowy, bilingwizmu 
i jego rodzajów (por. np. Dzięgiel 2001, Rieger 2002). Są jednak prace badające tylko 
warunki, w których gwara (język) funkcjonuje, ale bez zwrócenia uwagi jak to się odbija 
na systemie języka; nazywanie takich badań językoznawczymi jest chyba nadużyciem; 
jest to raczej paralingwistyka czy „lingwosocjologia”, tzn. socjologia, która bada nawet 
nie język, ale tylko jego funkcjonowanie i gdzie główną metodą jest socjologia, bazująca 
na problemach związanych z posługiwaniem się językiem. Socjolingwistyka bada sze-
rzej, bo w jej zakres wchodzi także wpływ warunków zewnętrznych na zmiany językowe.

Z socjolingwistyką zazębia się etnolingwistyka (lingwistyka antropologiczna), ba-
dająca pierwotnie związki języka z kulturą, dziś kładąca nacisk na językowy obraz świa-
ta. I znów podobnie jak w przypadku socjolingwistyki mamy coraz częściej do czynienia 
z manipulacją, polegającą na nazywaniu badań etnologiczno-etnografi cznych na mate-
riale językowym lingwistycznymi; jest to taka „lingwoetnologia”7.

6 Teoretyczna praca L. Zawadowskiego z 1961 r. była i pozostaje w świecie mało znana (Zawadowski 1961), 
choć została opublikowana po angielsku w czaspopiśmie o światowym zasięgu (ale wydawanym w Polsce).
7 I tak jak w przypadku „lingwosocjologii” nie ma nic w tym złego, chodzi jednak o jasne określanie 
dyscypliny, którą się uprawia.
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Aspekt arealny był obecny w pracach dialektologicznych chyba od samego począt-
ku. Dla obszaru językowego polskiego jeszcze w połowie XIX w. Wenecker rozsyłając 
swój kwestionariusz także na Śląsk i na Kaszuby miał świadomość, że — jak to się 
w Polsce mówi — „co wieś, to inna pieśń” (por. np. Popowska-Taborska, Rzetelska-
-Feleszko 2009). Opisy poszczególnych dialektów polskich zwykle przedstawiały zróż-
nicowanie obszaru i zasięgi poszczególnych cech, często także na mapach bardziej lub 
mniej schematycznych (por. np. Nitsch 1909). Później Gilliéron i inni autorzy atlasów 
językowych (por. np. Gilliéron 1900–1912) natchnęli slawistów do sporządzania map 
różnych obszarów dialektalnych, w końcu całych terytoriów językowych. Mapy zasię-
gów poszczególnych cech gwarowych mogą mieć podstawowe znaczenie dla pokaza-
nia, jakie cechy danego dialektu występują w całej gwarze, a jakie tylko na jego części, 
por. np. schemat izoglos Zakarpacia J. Dzendzeliwskiego z zaznaczeniem kilku stref, 
w których gwary są najbardziej jednorodne (Dzendzeliwski 1966: 16). Co więcej, zasię-
gi takie pozwalają zakwestionować dotychczas przyjmowane ugrupowanie dialektalne, 
np. zasięgi cech „huculskich” pokazane przez J. Janowa w 1938 r. pokazują, że z języ-
kowego punktu widzenia nie ma „dialektu huculskiego” czy „pokuckiego” („naddnie-
strzańskiego”), a mamy tylko dialekt zachodniohuculsko-pokucki i wschodniohuculsko-
-pokucki8 (por. mapy LAH 1996, tamże przedruk mapy J. Janowa). Schematyczne mapy 
zasięgów poszczególnych cech czy pęków izoglos z konieczności muszą być uogól-
nione, np. mogą nie uwzględniać form obocznych (np. na zachodniej Huculszczyźnie 
nowszych form 3 sg. z -t, występujących obok starszych form bez -t, np. vyǵe, łopoḱꞌe, 
występujących reliktowo u ludzi najstarszych w ustronnych przysiółkach, co uwzględni 
mapa lingwistyczna jako cechę historycznie charakterystyczną dla tego obszaru; por. Ja-
nów 19389 i mapa szczegółowa nr 250 w LAH 1996); podobne uogólnienia występu-
ją w atlasach narodowych, obejmujących duży obszar. Mapy atlasowe dialektów mogą 
uwzględniać różne zagadnienia szczegółowe.

Istnieje już świetny opis atlasów gwarowych polskich (Reichan, Woźniak 2004) i opis 
polskich atlasów gwar ukraińskich (Rieger 2006)10. Cieszymy się z każdego kolejnego 
atlasu, ale atlas atlasowi nie równy. Przeważa bądź fonetyka/fonologia, bądź leksyka, bo 
te działy najłatwiej wychwycić. Tu warto wspomnieć, że w czasie zbierania materiałów 
dla atlasów językowych wschodniosłowiańskich czasami brakowało doświadczonych 
dialektologów dla wszystkich obszarów, stąd możliwe zniekształcenia (W. Czekman 

8 Przewiduję szczegółowy opis tej problematyki oddzielnie. W różnych opracowaniach i podręczni-
kach dialektologii, zwłaszcza w opracowaniach encyklopedycznych, nierzadko przedstawiane są cechy 
jakiegoś dialektu, w rzeczywistości obejmujące tylko jego część. Takimi „drobiazgami” nikt się nie 
przejmował i nie przejmuje.
9 Język przysiółków może mieć inne cechy niż język wsi; jest tak np. w Biskowicach koło Sambora, 
por. Dzięgiel 2002. Tu trzeba pamiętać, że przysiółki górskie mogą mięć zarówno cechy archaicz-
ne, jak i związane z nową kolonizacją, bowiem osadnictwo posuwało się często w górę rzeki i nowe 
fale osadnicze zajmowały tereny jeszcze nie zamieszkałe, por. np. Fastnacht 1962. Badacze niemieccy 
wskazywali na Łużycach nazwy terenowe słowiańskie (dawne) w centrum wsi i niemieckie (nowe) — 
na jej obrzeżach.
10 Wykaz atlasów wschodniosłowiańskich dałem w dziale Dialect Atlases (East Slavic) w: Die slavi-
sche Sprachen. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geshichte und ihrer Erforschung. 
Herausg. von K. Gudschmidt, S. Kempgen, T. Berger, P. Kosta. Band 2. De Gruyter Mouton. Berlin — 
München — Boston 2014, s. 2074–2082.
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mówił kiedyś półżartem, że zapisy form z różnymi typami akania z terenów wschodnio-
białoruskich odpowiadają temu, co „powinno się było tam znależć”). Niestety nie został 
zrealizowany pomysł atlasu gwar wschodniosłowiańskich na bazie materiałów OLA, do 
którego materiał zbierali już tylko wysokowykwalifi kowani badacze.

Wskazanie zasięgów pewnych cech może nie kwestionować dawnego podziału na 
dialekty, ale może go uzupełniać. Badacze rosyjscy (por. Awaniesow, Orłowa 1965; Za-
charowa, Orłowa 1970) wskazali obok tradycyjnych podziałów dialektalnych gwar ro-
syjskich ujęcie inne, polegające na pokazaniu zasięgów grup izoglos, izomorf i izoleks, 
które nie pokrywają się z tradycyjnym podziałem gwar. Wydaje się, że takie ujęcie warto 
by zastosować do niektórych obszarów ukraińskich11.

*

Zmiany ludnościowe: wysiedlenia, zniszczenia wojenne, przemieszczenia ludności 
(zwykle przymusowe), ucieczka do miast i wyludnienie wsi z jednej strony, a z drugiej 
— upowszechnienie oświaty, radia i telewizji wraz z oddziaływaniem języka literackie-
go własnego i/lub państwowego spowodowały dodatkowe wielkie trudności przy spo-
rządzaniu nowych opisów czy atlasów. Ale mimo tych trudności wielu dialektologów 
nawet w tak trudnych warunkach potrafi  dać wspaniałe opisy i zapisy tekstów gwaro-
wych, potrafi  obdarzać nas nowymi atlasami.

W dawnych opisach gwar i dawnych monografi ach gwarowych (czy monografi ach 
cech gwarowych) mamy wiele niezwykle cennych prac, do dziś zachowujących swą 
wartość (przy czym od samego początku często zwracano uwagę na różnice w języku 
pokoleń), choć ujęcia fonologiczne dla fonetyki i strukturalistyczne dla morfologii przy-
chodziły później (składnią gwarową dawniej mało kto się zajmował, a i dziś nie ma wie-
lu prac na ten temat). Czasem wartość dawnych opisów polega także na tym, że opisując 
daną gwarę dziś możemy śledzić zmiany. 

Coraz większą popularność zyskują w nauce badania interdyscyplinarne. Docho-
dzi nawet do tego, że wielu nazywa swoje badania interdyscyplinarnymi, choć w rzeczy-
wistości nie są one takimi12. Badania dialektologiczne zawsze były powiązane z innymi 
dyscyplinami: z etnografi ą (dziś częściej mówi się: z etnologią), a jak wykazano wyżej 
— często także z socjologią. Zdarza się też, że prowadzimy badania polidyscyplinar-
ne, np. gdy badając język polski na Ukrainie i warunki jego rozwoju, przetrwania, a tak-
że zaniku pytamy o losy ludzkie, o historię mówioną (co np. przekazywano z pokolenia 
na pokolenie o osiedleniu wsi), o historię prześladowań, represji, o stosunki z sąsiada-
mi-Ukraińcami.

11 Nawiasem mówiąc do obszaru rosyjskiego badacze rosyjscy zaliczyli tam arbitralnie także gwary bia-
łoruskie na Smoleńszczyźnie i innych terenach, przyjmując granice polityczne za granice języków; inne 
spojrzenie pokazuje choćby Опыт диалектологической карты русского языка в Европе Moskiew-
skiej Komisji Dialektologicznej z 1915 r. czy monografi a P. Rastorgujewa Говоры на территории 
Смоленщины, Moskwa 1960. Wspominam o tym w moim Zarysie dziejów języka rosyjskiego (wyd. 2, 
Warszawa 1998, s. 42–43).
12 Badaniom nie określającym się jako interdyscyplinarne odmawia się naukowości i nierzadko fi nan-
sowania, co jako żywo przypomina gnębienie nauki przez „jedynie słuszną” metodę marksizmu-lenini-
zmu w nie tak odległych jeszcze czasach.
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Nie można pominąć jeszcze języka czy stylu prac dialektologicznych, zresztą nie tyl-
ko dialektologicznych. Wielu dzisiejszych badaczy, często bardzo dobrych, stosuje wy-
myślne określenia dla rzeczy nie wymagających takich określeń (ale uzyskując brzmie-
nie „naukowe” dla swoich wypowiedzi), poddaje się modzie stosowania terminologii 
angielskiej czy kalkowanej z angielskiego, przeważnie w dobrej wierze. Przykładem 
może być nazwanie szukania informatorów za pomocą „metody kuli śnieżnej”, tzn. cho-
dzenia od jednego informatora do kolejnego, przez niego wskazanego, a przecież poko-
lenia dialektologów i etnografów uważały to za coś, o czym nie warto wspominać. Nad-
używane jest pojęcie „sfery” („domain” Fishmana), bo nie wszystko w takich tabelach 
się mieści, niektórych rzeczy (jak brak szkoły z językiem ojczystym pod obcą okupacją) 
nie warto w tabele ujmować. Na „nowomowę” w pracach językoznawczych zwracano 
już wcześniej uwagę, bełkot pseudonaukowy panoszy się zresztą w wielu dziedzinach.

*

Trzeba jeszcze wspomnieć o metodach zbierania materiałów gwarowych i o różnych 
dziwnych poglądach na ten temat. 

W czasach, kiedy nie było magnetofonów i dyktafonów zapisywano wypowiedzi 
informatorów ręcznie13. Gdy zapisywano pojedyncze wyrazy czy frazy pewnie nie było 
problemów, choć pomyłki zawsze mogły się zdarzyć. Ale jak zapisywano dłuższe frazy 
czy wręcz opowiadania? Nie ulega dla mnie wątpliwości, że zapisujący potem popra-
wiał jakieś oczywiste pomyłki, zwłaszcza, że był zwykle osłuchany z gwarą, a zapisując 
szybko nie miał czasu na sprawdzanie bieżące tego, co zapisał. Miałem możliwość po-
równania polskiego fragmentu z Pokucia w rękopisie J. Janowa i druku tegoż fragmentu 
w wyborze K. Nitscha; w tym drugim niewątpliwie dokonano kilku korekt (por. Janów 
1927 i Nitsch 1929).

Trzeba chylić czoła przed badaczami, którzy wozili ze sobą ciężki sprzęt w epoce 
pierwszych magnetofonów, jak np. V. Latta badając gwary łemkowskie na Słowacji. 
Ale taśmy można było odsłuchiwać kilka razy (choć i tak wątpliwości mogły pozostać). 
Potem przyszły małe magnetofony, wreszcie dyktafony, które łatwo jest ukryć, by infor-
mator nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest nagrywany i mówił swobodnie. Pojawił 
się jednak problem: czy można — nawet dla szczytnych celów naukowych — nagrywać 
z ukrycia?

Jest rzeczą oczywistą, że informator stara się mówić „poprawnie” z obcym, zwłasz-
cza, gdy wie, że jest nagrywany, a wyraża się swobodniej gdy rozmawia z osobami mu 
bliskimi, gdy nie wie o nagraniu. Odpowiednio do tego mówi się i pisze o sytuacji 
ofi cjalnej i nieofi cjalnej nagrywania informatorów czy zapisywania materiału. Choć 
sytuacje te są różnie defi niowane, to generalnie wiadomo, o co chodzi. Sytuację, w któ-
rej nagrywaliśmy Polaków na Ukrainie, nazwałem półofi cjalną: byliśmy spoza wsi, więc 
niejako obcy, ale z drugiej strony byliśmy jakoś „swoi”, bo Polacy, katolicy. Każdy 
wie, jak wiele zależy od umiejętności zjednywania sobie informatorów, zdobywania ich 
zaufania. W literaturze można znaleźć wypowiedzi badaczy, kwalifi kujące nagrania czy 
wywiady w sytuacji innej niż nieofi cjalna, jako bezwartościowe. Jest to pogląd błędny, 

13 To jest uwaga dla młodszych, którym trudno sobie wyobrazić, że kiedyś nie było nawet radia.
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bo z jednej strony w sytuacji „ofi cjalnej” możemy mieć do czynienia z grupą infor-
matorów, która jest świadoma swej roli, gdzie informatorzy wzajemnie się poprawiają 
(miałem taką sytuację w Oleszkowcach na Podolu). Z drugiej strony porównanie zapi-
sów dokonanych w różnych sytuacjach może być bardzo pouczające, np. w Gwozdawie 
koło Berdyczowa formy podawane w wypowiedziach ciągłych, np. dla konia, dla bra-
ta bywały inne niż formy, które uzyskiwałem w odpowiedzi na pytania formułowane 
bardziej „wprost”, np. typu koniowi, bratu (przy pytaniach o odmianę wyrazu). Dzięki 
temu uzyskiwałem i formy mowy codziennej i formy z zapasu biernego. Podobnie bywa 
zresztą i w swobodnej narracji, gdzie nieraz na początku pojawiają się formy czy wyrazy 
używane „od święta” (okazjonalnie), a dalej — z języka codziennego (por. Rieger 2008). 
Trzeba rzecz jasna dążyć do tego, by sytuację ofi cjalną zamieniać na mniej ofi cjalną, 
a do tego celu mogą prowadzić różne drogi. Przytoczę dla przykładu opowiadanie prof. 
K. Feleszki jak w karczmie na Bukowinie po kilku kieliszkach toczyła się zupełnie swo-
bodna, „naturalna” rozmowa w kilku językach po kolei (polski, rumuński, ukraiński, 
niemiecki). W Lublinie prof. P. Smoczyński miał pouczać, że eksplorator powinien mieć 
ze sobą tyle wódki, żeby nawiązać kontakt z informatorem, ale też nie tyle, by kontakt 
został przerwany14 (informacja od prof. F. Czyżewskiego). 

Trzeba jeszcze powiedzieć o wartości badań kwestionariuszowych (oczywiście 
prowadzonych nie na zasadzie: „czy u was to nazywa się A, czy B, czy C?”). Otóż jedna 
z młodych badaczek, która przejęła się zasadą wykorzystywania jedynie nagrań z ukry-
cia, w rozdziale swojej rozprawy doktorskiej, poświęconym słowotwórstwu zebrała 
tylko kilkanaście przykładów. Bo z tekstów ciągłych, w dodatku niezbyt długich i nie 
nastawionych na etnografi ę, wiele dla słowotwórstwa wyciągnąć się nie da. Dla celów 
atlasowych bez kwestionariusza ani rusz. Rzecz w tym, by go odpytywać nie podsuwa-
jąc informatorowi wyrazu, który chcemy od niego uzyskać. Por. też wyżej uwagi o uzy-
skiwaniu słownictwa czy form regionalnych czy z biernego zapasu leksyki informatora.

Do badań dialektologicznych wkraczają korpusy tekstów, które po odpowiednim 
otagowaniu pozwalają m.in. wychwycić różnice idiolektalne, częstotliwość użycia róż-
nych leksemów czy form w różnych pokoleniach, u ludzi z różnym wykształceniem 
itp. (por. tu rozprawę doktorską A. Wieczorek „Słownictwo polskiej gwary kresowej na 
przykładzie Maćkowiec na Podolu. Charakterystyka funkcjonalna”, przygotowywaną 
do druku). Czy jest to nowa metoda, czy nowe narzędzie? Byłbym skłonny widzieć tu 
raczej narzędzie, choć niewątpliwie nowoczesne, zintegrowane z matematyką15. 

Nie mamy jeszcze w dialektologii (i pewnie mieć nie będziemy) doświadczenia 
z korpusami równoległymi, które wykorzystują teksty tłumaczone, ale sama idea ze-
brania takich tekstów podsuwa myśl o zebraniu tekstów o podobnej tematyce np. w czę-
ści ukraińskiej i w części polskiej jednej wsi. Autorki ciekawej i inspirującej pracy o sy-
tuacji językowej i słownictwie na białoruskiej Brasławszczyznie nagrywały wywiady tej 
samej treści u Białorusinów i u Polaków (por. Brasławszczyzna 2009–2012). Zapewne 
opracowania nawet quasikorpusowe mogłyby przyczynić się do jeszcze lepszego opisu 
materiału niż dotychczas.

14 Obydwu metod nie polecałbym zwłaszcza młodszym koleżankom.
15 W 1991 r. wpisałem ok. 22 000 zapisów („rekordów”) z gwar huculskich do komputera, który w cią-
gu kilku minut uporządkował je według nadanych im wcześniej numerów pytań kwestionariusza zbior-
czego i nie mam wątpliwości, że wykorzystałem komputer jako narzędzie.
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*

Nie można na koniec nie wspomnieć o problemach prezentacji wyników badań. Wspo-
minaliśmy już o monografi ach, podręcznikach, encyklopediach... Ostatnio dochodzi nie-
zwykle atrakcyjny i sugestywny przekaz multimedialny, który może być powiązany 
z ginącą już (jak i gwara) kulturą ludową16. 

Osobny problem stanowi podawanie haseł i cytatów w słownikach dialektologicz-
nych. Większość opracowujących podaje hasła w ortografi i języka literackiego lub zbliżo-
nej do niej (np. SGP PAN, por. szczegółowe omówienie polskich słowników gwarowych 
w: Karaś 2011), co ułatwia korzystanie wszystkim, którzy interesują się słownictwem 
gwarowym, ułatwia korzystanie ze słownika także językoznawcom, zwłaszcza obcokra-
jowcom. Duża część słowników o mniejszym zasięgu podaje hasła w ortografi i języka 
literackiego, ale z uwzględnieniem fonetyki gwarowej, dla oddania miejscowego „ko-
lorytu”, ale już zaznaczenie np. akania utrudniałoby korzystanie ze słownika. Niektóre 
słowniki dając w haśle postać gwarową, czynią tak z myślą o miejscowym odbiorcy, 
inne — nie wiadomo dlaczego.

*

Warto podkreślić, że dialektologia zwykle stosowała metody wypracowane przez języko-
znawstwo ogólne i synchroniczne, ale też mogła na tamte gałęzie lingwistyki wpływać. 

Na zakończenie powiem przewrotnie: gdy analizujemy prace dialektologiczne i za-
stanawiamy się która metoda jest najlepsza, odpowiedź pada zawsze ta sama: ta, która 
najlepiej odpowiada wybranemu celowi, niezależnie od tego czy jest to metoda stosowa-
na od dawna, czy nowsza. A niezależnie od metody nadal będziemy mieć prace świetne, 
średnie i słabe. Jak wszędzie decyduje — mówiąc eufemistyczne — czynnik ludzki.

Literatura 
AJPP 1934 — M. Małecki, K. Nitsch, Atlas gwarowy polskiego Podkarpacia. Kraków.
A n a n i e w a  1984 — Ч. Ананьева, Презентная парадигма глагола в польских 

периферийных говорах Казахстана, SPK III, 1984, s. 91–126.
Aw a n i e s o w,  O r ł o w a  1965 — Р. Аванесов, В. Орлова (ред.), Русская диалектология. 

Москва.
B r a s ł a w s z c z y z n a  2009–20012 — Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. T. I–

II. Red. E. Smułkowa. Warszawa.
D z e n d z e l i w s k i  1966 — Й. Дзендзелівський, Конспект лекцій з курсу української 

діалектології (вступні розділи). Ужгород.
D z i ę g i e l  1966 — E. Dzięgiel, Sytuacja językowa w Zielonej koło Wołoczysk, JPKW 1, 

s. 267–281. 
D z i ę g i e l  2001 — E. Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar 

południowokresowych. Fleksja imienna i werbalna. Kraków.
D z i ę g i e l  2002 — E. Dzięgiel, Biskowice, JPU 1. Warszawa, s. 57–63, w szczególności 

s. 58.

16 Dla gwar polskich można taki przekaz zobaczyć na stronie www://dialektologia.uw.edu.pl/.
Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



„Nowe” i „stare” w metodologii badań dialektologicznych  109

F a s t n a c h t  1962 — A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650. 
Wrocław.

G a r c z y ń s k a  2007 — J. Garczyńska, Analiza fonetyczna akcentowanych samogłosek 
ustnych w mowie Polek Kazachstanu. Warszawa.

G i l l i é r o n  1900–1912 — J. Gilliéron, L’Atlas liguistique de la France.
G r e k - P a b i s o w a  2002 — I. Grek-Pabisowa, Współczesne gwary polskie na Litwie 

i Białorusi. Fonetyka.
H a n d k e  1987 — K. Handke, O regionalizmie frekwencyjnym, „Studia Polonistyczne” 

XIV/XV. Poznań, s. 71–76.
J a n ó w  1927 — J. Janów, Zapiski z gwar polskich na Podolu (przygotował do druku J. Rie-

ger), SPK IX, s. 205–211. 
J a n ó w  1938 — J. Janów, Ważniejsze cechy gwar huculsko-pokuckich a teorie 

o Bołochowcach. Warszawa. Komisja Badań Ziem Wschodnich [przedruk w: RKJ ŁTN, 
t. 37 (1992), s. 55–65].

K a r a ś  2011 — H. Karaś, Polska leksykografi a gwarowa. Warszawa. 
LAH 1996 — A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language. Compiled 

and Edited from the Fieldnotes of J Janów and His Students by J. Rieger. Warsaw.
L e s z c z y ń s k i  1997 — Z. Leszczyński, Dziesięciolecie 1929–1939 w dialektologii pol-

skiej. [w:] Tradycja badań dialektologicznych w Polsce. Pod red. H. Sędziak. Olsztyn, 
s. 14–22

N i k o ł a j e w,  To ł s t a j a , 2001 — С. Николаев, М. Толстая, Словарь карпатоукраин-
ского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов. Москва.

N i t s c h  1909 — K. Nitsch, Dialekty polskie Śląska. Kraków (Materiały i Prace Komisji 
Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. IV).

N i t s c h  1929 — K. Nitsch, Wybór tekstów gwarowych. Kraków [zamieszczono tam frag-
ment zapisek J. Janowa z Podola].

P o p o w s k a - Ta b o r s k a ,  R z e t e l s k a - F e l e s z k o  — 2009 — E. Rzetelska-Feleszko, 
H. Taborska, Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych. 
Warszawa.

R e i c h a n , Wo ź n i a k  2004 — J. Reichan, K. Woźniak, Polskie atlasy dialektologiczne 
i etnografi czne. Kraków.

R i e g e r  2002 — J. Rieger, Język polski na Ukrainie w XX wieku, JPU 1, s. 11–51.
R i e g e r  2006 — J. Rieger, Polskie atlasy gwar ukraińskich, [w:] Лінгвистичний атлас — 

від створення до інтерпретації. Львів, s. 7–36 (Діалектологічні студії 6).
R i e g e r  2008 — J. Rieger, Zapożyczenia, w artykule: R. Modzelewska, J. Rieger, Słow-

nictwo gwary Satanowa nad Zbruczem, zamieszczonym w: Słownictwo kresowe. Studia 
i materiały. Pod red. J. Riegera. Warszawa, s. 270–276.

SGP PAN — Słownik gwar polskich, wyd. Instytut Języka Polskiego PAN od 1977 r. 
To k a r s k i  1964 — J. Tokarski, Gwara Serpelic. Fonetyka. Fleksja. Wrocław. 
To p o l i ń s k a  1982 — Z. Topolińska, Opisy fonologiczne polskich punktów „Ogól-

nosłowiańskiego atlasu językowego”. Zesz. I. Kaszuby, Wielkopolska, Śląsk. Wrocław 
1982. 

T u r s k a  1939/1982 — H. Turska, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszc-
zyźnie, SPK I 1982, s. 19–121 (druk zachowanego fragmentu na podstawie „szczotki dru-
karskiej” z 1939 r.).

W i e c z o r e k  2010 — A. Wieczorek, Kilka uwag o wariantywności leksykalnej w polskiej 
gwarze Maćkowiec na Podolu (na przykładzie dwóch wybranych idiolektów), SPK XII, 
s. 137—161. 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



110 Zagadnienia ogólne

Z a c h a r o w a , O r ł o w a  1970 — К. Захарова, В. Орлова, Диалектное членение рус-
ского языка. Москва.

Z a w a d o w s k i  1961 — L. Zawadowski, Fundamental relations in Language Contact. 
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XX, s. 3–26.

Z i e l i ń s k a  2002 — A. Zielińska, Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium so-
cjolingwistyczne. Warszawa.

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



 Czego nie wiemy o polszczyźnie kresowej XX i XXI wieku?1

[„Slavia Orientalis” LXVI (2017), nr 3, s. 519–533)

Zrobiono już bardzo dużo by poznać fenomen powstania i funkcjonowania polszczyzny 
w kontakcie i/lub na podłożu litewskim, łotewskim, białoruskim, ukraińskim, [rumuń-
skim], także rosyjskim na Syberii. 

Tekst ten traktuję jako wstęp do większej pracy podsumowującej dotychczasowe 
osiągnięcia w badaniu polszczyzny kresowej tak od strony faktografi cznej, jak i me-
todologicznej. Poruszono tu niektóre ważne aspekty badań zarysowanych zwłaszcza 
w ostatnich publikacjach, co jednocześnie wskazuje kieunki dalszych badań. Z koniecz-
ności wymieniono tu wybrane tylko problemy. Warto też zastanawiać się nad tym, cze-
go już się nie dowiemy (i dlaczego), a co jeszcze możemy zbadać.

Mówiąc o XX i XXI wieku, na wstępie trzeba przypomnieć warunki funkcjonowa-
nia polszczyzny na różnych terenach „kresowych” i na cezury czasowe. I tak na po-
czątku XX wieku, do wybuchu pierwszej wojny, tereny kresowe w zaborze austriac-
kim — w Galicji cieszyły się względną swobodą, istniały polskie szkoły (oczywiście 
w ograniczonym zakresie), po polsku można się było porozumiewać w urzędach. Od 
1917–1921 r. sytuacja języka polskiego w ZSRR, a więc na „dalszych kresach” a także 
na Litwie „Kowieńskiej” różniła się znacznie od sytuacji na terenach w granicach pań-
stwa polskiego, gdzie językiem państwowym, a co za tym szło Kościoła, a najczęściej 
także szkoły, był język polski; w ZSRR kościoły pozamykano, ale powstały i działały 
przez kilka lat dwa „polskie rejony”: marchlewski na Ukrainie i dzierżyński na Białorusi, 
w urzędach mówiono tam po polsku, wychodziła prasa polskojęzyczna. Ale „rozprawa 
z kułactwem” na początku lat dwudziestych spowodowała wysiedlenie wielu polskich 
gospodarzy, którzy dobrze gospodarowali i byli trochę zamożniejsi. W roku 1933 wielki 
głód nie ominął polskich wiosek na Ukrainie. Od roku 1935–1937 na „dalszych kresach” 
nastąpiła kolejna fala represji, tym razem skierowana przeciwko niektórym narodom, 
w tym polskiemu, zlikwidowano dwa wspomniane wyżej polskie rejony, pozamykano 
szkoły, ludność wysyłano do Kazachstanu (a w lepszym wypadku tylko na tereny dalej 
na wschód położone), mężczyzn masowo rozstrzeliwano. Tereny opróżnione z Polaków 

1 Referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN w czerwcu 2015 r.
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zasiedlano Ukraińcami z dalszych obwodów (nie znającymi polskiego). Zapoczątko-
wało to fi zyczną likwidację polskich zwartych osiedli na Białorusi i Ukrainie. Podczas 
okupacji niemieckiej rzezie prowadzone przez UPA na Wołyniu (także na Podolu) spo-
wodowały dalszą fi zyczną likwidację polskich wsi, bo ocalała ludność chroniła się po 
miasteczkach i miastach, a w 1945 r. wyjechała do Polski, która była już w nowych 
granicach. Podobny exodus dokonał się na Wileńszczyźnie i na Białorusi.

Rozsiedlenie Polaków i ich liczebność na kresach. Dla zmian w archipelagu polskich 
obszarów i polskich wysp na kresach w XX i XXI wieku dysponujemy badaniami sta-
tystycznymi (P. Eberhardt i in.), przy czym dane ofi cjalne, np. spisy ludności, z których 
korzystają statystycy, często zaniżały liczbę Polaków. Nie znamy jednak szczegółowo 
rozsiedlenia Polaków zarówno przed wspomnianymi wyżej zmianami, jak i nie znamy 
aktualnego stanu „polskich” wsi (nawet konsulaty często tego nie wiedzą). Słownik 
geografi czny Królestwa Polskiego daje szereg cennych wskazówek, ale daleko tu do 
pełnych danych. Dla Galicji W. Kubijowycz sporządził spis mieszkanców każdej wsi 
(stan na 1.IX.1939), uwzględniający wyznanie i język2. Dla obwodu żytomierskiego 
S. Rudnicki zestawił wykaz ponad 200 wsi, w których mieszkali kiedyś Polacy, a wraz 
z zespołem opracował 853. Badał dzieje Polaków na Ukrainie ks. R. Dzwonkowski 
z zespołem, bada T. Sommer. Moi młodzi współpracownicy z Żytomierza docierają 
do informacji o kolejnych wsiach dawniej polskich, przy czym najczęściej mają już 
do czynienia z pojedynczymi osobami. Nie tak dawno na Litwie V. Čekmonas wraz 
ze współpracownikami znajdywał nie znane wcześniej skupiska Polaków, część opi-
sał, część pozostała w nagraniach (częściowo przez nas zdigitalizowanych). Wydaje 
się, że jeszcze sporo można tu osiągnąć, a nawet poprzez wywiady stwierdzić stan 
dawniejszy. Nie zawsze jednak informacja o Polakach (np. w księgach metrykalnych) 
jest równoznaczna z informacją o używaniu języka polskiego, a w szczególności o za-
kresie jego funkcjonowania4.

Sytuacja socjolingwistyczna, w szczególności w zakresie używania języka polskiego: 
bilingwizm i jego rodzaje, prestiż języka polskiego, funkcje języka polskiego, zwłaszcza 
w opozycji język domowy ~ język publiczny itd. dla przełomu XX i XXI w. została opi-
sana w tym sensie, że przedstawiono różne sytuacje, które można uznać za typowe dla 
pewnych obszarów. Mamy szereg opisów szczegółowych i kilka monografi i [kontynuują-
cych wcześniejsze badania H. Turskiej, W. Werenicza, W. Czekmana i in.]: E. Dzięgiel5, 

2 Кубійович В., Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1.1.1939. Otto Harrasso-
witz, Wiesbaden 1983.
3 S. Rudnicki, Polacy i język polski w obwodzie żytomierskim, JPKW 1. Warszawa 1996, s. 153–174. 
Польські поселення Житомирщини. Ред. Ю. Кондратюк. Житомир 2011.
4 [Dla zaboru austriackiego można posłużyć się Metryką Franciszkańską lub Metryką Józefi ńską z koń-
ca XVIII w. w archiwum lwowskim czy wiedeńskim. Podobne księgi katastralne dla Podola, sporzą-
dzone przez władze carskie na początku XIX w., spłonęły w archiwum w Kamieńcu Podolskim na 
początku XXI w. Oczywiście wykaz imion i informacja o wyznaniu, wskazujących na narodowość, 
niewiele mówi o języku, używanym przez te osoby.]
5 E. Dzięgiel, Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlachec-
kich. Semper. Warszawa 2003.
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H. Karaś6, Z. Sawaniewskiej-Mochowej wraz z A. Zielińską7, A. Zielińskiej8, [E. Smuł-
kowej i jej zespołu9], ostatnio I. Ackermann10. Co ważne, każda z tych monografi i wnosi 
pewien szczegółowy, specyfi czny, nowy punkt widzenia (co chcę przedstawić w innym 
miejscu). Tu wskażę tylko na ostatnią z tych prac: Autorka wzięła pod uwagę związek 
języka (posługiwania się językiem polskim) z poczuciem tożsamości narodowej w pol-
skich rodzinach na Białorusi i na Litwie, przy czym obserwowała to zawsze na przy-
kładzie trzech pokoleń, dzięki czemu otrzymujemy przegląd chronologiczny, zwracała 
m.in. uwagę na sam język i na zachodzące w nim interferencje, na różny, w dodatku 
zmieniający się, prestiż języka polskiego, przełączanie kodów. Obserwacją zostały objęte 
rodziny z różnych środowisk; do pokazania pełnego obrazu zapewne jeszcze jest daleko, 
ale i tu otrzymaliśmy kilka modeli typowych. Dziś dalej możemy opracowywać sytuację 
aktualną, praktycznie głównie na Litwie, bo na Białorusi i na Ukrainie tylko w zakresie 
pojedynczych wsi; pewna retrospekcja, oparta na wnikliwych pytaniach i dobrych odpo-
wiedziach, też jest możliwa.

Wiemy wiele o rodzajach polszczyzny, którą posługiwano się na kresach. I tak funkcjo-
nowała tam m.in. polszczyzna ogólna zarówno u przybyszów z ziem etnicznie polskich 
(np. w jednej z ksiąg sądowych kijowskich z XVII w. pisarz pochodził z Wielkopolski) 
jak i u wykształconej inteligencji (szkoła średnia!), w tym spolonizowanych przybyszów 
obcych (np. urzędników austriackich, którzy po I rozbiorze licznie pojawili się we Lwo-
wie). W tym języku mogły występować sporadycznie jakieś regionalizmy, ale miejsco-
wy koloryt istniał też w polszczyźnie ogólnej w Krakowie, Poznaniu czy Warszawie. 
Nie była to jednak polszczyzna kresowa i ten wątek należy tu pominąć, choć wart jest 
zbadania.

Przez polszczyznę regionalną północno- czy południowokresową rozumiem od-
mianę ogólnopolskiego języka literackiego, nasyconą silnie „kolorytem lokalnym” 
w stopniu, który nie likwidował jej ogólnopolskiego charakteru. Nasuwa się jednak py-
tanie: kiedy można mówić o polszczyźnie regionalnej? Od czego zależy taki status? 
Jakie nasycenie lokalnymi cechami i lokalnym słownictwem jest potrzebne do nazwania 
polszczyzny ogólnej, tu używanej, regionalną? (problem literatury pięknej powstałej na 
kresach z jej stylizacją „kresową” pomijam). Problem polszczyzny regionalnej Kresów 
i jej gramatycznego oraz leksykalnego zróżnicowania wymaga odrębnego zbadania.

Tymczasem można przyjąć, że istniała polszczyzna regionalna południowo- i pół-
nocnokresowa, Z. Kurzowa określała ją jako „dialekt”, dla mnie niewątpliwie w związ-
ku w lansowanym w naszych czasach studenckich terminem „dialekt kulturalny”. W wy-
mowie (tj. w fonetyce) mamy tu śpiewność (inną w Wilnie, a inną we Lwowie), różne 

6 H. Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie. Wydawnictwo „Aušra”. Warszawa-Puńsk 2002.
7 Z. Sawaniewska-Mochowa, A. Zielińska, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północ-
no-wschodnich Rzeczypospolitej. SOW. Warszawa 2007.
8 Zielińska A., Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne. SOW. Warszawa 
2002.
9 Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. Red. E. Smułkowa. T. I: Historia regionu. Charakterysty-
ka socjolingwistyczna. Świadectwa mieszkanców. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. War-
szawa 2011.
10 Ackermann I., Granice języka. Samookreślenia Polaków na Białorusi i Litwie. DiG. Warszawa 2015.
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zmiany samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych itd. To są cechy, które w za-
sadzie nie zmieniły się do dziś (choć np. młodzi i średnio młodzi w Wilnie unikają ł 
przedniojęzykowozębowego!). 

Trzeba przyjąć, że w gramatyce polszczyzna regionalna w zasadzie przestrzega 
norm ogólnopolskich, a inna niekiedy rekcja wyrazów odnosi się raczej do leksyki. To 
samo można powiedzieć o składni, gdzie np. takie czy inne użycie spójników też trzeba 
odnieść do leksyki. 

Polszczyznę regionalną cechują przede wszystkim fonetyka oraz słownictwo, któ-
rym pokrótce chciałbym się zająć (do fonetyki i tak przyjdzie nam powracać). Z. Ku-
rzowa przedstawiła „słownictwo lwowskie”, w znacznej mierze na podstawie dialogów 
radiowych Szczepcia i Tońcia11. E. Smułkowa dokonała weryfi kacji tego słownictwa 
z punktu widzenia polszczyzny inteligenckiej — regionalnej12. Nie wszystko, co z ukra-
ińskiego wchłonął lwowski „dialekt miejski”, tj. socjolekt dołów miejskich, należał do 
polszczyzny regionalnej, np. nie należały tam bajstruk, bałaguła „woźnica”, barabola, 
łukawy, puzaty. Informatorki E. Smułkowej nie uznawały za poprawne także wyrazów 
bajduże, dziunia „dziewczyna”, hłuzdy, kapować, choć niektóre z zakwestionowanych 
wyrazów mogły być używane jako cytaty. Nie zwrócono uwagi na to, że polszczy-
zna potoczna inteligentów lwowskich mogła się od siebie różnić, np. z informatorek 
E. Smułkowej jedna była bardziej purystyczna, inna — znacznie mniej (obydwie dobrze 
znałem). Profesor J. Janów pochodził wprawdzie ze wsi (z Siwki Naddniestrzańskiej), 
ale trudno kwestionować jego kompetencje językowe; w jego słowniku huculskim13 
w objaśnieniach znalazłem 30 zapożyczeń, z których np. chapać ‘chwytać’, grable ‘gra-
bie’, hałakać ‘wykrzykiwać’ według informatorek E. Smułkowej ewentualnie mogą być 
użyte w mowie potocznej, ale nie wchodzą do leksyki charakterystycznej dla polsz-
czyzny lwowskiej (!), poza tym mamy u J. Janowa nie wymienione przez informatorki 
E. Smułkowej kaniuczyć ‘prosić natarczywie’, katulać ‘toczyć’, komasić się ‘ociągać 
się’ (ukr. dial. komosytysja), kuniać ‘drętwieć’, naczynka ‘nadzienie’, naczyniony ‘z na-
dzieniem’ i in. Są jeszcze inne źródła do poznania słownictwa inteligencji lwowskiej, 
np. prof. O. Jurewicz mówił swego czasu o „osobliwych” objaśnieniach w słowniku 
grecko-polskim, wydanym we Lwowie. 

Dla polszczyzny „wileńskiej” warto wskazać słownik w pracy Z. Kurzowej, w któ-
rym przedstawiciele inteligencji wileńskiej poświadczają obecność niektórych wyrazów 
w ich języku14. Pewnie należy tu większość wyrazów, zamieszczonych w słowniczku 
Jaszczanina (wszedł do słownika polszczyzny na Litwie15), np. kary ‘wóz drabiniasty 
duży’, karzina ‘koszyk’, kieturka ‘rozporek’, kliszawy ‘koślawy’, klocki ‘kluski z ziem-

11 Kurzowa Z., Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. PWN. Warszawa-
-Kraków 1983.
12 Smułkowa E., Uwagi o języku starszego pokolenia inteligencji lwowskiej A.D. 1989/1990, JPKW 1. 
Semper. Warszawa 1996, s. 223–255.
13 Janów J., Słownik huculski. Opracował i przygotowal do druku J. Rieger. DWN. Kraków 2001. 
Por. też Rieger J., Ukraińskie interferencje w słownictwie polszczyzny w Galicji, [w:] Українська мова 
в Галичині: Історичний вимір. Львів 2011, s. 107–123.
14 Z. Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich. PWN. Warszawa-Kraków 
1993.
15 Rieger J., Masojć I., Rutkowska K., Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie. DiG. Warszawa 
2006.
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niaków’, kołupać ‘dłubać, wiercić’. Dodam, że dziś takie słownictwo możemy spotkać 
w pamiętnikach, np. u T. Krumplewskiej mamy szereg zdrobnień w znaczeniu neutral-
nym, jak kątek ‘kąt’, bracik ‘brat’, mamy szereg wyrazów lokalnych, archaizmów, jak 
napominać ‘przypominać’, niespokój, rost ‘wzrost’, ubiec ‘minąć’ i być może dorad-
ność, inniej. Wymienić też trzeba zapożyczenia białoruskie i rosyjskie, także litewskie: 
bezdroż ‘bezdroże, brak drogi’, bujny (o wietrze) ‘silny?’, czeromka ‘czeremcha’ (k z li-
tewskiego), derwan (zapewne zamiast dyrwan) ‘ugór lub murawa’, kul ‘snop do krycia 
dachu’, mogiły ‘cmentarz’16. Czy mamy szanse dotrzeć do innych jeszcze materiałów 
źródłowych dla poznania regionalnej polszczyzny kresowej w zakresie słownictwa? 
S. Sybille Schmidt dotarła do pamiętnika inteligenta z Kamieńca Podolskiego i do ko-
respondencji tamże, gdzie jest trochę „osobliwości” leksykalnych, co jest niezwykle 
cenne, bo są to materiały spoza metropolii, jaką był Lwów17. O korespondencji pry-
watnej szlachty na Litwie piszą Z. Sawaniewska-Mochowa i A. Zielińska. Od moich 
informatorów wiem, że także w rodzinach chłopskich prowadzona była korespondencja 
pomiędzy zesłańcami na Syberię i pozostałymi na miejscu na Ukrainie, ale do listów czy 
kartek nie dotarłem; zapewne były pisane po polsku.

Takich źródeł, których na razie nie znaliśmy lub nie znamy, może być znacznie 
więcej. Boję się jednak, że archiwa rodzinne w znacznej mierze zaginęły bezpowrotnie 
w czasie pożogi i przeprowadzek, a ludność chłopska na Ukrainie zakopywała książki 
polskie, widocznie licząc, że niedługo je odkopie... Tym nie mniej zestawienie słowni-
ków regionalnej polszczyzny pozostaje zadaniem do wykonania. 

Kto był nosicielem polszczyzny regionalnej? Mówiliśmy już o inteligencji lwowskiej 
i wileńskiej, o autorce wspomnień z rodziny drobnej szlachty na Wileńszczyźnie (dziś 
Białoruś), wcześniej Z. Kurzowa analizowała język poezji Michała Wołosewicza18. 
Z. Sawaniewska-Mochowa wraz z A. Zielińską19 a także E. Dzięgiel i piszący te słowa 
zwrócili uwagę na język szlachty20. Trzeba dodać, że np. A. Zielińska zwraca uwagę 
na większą wagę tradycji i kulturowych uwarunkowań polszczyzny szlacheckiej, niż 
samego języka; wydaje mi się, że na pewnych obszarach ważniejszy może być język, 
ale jest to rzecz do dalszych badań. Tu dodam, że O. Zachucka zanalizowała słownictwo 
drobnoszlacheckiej wsi Siaberka i wykazała statystycznie, że jest w nim znacznie mniej 
zapożyczeń rosyjskich i ukraińskich niż w polszczyźnie chłopskiej21 (np. w opracowanej 
przez O. Krawczyk-Wieczorek gwarze Maćkowiec na Podolu), co potwierdza bardziej 
obiektywnie wcześniejsze obserwacje dotyczące polszczyzny szlachty na Ukrainie. 

16 Rieger J., Wspomnienia Anny Krumplewskiej z Brasławszczyzny, JPKW 4. Semper. Warszawa 2010, 
s. 25–43.
17 S. Schmidt USJK, Listy z Podola z lat trzydziestych XX wieku, SPK XII. Warszawa 2010, s. 163–179. 
Taż, Dziennik z Kamieńca Podolskiego z lat 1921–1923, tamże, s. 181–193.
18 Kurzowa Z., Język polski na Litwie i Białorusi. I. Język Michała Wołosewicza — współczesnego 
polskiego pisarza ludowego, SPK V. Ossolineum. Wrocław 1990, s. 165–184. 
19 Z. Sawaniewska-Mochowa, A. Zielińska, op. cit.
20 E. Dzięgiel, op. cit., Rieger J., O różnych rodzajach polszczyzny na Ukrainie (uwagi o języku polskich 
wsi i przysiółków szlacheckich), [w:] Studia Dialektologiczne II, red. J. Okoniowa, B. Dunaj. Kraków 
2002, s. 173–184.
21 Zakhutska O., Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka na Wołyniu. Słownictwo. DiG. Warsza-
wa 2015.
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Wracając do tytułu niniejszego tekstu można powiedzieć, że wiele jeszcze zostało tu do 
zrobienia, ale droga została przetarta. 

Problem polszczyzny kresowej miast i miasteczek. Tylko polszczyzna przedwojennego 
Wilna i przedwojennego Lwowa zostały opisane, a do dawnej polszczyzny regionalnej 
miast i miasteczek można dziś dotrzeć tylko poprzez źródła pisane: nie ma już możliwo-
ści nagrania mieszkańców z tamtych czasów. Możemy tylko za Z. Kurzową przypusz-
czać, że język inteligencji w miastach i miasteczkach kresowych był podobny do języka 
we Lwowie czy w Wilnie (jedna z lwowskich informatorek E. Smułkowej kończyła 
gimnazjum w Stryju).

Analiza języka dzisiejszej polszczyzny w Drohobyczu (M. Burysz — niepublikowa-
na rozprawa doktorska na UMCS), w Mościskach (A. Kostecka-Sadowa — słownik i ar-
tykuły22), Przemyślu (K. Dzierżawin — niepublikowana rozprawa doktorska na UJ) nie 
tylko nie dorównują tamtym opisom, ale różni je przedmiot opisu: przed wojną w Polsce 
migracja do miast nie postępowała tak szybko jak dziś i można było mówić o pewnych 
cechach języka miasta, różnego od języka okolicznych wsi. Dziś język polski w Dro-
hobyczu (raczej: resztki języka polskiego), Przemyślu czy Mościskach to często język 
wiejski do miasta przyniesiony; świetnie to widać w opisie polszczyzny przemyskiej 
K. Dzierżawin, gdzie znaczna część informatorów to nie mieszkańcy Przemyśla choćby 
tylko z dziada (już nie z dziada-pradziada), ale mieszkańcy wsi, którzy niedawno się tu 
przenieśli. Synchronicznie to jest język dzisiejszy w Przemyślu, ale historycznie jest to 
język podprzemyski. Czy przed wojną była tu większa różnica pomiędzy językiem wsi 
i miasta? 

Można więc powiedzieć, że dawny język miast i miasteczek poznamy może z tek-
stów, a współczesny można badać dalej. Ale powtórzmy: to już inna polszczyzna — 
o innych funkcjach, innym zasobie leksykalnym itd.

Kolejnym problemem są cechy konstytutywne polszczyzny kresowej. O cechach tej 
polszczyzny pisano wiele i wiele już wiemy23. Czeka nas jednak przemyślenie cech waż-
nych i mniej ważnych, np. dla ucha najważniejsza chyba jest fonetyka, akcent dyna-
miczny, zmiany samogłoskowe zależne od akcentu, ale dla językoznawcy najważniejsza 
będzie gramatyka, ważne miejsce ma też słownictwo. Tutaj mówimy nie o tym, czego 
nie wiemy, ale o tym, czego nie uporządkowaliśmy. 

Właściwie każdy zespół gwarowy ma różne cechy, przy czym czasami będziemy mó-
wić o różnym natężeniu występowania pewnych cech, np. fonetycznych. Jak już wspo-
mniano wyżej, wspólny większości gwar kresowych jest silny akcent  dynamiczny, 
powodujący zmiany samogłosek nieakcentowanych. Nie jest to jednak takie proste. 
Z dużym uproszczeniem trzeba powiedzieć, że na dużym terenie na Ukrainie występu-
je zwężenie o do ȯ, ů, u zwane ukaniem, powstałe wskutek interferencji ukraińskiej, 
np. chudzili, rubili, przy czym na niektórych terenach ukania nie ma, bo nie ma go w są-
siednich gwarach ukraińskich. Innego pochodzenia jest zwężenie o na Litwie i na Bia-

22 Kostecka-Sadowa A., Słownictwo gwar polskich w Mościskach i wsiach okolicznych, [w:] Słownic-
two kresowe. Studia i materiały. Pod red. J. Riegera. DiG. Warszawa 2008, s. 113–260. 
23 Por. np. J. Kość, Archaizmy i interferencje w strefi e polsko-ukraińskich kontaktówm językowych, SOr 
XLIX (2000) nr 3, s. 451–462.
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łorusi, występujące na ograniczonym terytorium, powstałe wskutek interferencji litew-
skiej, np. na ukulicy. 

Na Białorusi i na Litwie Wileńskiej występuje pod wpływem białoruskim zastępowa-
nie nieakcentowanych o, e przez a, tzw. akanie: karzina, chadzili da liakarza. Niektó-
rzy badacze akaniem nazywają też — niesłusznie — szeroką wymowę e w niektórych 
pozycjach, co jest wynikiem wpływów litewskich i nie jest związane z akcentem dyna-
micznym: jażeli, spiawalismy, nia czasli, jest to więc całkiem inne zjawisko, które tylko 
z pozoru przypomina tamto. 

Trzeba się także przyjrzeć miejscom czy terytoriom występowania pewnych cech. 
H. Turska wydzieliła zespoły gwar kresowych na Litwie i przypisała im określone różne 
cechy, stwierdzając jednocześnie, że na pewnych obszarach są i takie i inne24. Podobnie 
I. Grek-Pabisowa opracowała inwentarz cech fonetycznych polszczyzny północnokreso-
wej według obszarów, ktore wydzieliła arbitralnie, geografi cznie25. Istotną korektę do po-
działów H. Turskiej wniosła H. Karaś wskazując w ramach obszaru „smołwieńskiego” 
w istotny sposób różniące się zespoły „jezioroski” i „ignaliński”26. Moim zdaniem wła-
ściwsza byłaby próba charakterystyki osobno polszczyzny wyrosłej na podłożu białoru-
skim i osobno polszczyzny wyrosłej na podłożu litewskim27. Niestety takie wsi są często 
przemieszane, powojenne migracje (np. w okolicy Ignalina) często zniszczyły dawne ukła-
dy, trudno będzie odtworzyć dawną sytuację, ale wydaje się, że można by pokusić się o za-
nalizowanie cech choćby kilku — kilkunastu wsi, których język odbija cechy substratu. 

Trzeba pamiętać o tym, że mogą być dwa spojrzenia na ważność cech charakte-
ryzujące obszary gwarowe: jedno, że są to cechy powszechnie występujące (np. aka-
nie, ukanie), inne, że są to cechy charakterystyczne nawet wtedy, gdy już najczęściej 
się wycofały, występują tylko reliktowo. Te ostatnie mogły być bowiem bardzo roz-
powszechnione, ale jako najbardziej rzucające się w oczy były wyśmiewane i zaczęto 
ich unikać; dla kresów północnych należy tu zwłaszcza zamiana ch > k, np. kam, kleb, 
kłopcy oraz f > p, np. pabrika (pisała o tym m.in. H. Turska). Zwykle można się natknąć 
na takie przykłady na określonych terytoriach pod warunkiem dysponowania dużym 
materiałem28. Trochę inna sytuacja jest w przypadku dawnych imiesłowowych form na 
-wszy w funkcji czasu przeszłego (i zaprzeszłego), np. kupiwszy, zrobiwszy: jedna z mo-
ich współpracownic prowadząca badania w okolicach Widz na Brasławszczyźnie w roz-
mowie ze swoją kuzynką w chałupie żadnej takiej formy nie słyszała, ale wystarczyło, 
że wyszły na przechadzkę, to formy na -wszy sypały się jak z rękawa.

Przykładem cech o ograniczonym zasięgu występowania są formy mian. liczby po-
dwójnej dwie oknie, dwie lipie, sztyry osobi (nawet dziesińć torbi) w polskich wsiach 

24 H. Turska, Opowstaniu polskich obszarów na Wileńszczyźnie, SPK I. Wrocław 1982, s. 19–121 [frag-
ment rozprawy opublikowany na podstawie zachowanej „szczotki drukarskiej” z 1939 r.].
25 Grek-Pabisowa I., Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka. SOW. Warszawa 
2002.
26 H. Karaś, o polszczyźnie wokół Jeziorosów na Litwie, SPK XI. Warszawa 2004, s. 35–72 [następnie 
Polskie gwary okolic Ignalina i Jeziorosów na Litwie w świetle frekwencji cech językowych. Warszawa 
2017].
27 O językową charakterystykę polskich zespołów gwarowych na Litwie, [w:] Od fonemu do tekstu. 
Prace dedykowane prof. R. Laskowskiemu. Pod red. I. Bobrowskiego i K. Kowalik. Lexis. Kraków 
2005, s. 317–327.
28 Plastycznie ujęła to H. Karaś: jak się dobrze pogrzebie, to się daną cechę znajdzie (ustnie).
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na Ukrainie, gdzie zasięg jest ograniczony terytorialnie do zasięgu występowania odpo-
wiednich form w sąsiednich gwarach ukraińskich.

Podstawę wydzielenia polszczyzny kresowej stanowią wpływy białoruskie, ukraiń-
skie i litewskie (w słownictwie też rosyjskie). Brakuje rejestru form gramatycznych 
dla polszczyzny regionalnej pisanej w różnych jej wariantach, zresztą nie ma (nie 
znamy) odpowiednich źródeł: pamiętników, listów, tekstów literackich (tu cech takich 
będzie niewiele) i polszczyzny regionalnej mówionej (dla dawnej polszczyzny regio-
nalnej mówionej dziś już niczego nie zestawimy). Nie znamy rejestru cech właściwych 
polszczyźnie szlacheckiej (tu będą duże różnice terytorialne, pokoleniowe, idiolektalne 
itd.) i polszczyźnie chłopskiej (tu będzie ich najwięcej). Dla polszczyzny m.in. kowień-
skiej zestawienia były jednak robione (A. Zielińska) i nie wykazały takich różnic, jakie 
obserwowałem w polszczyźnie na Ukrainie29. Jeszcze wiele można tu będzie zrobić, 
ale na niektórych obszarach, gdzie doszło do wymieszania ludności, trzeba będzie po-
przestać na konstatacjach stanu współczesnego, bez możliwości rekonstrukcji sytuacji 
wcześniejszej.

Nie znamy też zakresu występowania poszczególnych form gramatycznych, zwłasz-
cza wspólnych dla jakiegoś większego obszaru, choć w polszczyźnie gwarowej pół-
nocnokresowej zapewne wszędzie będą konstrukcje: palcy, deszczy, baby i też jeziory 
(r. nijaki); widzę/widza ta książka; dziadulek rzucił żony (jedną!); nasze dobre (nasza 
dobra) chłopcy, baby, krowy; żebym ja był wiedziawszy ‘żebym wiedział’; w polszczyź-
nie gwarowej południowokresowej takich wspólnych dla całego obszaru konstrukcji jest 
mniej, np. chłopy, baby, braty, Polaki; nasze dobre chłopy, baby, psy. 

O cechach gwarowych polskich w gwarach czy w języku szlachty na kresach północ-
nych wiemy, że są to cechy mazowiecko-podlaskie (I. Maryniakowa, E. Golachow-
ska i in.; przypomnę, że S. Urbańczyk wskazywał na cechy małopolskie w dawnych 
czasach, co się wiązało ze studiami Litwinów w Krakowie30). Co do gwar południo-
wokresowych wiemy wiele, ale tylko w przypadku jednej wsi E. Dzięgiel potrafi ła 
zlokalizować punkt wyjścia gwary Nowosielicy koło Połonnego w okolicach Lima-
nowej w Krakowskiem31, a S. Rudnicki dla Korczunka (koloniści z przełomu XIX 
i XX wieku) wskazał w przybliżeniu granice zaboru rosyjskiego i pruskiego32. Nasze 
badania pokazały, że wiele takich cech się zatarło i można wątpić czy uda się na pod-
stawie cech językowych wskazać miejsca pochodzenia polskich osadników. A byłoby 
to niezmiernie ciekawe.

Jak wyglądało i jak wygląda dziś słownictwo kresowe, jak można dać jego charaktery-
stykę? We wszystkich prawie pracach wymieniano głównie tylko wyrazy „ osobliwe” czyli 

29 Być może opracowanie nagrań z wsi szlacheckich z przełomu XX i XXI w. pozwoli na pewne kon-
statacje.
30 Urbańczyk S., Kto uczył Litwinów mówić po polsku? JP LXVIII, 4–5 (1988), s. 210–212 [przedruk 
w JPKW 3. Semper. Warszawa 2006, s. 55–56].
31 E. Dzięgiel, Kresowa gwara Nowosielicy koło Połonnego a gwary w rdzennej Polsce, [w:] Języki 
mniejszości i języki regionalne (regiolekty), pod red. J. Zieniukowej i E. Wrocławskiej, Warszawa 2003, 
s. 132–145. 
32 Rudnicki S., Polska gwara wsi Korczunek koło Żytomierza. SOW. Warszawa 2000.
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zapożyczenia, kalki (jak np. kęst ‘krzak’ z brus./ros. куст), [regionalizmy]33. N. Ananiewa 
zwróciła uwagę na pary synonimiczne, m.in. typu: wyraz rodzimy ~ wyraz zapożyczony34. 
W publikacjach moich współpracowników i moich zaczęliśmy najpierw zestawiać w słow-
nikach (a więc w rejestrze) zapożyczenia i synonimiczne wyrazy rodzime (także archaizmy 
i wyrazy języka ogólnopolskiego), np. w słowniku Oleszkowiec I. Cechosz-Felczyk cha-
dziajstwo — gospodarstwo, charaszo — dobrze, rozhonka — rozgon (o oraniu)35, w słow-
niku Satanowa R. Modzelewskiej-Rewuckiej i moim kazać — mówić, korabl — statek, 
sało — słonina36, w słowniku I. Masojć, K. Rutkowskiej i moim z Litwy (tu tego mniej) 
dziergacz — dzierhacz, inksty — nyrki, karasina — nafta, w moim słowniku brasławskim 
kruk — hak, mołode — młode, mogiłki — cmentarz, postanowka — przedstawienie.

Następny krok stanowiło zestawienie statystyczne przez A. Krawczyk-Wieczorek za-
pożyczeń i wyrazów rodzimych w rejestrze oraz w tekście i to u poszczególnych infor-
matorów oraz łącznie w gwarze Maćkowiec na Podolu. Było to możliwe dzięki elektro-
nicznemu korpusowi tekstów gwarowych (i mężowi — informatykowi). Wyniki okazały 
się rewelacyjne. Przy czytaniu tekstów wydawało się nam, że przeważają zapożycze-
nia, po podliczeniu okazało się, że zapożyczeń w słowniku (rejestrze) jest bardzo mało, 
a w tekście (= w tekstach) — jeszcze mniej37. Wcześniej L. Nepop liczyła zapożyczenia 
i wyrazy rodzime w rejestrze (na naszych materiałach, więc też jest to w jakiś sposób 
praca z naszego kręgu z IJP PAN i Wydziału Artes Liberales UW) i doszła do wniosku, 
że przewagę mają wyrazy pochodzenia ukraińskiego/rosyjskiego, ale do tych ostatnich 
zaliczyła wyrazy wspólne (!)38. Z kolei A. Krawczyk-Wieczorek wyrazy wspólne zali-
czyła do polskich i tu pewnie miała rację (zob. jednak dalej o mieszaniu kodów). 

O. Zachucka porównała słownictwo drobnoszlacheckiej wsi Siaberka ze słownic-
twem wybranych wsi chłopskich na Ukrainie, porównując obecność w rejestrze i fre-
kwencję wyrazów zapożyczonych, np. jazwa, nasmork, rozysk. Zestawiła też wyrazy 
„dyferencjalne” i ogólnopolskie w słowniku i w tekście. Okazało się, że gwary chłopskie 
mają znacznie więcej zapożyczeń ukraińskich/rosyjskich (liczyła jednak bez sporządze-
nia korpusu tekstów) oraz, że w gwarze Siaberki jest wbrew pozorom wiele wyrazów 
ogólnopolskich.

33 [Tak jest m.in. w pracach Z. Kurzowej, wspomnianych wyżej, podobnie „regionalizmy północno-
kresowe” występujące w prasie wileńskiej okresu 1945–1979, dała w postaci słowników J. Mędelska 
w Język polskiej prasy wileńskiej, t. I–III. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy/Wydawnic-
two Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz, 1999–2004.]
34 Ананьева Н.Е., Вариантность и синонимия в названиях частей тела в польских говорах 
Казахстана, SPK V. Wrocław 1990, s. 185–204.
35 I. Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu. Lexis. Kraków 
2004.
36 R. Modzelewska, J. Rieger, Słownictwo gwary Satanowa nad Zbruczem, [w:] Słownictwo kresowe. 
Studia i materiały. Red. J. Rieger. DiG. Warszawa 2008, s. 261–366.
37 A. Krawczyk-Wieczorek, O zróżnicowaniu leksykalnym w wypowiedziach mieszkanców jednej wsi (na 
materiale z Maćkowiec na Podolu), [w:] Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach [= JPKW 5]. 
Red. E. Dzięgiel, K. Czarnecka, D.A. Kowalska. Warszawa 2012, s. 177–186; A. Wieczorek, Słownictwo 
polskiej gwary kresowej na przykładzie Maćkowiec na Podolu. Charakterystyka funkcjonalna [kompute-
ropis rozprawy doktorskiej z 2011 r.]. Por. też Krawczyk A., Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wieloję-
zyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu. DiG. Warszawa 2007.
38 Непоп Л., Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та Житомирської 
областей. Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. Київ 2004.
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A. (Krawczyk-)Wieczorek opracowała także elektroniczny korpus tekstów dla po-
trzeb mojej pracy o słownictwie polszczyzny na Brasławszczyźnie. Na jego podstawie 
zestawiłem tam frekwencję występujących w tekście par synonimicznych39, z których 
kilka przedstawiam niżej z komentarzem:

białorutenizmy ~ wyrazy rodzime
—  ci 194 ~ czy 565 (~ ili 20). Stare zapożyczenie (można tu mówić o regionaliźmie) ci ‘czy’, 

dobrze znane w polszczyźnie północnokresowej, można tu rzeczywiście uznać za charak-
terystyczne, choć — co ważne — przewagę ma ogólnopolskie czy. Rusycyzm ili, użyty 
przez niewielu informatorów, jednakże się zaznacza

—  drenny 29 ~ zły 24, niedobry 6. Wyraźnie zaznacza się obecność zapożyczenia
białorutenizmy/rusycyzmy ~ wyrazy rodzime

—  toże 30 ~ też 725. Odnotowujemy znaczną przewagę wyrazu rodzimego i to w zakresie 
słownictwa nienacechowanego w żaden sposób

—  uż 14 i uże 4 ~ już 2 955. Trudno przypuszczać by takie zachowanie formy polskiej można 
było łączyć z trafi ającym się w gwarach białoruskim już (zresztą tu z polskiego)

rusycyzmy nowsze ~ wyrazy rodzime
—  posyłka 1 ~ paczka 8. Wyraz posyłka, związany z wysyłaniem rzeczy do więzienia, trzeba 

traktować jako rusycyzm. Z kolei paczka ma wsparcie ze strony brus. gw. пáчка (tu nie 
bez wpływu polskiego).

—  użas 1 ~ strach 22. Wyraz polski ma także oparcie w brus. i ros. страх
rusycyzmy/białorutenizmy nowsze ~ wyrazy rodzime

—  awtobus 30 ~ autobus 22. Przykład pokazuje możliwość błędnej interperetacji, bowiem 
forma ogólnopolska jest równobrzmiąca z formą białoruską

inne
—  sioło 3 ~ wieś oraz wioska i wioseczka (razem) 322. Stare zapożyczenie, a później dialek-

tyzm kresowy sioło (z akcentem na przedostatniej zgłosce od końca) jest prawie niezau-
ważalny przy wyrazie wieś i derywatach. Forma wioska ma oparcie w tak samo brzmią-
cym wyrazie gwarowym białoruskim (tu z polskiego).

Takie dane pokazują używanie i frekwencję wyrazów w różnych parach synoni-
micznych. Pokazują funkcjonowanie (miejsce) zapożyczeń w gwarze.

Trzeba jeszcze poruszyć problem mieszania kodów. Dotychczas zwracano uwagę 
głównie na przełączanie (zmianę) kodów (code switching). Dziś podkreśla się też zja-
wisko mieszania kodów (code mixing)40. 

Mieszanie kodów znamy już od dawna pod nazwą interferencji, od dawna mówimy 
o gwarach mieszanych i przejściowych różnego pochodzenia i o różnych rezultatach 
wpływów obcych, ale to nowe ujęcie skłania do podjęcia dalszych kroków w opisie 
wpływów gwar sąsiednich czy substratu: do porównania wyników, do zbadania odpor-
ności na wpływy obce („siły wrodzonej”, „mocy języka”) w przypadku polszczyzny, 

39 Rieger J., Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie. Oparte głównie na nagraniach 
i zapisach A. Stelmaczonek-Bartnik, B. Jasinowicz, W. i E. Minksztymów, N. Ananiewej, kartoteki 
W. Werenicza. Sub Lupa. Warszawa 2014.
40 Por. choćby literaturę w: G. Hentschel, O. Taranenko, S. Zaprudski, Trasjanka und Suržyk — gemi-
schte weissrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weissrussland und 
der Ukraine? Peter Land Edition. Frankfurt am Main 2014. 
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którą się mówi na co dzień i takiej, która jest językiem „drugim” (A. Zielińska zwraca 
uwagę, że na Litwie szlachta rozmawia po polsku, z Ukrainy pamiętam polski u potom-
ków szlachty jako domowy chyba tylko u informatorek spod Zasławia, podczas gdy 
w przysiółkach Zielonej, w Burtynie domowym był ukraiński, choć i w przysiółkach 
Zielonej i w Burtynie podkreślano, że z dziećmi mówiono po polsku (nie wiem czy jesz-
cze można sprawdzić jak to było w innych wsiach szlacheckich). 

E. Smułkowa wskazała na używanie wymienne słownictwa białoruskiego i polskie-
go w gwarach polskich, a także białoruskich, na Brasławszczyźnie, stąd pomysł opraco-
wania wspólnego słownika tematycznego dwujęzycznych mieszkańców rejonu. Swoje 
konstatacje stwierdzała (razem ze współpracownicami) intuicyjnie. Wszakże teksty opu-
blikowane przez E. Smułkową41 oraz teksty zebrane przez moich współpracowników 
pokazują jednoznacznie, że mamy zarówno teksty mieszane (np. te, które opublikowała 
tak właśnie je nazywając E. Smułkowa, i nie tak liczne te, którymi dysponowałem, a któ-
rych nie wykorzystałem w badaniu polszczyzny na Brasławszczyźnie i w słowniku) oraz 
teksty wyraźnie polskie tak pod względem gramatyki, jak i słownictwa (opublikowane 
m.in. przez E. Smułkową i teksty wykorzystane, a częściowo też opublikowane przeze 
mnie). I również zrobiłem to intuicyjnie. Prace uwzględniające mieszanie kodów powin-
ny prowadzić do wskazania na czym to mieszanie w konkretnych przypadkach polega, 
gdzie jest mieszanie w zakresie gramatyki, a gdzie słownictwa. Czy da się jednak to mie-
szanie kodów opracować bardziej obiektywnie, statystycznie, czy można tu przyłożyć 
do tekstów polskich (a osobno np. do białoruskich) „mędrca szkiełko i oko”? Wskazane 
wyżej opracowanie par statystycznych (daże ~ nawet itp.) jest próbą daleko niewystar-
czającą. Czy i jak da się policzyć wyrazy polskie, białoruskie i wspólne? Tu chciałbym 
wskazać trudności związane z próbą pokazania mieszania kodów. 

Po pierwsze, trzeba zastosować dwa podejścia: panchroniczne i synchroniczne. 
W pierwszym przypadku wyróżniamy wszystkie elementy obce w gramatyce i słowni-
ku, w drugim przyjmujemy, że pewne elementy gramatyczne i pewne wyrazy od dawna 
weszły do systemu polszczyzny na kresach (w przypadku słownictwa „system” znaczy 
co innego niż w przypadku gramatyki) i nie są już odczuwane jako obce.

Pozostaje ważny problem jak traktować kategorie gramatyczne, końcówki czy wyra-
zy wspólne dwóm językom. Z pewnością trzeba je wydzielić, zapewne należy je trakto-
wać jako własne, ale ten problem na razie pominiemy.

Powszechne w gwarach chłopskich na Ukrainie (chyba z jednym tylko wyjątkiem) 
ujednolicenie form chłopy, baby chodzili, paralelne do jednolitych ukraińskich form 
chłopci, baby chodyły, trzeba traktować jako zjawisko dawne, w gwarach polskich tam 
systemowe i współcześnie użycie tych form nie jest przecież mieszaniem kodów (pomi-
jam tu właściwe gwarom środkowej i wschodniej Polski takie samo ujednolicenie, bo tak-
że gwary spoza tych terenów, np. gwara Korczunka, też przeprowadziły tu ujednolicenie).

W gwarach północnokresowych częsty jest synkretyzm biernika z dopełniaczem, 
np. (koszula) tedy wypierzysz jej. Jeśli jest to forma powszechna, to nie ma powodu mó-
wić tu o mieszaniu kodów, lecz jeśli jest to forma oboczna z jo (= ją, wypierzysz jo), to 
wtedy występuje tu mieszanie kodów.

41 Brasławszczyzna... op.cit.
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W niektórych gwarach kresowych, czy może u niektórych idiolektów, spotykamy 
końcówkę brus. czy ukr. -u w bierniku, np. bierze za ręku (obok normalnej tam koń-
cówki -ę). Podobnie bywa z końcówką -u w 1 os. czasownika: ja skażꞌu czy ja skꞌażu 
(obok: ja skażę). Jeśli mamy tu występowanie oboczne końcówki polskiej i brus/ukr. to 
rzeczywiście powiemy o mieszaniu kodów.

Na Brasławszczyźnie zapisano min. czapki z głoṷ chłopcoṷ zerwo z brus. końcówką 
-oṷ/-aṷ w dop. lmn. Trzeba by zbadać jak często ta forma występuje, ale tu jest też nie-
bezpieczeństwo: to może być regionalne polskie -ow (w polszczyźnie pn.kres. nie musi 
być przecież -ów) z fonetyczną zamianą w > ṷ na końcu sylaby, zamianą już systemową 
w wielu polskich gwarach na Białorusi...

Weźmy jeszcze przykład ukraiński: gwary ukraińskie w pasie od Przemyśla po Ka-
mieniec mają formy typu nohom, rukom, zapewne zapożyczone z gwar polskich, bo tak 
ciągnął się gęsty wyspowy pas gwar polskich na tym terenie. Tak samo jest na zachod-
niej Łemkowszczyźnie. Z punktu widzenia wpływów polskich jest to końcówka polska, 
z punktu widzenia gwary ukraińskiej jest to już końcówka własna (choć zapożyczona). 
Problem byłby wtedy, gdyby w tej samej wsi używano obocznie form nohoju, rukoju42.

Podobnie wygląda sprawa ze słownictwem, przy czym wskazane wyżej pary wyrazo-
we na Brasławszczyźnie (toże ~ też itd.) sugerują, że mamy tam do czynienia z miesza-
niem kodów. W przyszłości trzeba będzie się przyjrzeć, czy jakieś mieszanie kodów jest 
powszechne na całym obszarze, czy występuje tylko na jakimś obszarze, w jakiejś wsi, 
u jakichś idiolektów. Mój materiał był zbyt mały, żeby móc te problemy wystarczająco 
prześledzić. 

A to jeszcze nie koniec. Mieszanie kodów występuje też wtedy, gdy wyraz polski 
otrzymuje końcówkę (formę) obcą, np. drzewa brali spod chatów; wypierzysz, ona jakby 
pomienkczꞌej. Tu końcówki (czy ich rozpowszechnienie) mogą jednak być przyswojone. 
Z pewnością nie jest przyswojona forma bezokolicznika przywieści w zdaniu: trzeba 
drzewa ukrꞌaść, przywieści do chaty i policzyć ile pałek.

Prawdopodobnie nie da się opisać mieszania kodów tak, jak opisujemy gramatykę 
czy leksykę, ale niewątpliwie będzie można pokazać typy mieszania kodów, częstotli-
wość występowania zjawiska, ustalić hierarchię zjawisk.

*

Z przedstawionego tu fragmentarycznie zarysu problematyki polszczyzny kresowej XX 
i XXI wieku widać, że wiele już zrobiono, ale wiele zostało jeszcze do zrobienia. Nie-
spodziewanie co krok pojawiają się nowe wyzwania metodologiczne. Doskonale wy-
kształcona kadra młodych badaczy ma do opracowania tematy ważne, ale i ciekawe, in-
trygujące, przynoszące nowe spojrzenie na znane już fakty. Nie trzeba mieć zahamowań 
w namawianiu studentów do podejmowania takich wyzwań.

42 Przypomina się stara anegdota o generale, któremu na emeryturze kazano obierać ziemniaki. Samo 
obieranie to nic — powiedział — ale co ziemniak, to decyzja!
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 Szanse przetrwania czy odrodzenia się polszczyzny kresowej 
[Streszczenie artykułu oddanego do druku w „Pracach Filologicznych” w 2017 r.]

Autor zastanawia się która z odmian polszczyzny używanej na różnych obszarach daw-
nych Kresów ma szanse na utrzymanie lub odrodzenie się, w jakim zakresie, na jakich 
terenach, w jakich środowiskach, w jakim kształcie. Rzecz rozpatruje na szerszym 
tle losów ludzkich i perspektyw zachowania gwar. 

Pytanie o szanse polszczyzny północnokresowej postawiła w 2003 r. A. Zielińska. 
Wskazała na spadek liczby Polaków, ograniczenie funkcji a przez to i prestiżu języka, 
przerwanie przekazu pokoleniowego, na dawny podział na wsi szlacheckie (z polskim 
na co dzień) i chłopskie (często z gwarą białoruską), na przejście od dyglosji z hie-
rarchicznością dwóch języków i komplementarnym ich stosowaniem do bilingwizmu/
wielojęzyczności, kiedy języki funkcjonują w tych samych sferach. Zwróciła uwagę na 
warunki zewnętrzne warunkujące przetrwanie. 

W. Werenicz omówił sytuację Polaków na całych Kresach. W 1959 r. w ZSRR miało 
mieszkać 1 380 000 Polaków, a w Polsce na ziemiach zachodnich i w pasie wschodnim 
Polski (tu łącznie z dawnymi mieszkańcami) — ponad 3 miliony osób posługujących się 
polszczyzną kresową. Liczba Polaków w ZSRR stale się zmniejszała, także liczba osób zna-
jących polski. Już przed wojną miały miejsce deportacje w latach dwudziestych, był głód na 
Ukrainie w 1933 r., były masowe rozstrzeliwania mężczyzn w 1937 r. i kolejne deportacje. 
Pod okupacją niemiecką w 1943 na Wołyniu i na Podolu miała miejsce eksterminacja lud-
ności polskiej; ocalali przenosili się do miast i starali się uciec za Bug. Od 1945 r. następo-
wały przesiedlenia do Polski. Wędrówka za pracą powodowała dalsze wyludnienie wsi1.

Kolejno omówiono problem języka polskiego jako pierwszego (domowego) i jako 
drugiego w XX w.2 oraz przekazywanie polskiego dzieciom nawet wtedy, gdy językiem 
domowym była gwara białoruska, ukraińska czy litewska3.

1 Dla przykładu w artykule wskazano kilka konkretnych sytuacji dotyczących eksterminacji ludności 
polskiej i wyludnienia wsi polskich na Podolu i na Brasławszczyźnie. Sytuację zaniku polszczyzny 
w dwóch obwodach na Ukrainie południowowschodniej opisała H. Krasowska: w rodzinach po polsku 
już się nie rozmawia, choć po polsku potrafi ą jeszcze rozmawiać osoby z najstarszego pokolenia.
2 W artykule podano kilka takich sytuacji z Tarnopolskiego, Podola, Grodzieńszczyzny.
3 Co w artykule zilustrowano przykładami z Podola (za Zbruczem), Wołynia wschodniego, Wileńszczy-
zny (za H. Turską).
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Przed 1939 r. ludność polska mieszkała we wsiach chłopskich i drobnoszlacheckich4, 
a także w miastach. Przedstawiono obszary czy „wyspy” na dzisiejszej Litwie, dzisiej-
szej Białorusi, na dzisiejszej Ukrainie.

Dziś na Kowieńszczyźnie polszczyzną posługują się tylko pojedyncze rodziny5, jak 
i na innych terenach przedwojennej Litwy (Adomavičiūtė-Čekmonienė I., Čekmonas V. 
1999). Na Wileńszczyźnie, a częściowo także na obszarze ignalińskim polszczyzna bywa 
obecna bądź jako język pierwszy, bądź jako drugi. Na Litwie istnieje regionalna odmia-
na języka literackiego u nowej inteligencji6, która ma pewne cechy regionalne wyniesione 
z domu czy z otoczenia7. Na Białorusi polski może być prymarny w pojedynczych wsiach 
na Grodzieńszczyźnie, na Brasławszczyźnie przy granicy z Litwą, poza tym w użyciu jest 
gwara białoruska, albo rosyjski8. Na Ukrainie zachodniej pozostało jeszcze kilka skupisk 
polskich i szereg wsi z polskimi rodzinami. We Lwowie jest nadal trochę polskiej inteligen-
cji9. Są Polacy koło Kamieńca Podolskiego, Gródka, koło Felsztyna (Hwardejsk), Płoskiro-
wa (Chmielnicki) i in.; polszczyzna jest językiem pierwszym lub drugim, ale też zanika lub 
zanikła. W Żytomierskiem są pojedyncze wsie, w których starsi mówią jeszcze po polsku, 
ale polski jest zwykle językiem drugim10. Polski staje się językiem najstarszego pokolenia, 
czasem najmłodsze pokolenie uczy się polskiego od początku.

4 Na terenach dzisiejszej Litwy i Białorusi po powstaniu 1863 r. szlachta została w znacznej mierze 
zdeklasowana, ale zachowywała tradycje szlacheckie.
5 „Obecnie tylko reprezentanci najstarszego pokolenia to użytkownicy badanych gwar, dla których były 
one w przeszłości, a niekiedy są jeszcze i dziś, kodem prymarnym wyniesionym z domu rodzinnego. 
Pokolenie to już szybko odchodzi, a wraz z nimi w przeszłość odchodzi język i kultura polska funkcjo-
nująca przez wieki na Kowieńszczyźnie. Dla przedstawicieli pokolenia średniego na ogół polszczyzna 
nie jest już kodem prymarnym, nie funkcjonuje jako język kontaktów codziennych, a jej znajomość 
często ogranicza się już tylko do znajomości biernej. Pokolenie młode jest już całkowicie litewskoję-
zyczne. Do wyjątków należą osoby, które charakteryzuje czynna znajomość języka polskiego, nieco 
częściej można mówić o pasywnej jego znajomości” (Karaś 2002: 10).
6 W okresie do 1989 r. wpływy ogólnopolskie docierały poprzez gazety, w mniejszym stopniu przez 
radio, później przez telewizję, a jednocześnie miejscowe gazety prócz rusycyzmów pełne były regio-
nalizmów (o czym pisała zwłaszcza J. Mędelska). Od 1989 r. do epoki internetu nasiliły się kontakty 
z Polską (choć prawie do zera spadła liczba dostarczanych na Litwę gazet i czasopism z Polski). Epo-
ka internetowa przyniosła nieograniczony dostęp do języka polskiego, przeważnie w wersji potocz-
nej. Odrodzony wariant literacki polszczyzny kresowej u młodej inteligencji wywodzącej się z rodzin 
chłopskich i kontynuowany w jakiejś mierze w rodzinach drobnoszlacheckich kieruje się na język 
ogólnopolski, ale ma pewne cechy północnokresowe w fonetyce, słownictwie, mniej we fl eksji. Inną 
cezurę wyznacza przystąpienie Polski i Litwy do Unii Europejskiej i do strefy Schengen, bo to umożli-
wiło swobodne wyjazdy do Polski i na Litwę.
7 Ta orientacja na język literacki jest wspólna z orientacją młodej inteligencji w Polsce, wywodzącej 
się ze wsi czy z małych miasteczek, która chce wyzbyć się cech gwarowych, a przecież niektóre takie 
cechy w jej mowie pozostają.
8 O przechodzeniu na rosyjski w Spoćkiniach pisała A. Zielińska, choć w tym czasie moja studentka 
mieszkająca w Grodnie (wtedy uczennica) nie została obsłużona w sklepie, dopóki nie odezwała się po 
polsku. Ale niewątpliwie proces zaobserwowany przez A. Zielińską dalej się pogłębia.
9 Moje wyjazdy do Lwowa (od 1958 r.) uświadomiły mi, że nie tylko istnieje tam nieliczna stara polska 
inteligencja, ale że jeszcze mniej liczne młodsze pokolenie kontynuuje ten język.
10 Opisujący dawne wsi polskie w Żytomierskiem (Kondratiuk 2011) nie podają niestety czy język 
polski jeszcze jest tam w użyciu (co do niektórych wiemy, że był, że są stamtąd nagrania, zwykle od 
najstarszego pokolenia). 
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Na ziemiach zachodnich i północnych dzisiejszej Polski odchodzenie od gospo-
darki na roli, wykształcenie w nowym otoczeniu itd. powodowały przechodzenie prze-
siedleńców na język ogólnopolski. Na tzw. ścianie wschodniej zarówno gwary, jak 
i polszczyzna inteligencji, mające cechy regionalne „kresowe”, jak inne gwary polskie 
ewoluują w stronę języka literackiego.

Polszczyzna kresowa ma (miała) dwa warianty. Kresowy wariant języka literac-
kiego istniał w wersji pisanej oraz mówionej, w tym potocznej, który nazywam pol-
szczyzną regionalną. To jest (był) język inteligencji Lwowa oraz miast i miasteczek 
Galicji Wschodniej oraz język dawnej i odrodzonej po wojnie inteligencji Wilna, także 
innych miasteczek na Wileńszczyźnie i zachodniej Białorusi (Grodna), a także język 
drobnej szlachty. Charakterystyczne cechy tego języka to fonetyka i słownictwo, po-
zostające pod wpływem ukraińskim, białoruskim, litewskim, też rosyjskim. Kresowe 
gwary chłopskie ukształtowały się pod tymi samymi wpływami, ale mają one szerszy 
zakres, w szczególności w leksyce, a dochodzą tu wpływy w zakresie fl eksji11. 

Cechami konstytutywnymi polszczyzny kresowej są elementy białoruskie, litew-
skie, ukraińskie, częściowo rosyjskie, a na Bukowinie — ukraińskie i rumuńskie — sys-
temowe, bądź niesystemowe. Mogą występować na dużych obszarach, na niektórych, 
mogą być idiolektalne. Mogą pochodzić z adstratu i z substratu. Wydzielenie polszczy-
zny kresowej dokonuje się więc nie na zasadzie genetycznej, lecz typologicznej. 

Polszczyzna regionalna, a na Ukrainie też polszczyzna chłopska, powstały pod wpły-
wem języków i gwar sąsiednich, natomiast polszczyzna chłopska północnokresowa po-
wstała głównie na bazie gwar litewskich i białoruskich12. 

Cechą wszystkich wariantów tej polszczyzny jest silny przycisk i spowodowane nim 
zmiany samogłosek nieakcentowanych (różne w polszczyźnie północnej, np. kabyłka, dziec-
ka, kupuji, i południowej, np. chudzili, bardzu, dzinkuji), rozłożenie samogłosek nosowych 
także przed szczelinowymi (np. wonż, mjenso), odnosowienie samogłosek nosowych w wy-
głosie (ide, nioso, wiozo), miękkie ľ (liampa, lien), ł przedniojęzykowozębowe, dżwięczne h 
(herbata, ale chata)13. W słownictwie mamy zapożyczenia, np. parsiuk ‘prosiak’, hlak ‘na-
czynie gliniane’ na Litwie i Białorusi, batiar ‘nicpoń, andrus’, zamurdzany ‘umorusany’ na 
Ukrainie, także repliki wyrazów obcych, np. kęsty ‘krzaki’ (brus., ros. кусты) na Białorusi, 
płętać ‘mylić, wprowadzać w błąd’ (ukr. плутати) na Ukrainie. W całej polszczyźnie kre-
sowej produktywny jest przyrostek -uk na oznaczenie młodych istot14, np. sokoluk, dzieciuk 
czy przyrostek -icha / -ycha na oznaczenie kobiet, np. tkaczycha. 

Cechy w zakresie fl eksji występują w gwarach, a w wariancie regionalnym — tyl-
ko w języku potocznym. W całej polszczyźnie kresowej są formy typu pany, chłopy, 

11 Niedawno O. Zakhutska pokazała, że zapożyczeń ukraińskich i rosyjskich jest w szlacheckiej gwarze 
wsi Siaberki niemal cztery razy mniej niż w chłopskich Maćkowcach.
12 Uświadomienie sobie tych dwu źródeł polszczyzny kresowej może być istotne przy rozważaniach 
nad możliwością jej odrodzenia się.
13 Polszczyzna północnokresowa charakteryzuje się m.in. półmiękką (jak w rosyjskim czy białoruskim, 
a nie miękką jak w polszczyźnie literackiej) wymową spółgłosek s’ z’ c’, np. s’ano, z’ima, c’ichi (z hi-
perstarannymi formami jak koliaćja, ź nim); wymowa taka szerzy się dziś w polszczyźnie na Ukrainie 
środkowej
14 W polszczyźnie północnej pod wpływem litewsko-białoruskim, w południowej — pod wpływem 
ukraińskim.
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Poliaki, ujednolicone formy czasu przeszłego typu chłopy, baby chodzili, robili, formy 
analityczne typu my robili, wy chodzili, a w polszczyźnie północnokresowej dodatkowo 
formy czasu przeszłego typu oni byli zabrawszy, ja to kupiwszy15. Po 1945 r. wzrosła 
liczba zapożyczeń leksykalnych i wpływów gramatycznych (szczególnie we fl eksji), do-
szły wpływy rosyjskie. Niektóre cechy występują na ograniczonym terenie16. 

Polszczyzna kresowa to z jednej strony konstrukt, a z drugiej — zjawisko społecz-
no-kulturalne i trzeba oddzielne rozpatrywać te dwa aspekty, także dlatego, że zanikają 
funkcje komunikatywne tej polszczyzny. Od strony „formalnej” mamy polszczyznę po-
wstałą/wyuczoną czy przyniesioną na Kresy, która ma lub zyskuje odpowiednie cechy 
białoruskie, litewskie, ukraińskie: systemowe i niesystemowe, nawet idiolektalne. Na 
tym polegało powstawanie i kształtowanie się tej polszczyzny. 

Na tym również polega pojawianie się wyuczonej na nowo polszczyzny dziś. Badacze 
nie utożsamiają takiej polszczyzny z dawną, por. np. uwagi H. Karaś (Karaś 2002:11). 
Ale przecież tak kształtowała się dawna polszczyzna na Kresach: przez przejmowanie 
polszczyzny na bazie artykulacyjnej, ale także systemowej (morfologicznej i składnio-
wej litewskiego czy białoruskiego), bądź przez przyswajanie sobie cech, potem także 
bazy artykulacyjnej i elementów systemu językowego ukraińskiego17. Różnica polega 
na braku funkcji komunikacyjnej, jaką pełniła tamta polszczyzna.

Drugi aspekt dotyczy ukształtowanej już polszczyzny kresowej, związanej z kulturą 
szlachecką, bądź z chłopską, mieszczaństwem czy inteligencją, sfer jej użycia w komu-
nikacji w domu i z sąsiadami. Interesująca jest ona także jako „konstrukt”, a to ze wzglę-
du na odbicie w niej kontaktów z językami sąsiednimi, czy też tymi, na których bazie 
ona powstała.

Dalej omówiono pojęcia „wrodzonej mocy” i „witalności” / „żywotności” języ-
ka dla trwania polszczyzny na Kresach. Wspomniano o przełączaniu (zmianie) kodów 
i skupiono się na mieszaniu kodów, tj. na używaniu wyrazów obcojęzycznych jakoś 
adaptowanych czy nie wymagających adaptacji, używania obcych kategorii, obcych 
końcówek. Na mieszanie kodów można patrzeć historycznie, odróżniając wcześniejsze 
zapożyczenie od zapożyczeń aktualnych, często szerzących się dopiero, często idiolek-
talnych, niesystemowych, por. np. dawno uogólnione -i/-y w mian. lmn., np. ojcy, przy-
jacieli, grabli, w cel. lmn. -am, np. ojcam, dziewczynam, dzieciam. Przykładem nowszej 
interferencji idiolektalnej może być -u w biern. lpoj. typu pasła krowu, wcale nie taka 
rzadka na Brasławszczyznie. Rozróżnienie zmian już systemowych i (jeszcze) idio-
lektalnych trudno jest przeprowadzić. Spojrzenie panchroniczne, nie uwzględniające 
wspomnianych wyżej dwóch warstw, może być tylko mylące. Przełączanie kodów może 
być połączone z mieszaniem kodów, co bywa określane jako mowa pogranicza18, a co 

15 Nawet jeśli to archaizm staropolski, to przecież utrzymany pod wpływem litewsko-białoruskim.
16 Na północy są to np. formy typu darć, parć, umarć, końcówki -oj / -ej (w pozycji nieakcentowanej 
często -aj), np. z córkoj / z córkaj, przed wojnaj, za łaźniej, głównie na Litwie jest zamiana ch na 
k, np. kam, boken kleba, usuwanie rodzaju nijakiego, np. ta wiadra, ta błota. Na południu częste są 
m.in. czasowniki z -uwa–, np. pokazuwać, zasypuwać, rzadko resztki liczby podwójnej typu dwie kro-
wie, cztery oknie.
17 Rzecz ujmuję w uproszczeniu, bo istniała zapewne jakaś kolonizacja polska na terenach północno-
kresowych, a na Ukrainie występowało też zjawisko polszczenia się Ukraińców.
18 Por. ostatnio Zielińska 2013.
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odpowiada intuicyjnej percepcji sytuacji, ale nie została ona poddana ścisłej analizie tek-
stów (nie uwzględnia się tu m.in. warstw wskazanych wyżej). Język silnie nasycony in-
terferencjami gramatycznymi jest bardziej podatny na zagładę, m.in. jako nieprestiżowy. 
Mieszanie kodów występuje zarówno przy interferencjach na język starszego pokolenia, 
które polski wyniosło z domu i na język pokolenia, które dopiero uczy się polskiego. 
W tym drugim należy wyraźnie rozróżnić osoby, które z polskim miejscowym żadnego 
kontaktu nie miały (np. wskutek przerwania ciągłości przekazu) oraz osoby, które mają 
kontakt z polszczyzną np. dziadków19. 

Bilingwizm (polilingwizm) sprzyja zanikowi jednego z języków. Do bilingwizmu 
„resztkowego” prowadzi z jednej strony zmiana języka („kodu”) przez młodsze pokole-
nia, z drugiej — wpływy drugiego języka20.

Częsty jest brak przekazywania polskiego następnym pokoleniom w związku z odda-
waniem dzieci do żłobków i przedszkoli i chęcią ułatwiania im życia21. W chłopskiej wsi 
Hreczany wszystkie pokolenia rozmawiają po polsku, ale pokolenie nastolatków między 
sobą chętniej posługuje się ukraińskim22. 

Nowa polszczyzna wyuczona w szkole i na kursach. W 1990 r. w Gródku Podol-
skim widziałem jak dzieci uczyły się polskiego od podstaw. Polszczyzna młodej nauczy-
cielki tam i w Burtynie koło Połonnego, była polszczyzną miejscową. Na Brasławszczy-
źnie jedna z nauczycielek polskiego miała szereg cech kresowych, a E. Golachowska 
i H. Krasowska też piszą o takiej nauczycielce. Język wyuczony w szkołach i na kursach 
ma cechy dawnej polszczyzny kresowej, a błędy popełniane przez Polaków i nie-Pola-
ków, powtarzają błędy opisywane w latach dwudziestych przez J. Janowa i R. Kubiń-
skiego23. Według E. Golachowskiej i H. Krasowskiej wpływy wschodniosłowiańskie na 
język polski wyuczony są przypadkowe i jednostkowe, ale lektura artykułów o błędach 
uczących się polskiego pokazuje pewne prawidłowości w zakresie interferencji obcych. 

Zaraz po 1989 r. wydawało się, że polszczyzna kresowa ma szanse na odrodzenie 
się. Uczono polskiego, powstało wiele organizacji, były kontakty z Polską, rozwinął 
się transgraniczny handel indywidualny, goszczono dzieci w Polsce. Odbudowywano 
parafi e. Ale zainteresowanie Polską podlegało fl uktuacjom, ograniczeniu uległ handel 
indywidualny. Zainteresowanie nauką polskiego w szkole i na kursach przechodziło róż-
ne okresy. Kościół rzymskokatolicki w zasadzie przechodzi na ukraiński i na białoruski. 
Najstarsze pokolenie, najlepiej znające polski, wymiera.

19 Co pokazała I. Ackermann badając rodziny trójpokoleniowe na Białorusi i Litwie, por. Ackermann 
2015.
20 E. Dzięgiel pokazała jak badanych przez nas wsiach można było zrekonstruować wstępną fazę bi-
lingwizmu na podstawie obserwacji (nielicznych) ludzi najstarszych, którzy słabo znali ukraiński, czy 
osób starszych, które wspominały nierozumienie przez nich ukraińskiego. Był też bilingwizm pełny, 
ze swobodnym porozumiewaniem się w obydwu językach i bilingwizm „szczątkowy”, gdy po polsku 
mówiło tylko najstarsze pokolenie. O dwu- i trójjęzyczności na Brasławszczyźnie i związanych z tym 
zjawiskach pisze E. Smułkowa, por. Smułkowa 2011.
21 W pełnym tekście podano przykłady z Ukrainy i Białorusi.
22 Informacja od osoby stamtąd pochodzącej, która opowiadała o sobie i swych koleżankach, ale nie 
potrafi ła powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Ale tylko w Hreczanach słyszałem w 1995 r. od przedsta-
wicielki młodego wówczas pokolenia słowa dumy z zachowania języka przez Polaków.
23 Por. artykuły o błędach osób uczących się polskiego zebrane w JPKW 4.
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Polszczyzna tak Polaków, jak i Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców uczących się 
polskiego będzie nosić cechy dawnej polszczyzny kresowej, ale nie będzie ona łączyć 
środowiska, jej funkcje komunikacyjne będą działać poza wspólnotą.

Generalnie tam, gdzie polszczyzna kresowa ma szanse przetrwania, będzie to za-
pewne regionalny wariant polskiego języka literackiego z naleciałościami białoruskimi, 
ukraińskimi, litewskimi, a także rosyjskimi. Językiem domowym będzie ona w niewiel-
kim tylko stopniu. E. Golachowska i H. Krasowska są przekonane, że polszczyzna kre-
sowa może być jedynie polszczyzną uczoną na kursach na Białorusi i na Ukrainie połu-
dniowo-wschodniej, ale trudno to uogólnienie przyjąć dla wszystkich terenów dawnych 
kresów. Przepowiadanie losów języków i gwar jest ryzykowne24, znacznie lepiej jest 
mówić o sytuacji, która warunkuje przetrwanie, odrodzenie czy zanik. 

Dzisiejsza i „jutrzejsza” polszczyzna kresowa (jeśli przetrwa) nie jest i nie będzie 
taka sama, jak „wczoraj” czy „przedwczoraj”. Wzorcem dla Polaków na Kresach jest 
język ogólnopolski, do opanowania którego świadomie dążą, np. na Litwie unikając 
„kresowej” wymowy ł na korzyść u niezgłoskotwórczego, ale podświadomie wprowa-
dzają słownictwo dziadków i rodziców, wyrazy i formy rosyjskie czy białoruskie lub 
litewskie. Podświadomie na dawnych kresach mamy „śpiewność języka”, polegającą na 
przeciąganiu samogłosek akcentowanych i skracaniu nieakcentowanych, wymowę ć ś ź 
dź na wzór półmiękkich w białoruskim czy ukraińskim itd. Część dawnego słownictwa 
znika wraz z ginącymi realiami, przede wszystkim jednak działa tu ta sama co w Polsce 
tendencja do globalizacji, do ujednolicania języka. 

Problem zachowania czy odradzania się polszczyzny kresowej dotyczy jeszcze języ-
ka polskiego na Bukowinie, na Łotwie, w Rumunii, co tu pominięto. W tekście wspo-
mniano też o polszczyznie na „kresach zachodnich”, mianowicie na Zaolziu. 

*

Na dawnych kresach wschodnich można mówić o szansach przetrwania i odradzania 
się polszczyzny przede wszystkim tam, gdzie ciągłość języka nie została przerwana. 
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 SŁOWNICTWO I SŁOWOTWÓRSTWO

 Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości  
(na przykładzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich 

w Polsce)
[Z polskich studiów slawistycznych. Seria X, Językoznawstwo. Warszawa 2002, s. 199–205]

Wielokrotnie już przedstawiano zapożyczenia obcojęzyczne, drogi szerzenia się zapoży-
czeń, adaptacje — także w odniesieniu do gwar polskich na Ukrainie i (w mniejszym stop-
niu) w odniesieniu do gwar ukraińskich w Polsce. Ostatnio obszerne studium na temat zapo-
życzeń ukraińskich i rosyjskich w gwarach polskich na Ukrainie (m.in. z celem odróżnienia 
zapożyczeń od archaizmów podtrzymywanych wpływem obcym) przedstawiła L. Nepop. 
Nie pokazano dotąd funkcjonowania tych zapożyczeń, przez co rozumiem w szczególności:
— zakres występowania zapożyczeń w określonych grupach tematycznych,
— ich używanie powszechne lub tylko idiolektalne (np. w gwarach polskich na Ukrainie 

silniejsze wpływy ukraińskie u osób dłużej przebywających poza wsią),
— ich używanie powszechne w określonych (zwykle młodszych) generacjach, 
— ich używanie w wielu wsiach ~ w pojedynczych wsiach oraz uzależnione od typu gwa-

ry polskiej (chłopska ~ szlachecka, np. „chłopskie” maścić ~ „szlacheckie” smarować),
— ich używanie stałe lub okazjonalne, tzn. w określonych sytuacjach lub w określonych 

kontekstach,
— ich używanie wyłączne lub wymienne z synonimami rodzimymi lub innymi wyraza-

mi zapożyczonymi (np. wieś ~ sioło w gwarach polskich, a czołowik ~ chłop w gwa-
rach ukraińskich)

— uświadamianie wyrazistych obcych i rodzimych cech językowych, utrudniające 
przyjmowanie zapożyczeń (typ pol. mleko ~ ukr. mołoko) lub formy hiperstaranne.
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie niektórych z wyżej wskazanych 

aspektów funkcjonowania zapożyczeń.

1. Uwagi wstępne
Dla gwar polskich wykorzystano materiały z Ukrainy środkowej, a więc z terenów, które 
od drugiego rozbioru Polski, tzn. od 1793 r., znalazły się w ramach imperium najpierw 
rosyjskiego, potem sowieckiego. Przed wojną w badanych wsiach były szkoły polskie, 
zwykle w latach 1925–1932, do których najstarsi informatorzy uczęszczali zazwyczaj 
2–4 lata. Pod uwagę wzięto wsi, w których społeczność polska dominuje lub stanowi 
znaczny odsetek mieszkańców zamieszkujących w skupieniu.
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Dla gwar ukraińskich w Polsce wykorzystano materiały z mowy przesiedleńców 
z 1947 r. z pogranicza łemkowsko-bojkowskiego oraz z terenów dawnej gwary nadsań-
skiej na ziemie północnej i zachodniej Polski (także takich, którym udało się powrócić 
potem w rodzinne strony). Już przed wojną gwary te, choć izolowane w terenach gór-
skich, były poddane wpływowi języka polskiego. Tutaj zwrócono uwagę na zapoży-
czenia nowsze. Niestety materiał jest tu trudno porównywalny z polskim, gdyż przesie-
dleńcy, których język badano, żyją w niewielkich grupkach w mniejszości. Materiały 
z gwar ukraińskich w Polsce są też znacznie szczuplejsze, dlatego trzeba tu być bardzo 
ostrożnym w wyciąganiu dalej idących wniosków.

Proces przenikania zapożyczeń był w obydwu grupach znany od dawna. Przyswaja-
nie nowszego słownictwa pozwala na obserwacje pewnych mechanizmów zapożycza-
nia, na możliwości obrony przed elementami obcymi.

2. Uwagi o zakresie występowania niektórych zapożyczeń
Zakres występowania zapożyczeń jest tu interesujący przede wszystkim z punktu widze-
nia uległości systemu wobec elementów obcych, pozwalającej na wchodzenia do języka 
nowych wyrazów i jednocześnie jego odporności, wyrażającej się w zachowywaniu sta-
rego słownictwa.

Wśród zapożyczeń trzeba wyróżnić z jednej strony te, które odnoszą się do słownictwa 
codziennego, np. do stopni pokrewieństwa. Polacy na Ukrainie mówią na ogół tato (rza-
dziej ojciec), mama, siostra (ale medsestrꞌa), ciocia, dziecko, ale doczka lub dońka (choć 
może być i córka), żona, ale nieraz też żonka (według ukr. żinka). Niektórzy mówią mąż czy 
męż, inni — człowiek (według ukr. czołowꞌik). Częściej spotykamy określenie śimjꞌa niż ro-
dzina. W oznaczeniu dalszych stopni pokrewieństwa przeważają (częściowo adaptowane) 
ukrainizmy: świekor, świekrucha, teszcza (wyraz teść pozostaje niezmieniony, bo po ukr. 
jest test’). Osobne miejsce zajmują różne czasowniki, rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, 
a także przysłówki oraz spójniki (liczebniki — zwłaszcza powyżej 10 — z konieczności 
są najbardziej podatne na wpływy obce). Powszechnie mówi się kazać ‘mówić’ (por. też 
derywaty: rozkazać ‘opowiedzieć’ itd.), szczytać ‘liczyć; uważać (za coś)’, dumać ‘my-
śleć’ (por. też derywaty: przydumać itd.), brechać ‘kłamać’, czaj, familia ‘nazwisko’, 
wkus ‘smak’, chwost ‘ogon’ (raczej zapożyczenie niż archaizm), wsio ‘wszystko’, krepki 
‘krzepki’, toże ‘także’, duże ‘bardzo’, potomu lub potemu ‘potem’, że ‘który’ (replika ukr. 
szczo ‘że; który’) itd. Na stosunkową dawność tych zapożyczeń wskazują zapiski K. Dejny 
z gwar polskich na Tarnopolszczyźnie, która od pierwszego rozbioru w 1772 r. należała do 
Austrii (gdzie język polski miał silną pozycję), a potem do 1939 r. wchodziła w skład pań-
stwa polskiego. Z kolei na Łemkowszczyźnie przed wojną Z. Stieber notował powszechnie 
liczne polonizmy, jak człowek, chłopec, dzecko, barz ‘bardzo’ itp.

Zapożyczenia dotyczące realiów kultury materialnej, jak np. nazwy tradycyjnych po-
traw, na ogół łatwo poddają się wpływom, por. np. u młodej informatorki z Kaniówki 
nad Zbruczem (ur. w 1960 r.) gołąbki, ale horochlanyki, hryczanyki, dryhli, palcziki, 
a w gwarach ukraińskich w Polsce rosiw, żeberka, zrazy, zacirka (zamiast styranka), 
galareta, klusky, farsz. 

Trzeba też wyróżnić te zapożyczenia, które odnoszą się do miejscowych nowych re-
aliów i dla których nie było okazji poznania ich rodzimych odpowiedników lub dla któ-
rych używanie takich odpowiedników byłoby „nieodpowiednie”, nie na miejscu, bo nie 
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oddawałoby sytuacji, np. przy zakładaniu kołchozu wiedli chudobe na to chadziajstwo 
(a nie na gospodarstwo), w kołchozie połuczali chleb (a nie otrzymywali zboże), do wię-
zienia-tiurmy podawano połuczki (a nie paczki), polskie szkoły zakryli ‘zamknęli’, ludzi 
represirowali lub represowali. Dla niektórych pojęć nie było polskich odpowiedników 
(lub nie mogły być znane), np. tuszonka ‘rodzaj konserwy mięsnej’, kłub, rozpis ‘zareje-
strowanie małżeństwa’ (i rozpisać się), zajawa ‘podanie’ (i derywat zajawiać), kołhosp 
(kołchoz, kolektyw). W gwarach ukraińskich w Polsce mamy m.in. magazyn, praktyka, 
sztuczni nawozy, samochid, prysznic, trasa, zastryk, potiah ‘pociąg’.

3. Cechy językowe mogące bronić przed zapożyczeniami 
Wydaje się, że obecność cechy pełnogłos ~ brak pełnogłosu zwiększa „odporność” języka 
na zapożyczenia. Mamy więc w wielu gwarach polskich na Ukrainie słoma, mleko, płótno, 
droga (przy podorożnik ‘nazwa rośliny), kłósek, młody, słonina, błoto, wrótka, włosy, mróz, 
głodować (przy hołodowka ‘wielki głód lat trzydziestych), posłodzić, zakłuć (świnię) ‘za-
bić’, brzeg, brzoza, prosię (chyba że wyparło je pacia), okłot (przy przykołotok czy przyko-
łotek), głowa (przy hołowa ‘przewodniczący’), przed i cały szereg czasowników z prze-, jak 
przeżyć, przechodzić, przewracać, przebrać, przecieknąć, przeczytać, przedawać, przejść, 
przekazać, przeklinać, przekopywać, przepaść, przesuszać itd. Jest tu przewrósło ‘powrósło’ 
jako archaizm lub jako replika ukr. perewesło. Rzadziej — ale niekiedy z dużą częstotli-
wością — trafi ają się zapożyczenia z pełnogłosem, jak czerez ‘przez’, oczeredź ‘kolejka’, 
czereń ‘część pieca chlebowego’, terebić ‘zdejmować (łupy z ziemniaków, skorupkę z jaj-
ka itp.)’, zdorowy ‘porządny, solidny’ (raczej rusycyzm niż ukrainizm), korobka ‘koszyk’, 
nawołoczka ‘poszwa’, bereza, mołoducha ‘panna młoda’ (Kaniówka, inf. ur. w 1921 r.), 
pierejechała tamtendy ‘pojechałam tam’ (inf. 73 lat; tu rusycyzm, nie ukrainizm) — może 
właśnie dlatego, że odpowiednik polski w tym znaczeniu nie ma formy z *TerT, wereta 
‘płachta’ — tu również brak odpowiednika z *TerT, mołotiłka ‘maszyna do młócenia’, przy 
czym informator poprawia się, tworząc formę hiperstaranną: no, młóciłka. Odpowiedni-
kiem ukr. czołowik ‘mąż’ jest zawsze człowiek lub człek. Pełnogłos mogą mieć formy do-
tyczące realiów, jak peresielenie (hybryda ukraińsko-rosyjska), czereda czy wspomniana 
wyżej peredacza. Zresztą już Z. Stieber w 1938 r. zwrócił uwagę na to, że chłop w Czadec-
kiem (gwara polska na Słowacji) wie dobrze, że po polsku mówi się krowa, a po słowacku 
— krava. W gwarach ukraińskich w Polsce mało jest za to form bez pełnogłosu, a takie jak 
pszeważni, włókno trafi ają się wyjątkowo (por. adaptowane mołodzież, perechowuwanyj czy 
kołoworotok zamiast dawniejszego samopriatka).

Wydaje się, że przez Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce dobrze odczuwana 
jest różnica w kontynuantach e o w nowych zgłoskach zamkniętych, co dobrze widać 
w polszczyźnie ukraińskiej na przykładzie końcówki G pl -*ov najczęściej z kończącym 
wyraz u niezgłoskotwórczym, natomiast rzadko w postaci -iw. W zapożyczeniach na 
ogół występuje tu adaptacja, np. w żonka (według ukr. żinka). W gwarach ukraińskich 
w Polsce obok samochid, rosił czy sznoriwka mamy pojedyncze zapożyczenia z polskim 
-ufka, jak prybudufka.

Jakąś rolę odgrywa tu odpowiedniość kontynuantów *ě: ukr. i, polskie ’a (w przy-
padku polskiego ’e może wystąpić tu i jako kontynuant e długiego lub — w pozycji 
nieakcentowanej — może nastąpić zwężenie i zrównanie z i). Na ogół u Polaków na 
Ukrainie mamy więc gniazdo, wiater, wiadro, ściana, jad, las, siano, obiad, białek ‘biał-
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ko’, piasek, ciało, ciasto, światło, ciasny, piać, odlatywać, pośmiać się. W gwarach ukra-
ińskich w Polsce na miejscu ’a może pojawić się i, np. zawidomyty.

Pewną rolę odgrywają też kontynuanty samogłosek nosowych. U Polaków na Ukrainie 
na ogół jest pamiętać, wyciągać, jęczmień, zaprzągnąć, wziąć, święto, świętkować ‘święto-
wać’ (z -k- pod wpływem ukr. swiatkuwaty), kręcić, żąć, międlić, rząść, wiązać, zaprzęgać, 
kinąć, kąpać, rząd, mięso, przędza, język, prędko, ciężki, pręt, miętki, ząb, zębek ‘ząb u gra-
bi’, wszędy, nawet miękuszka (replika ukr. mjakuszka ‘miękisz w chlebie’). Z drugiej strony 
zanotowano też zwuk ‘dźwięk’, prywiastka ‘przewiązka’. W gwarach ukraińskich w Pol-
sce mamy m.in. nastupyty (o wojnie), połuczenia ‘połączenie (w komunikacji)’, klaczaty 
‘klęczeć’ (z adaptacją nosówki do systemu ukr.), rzadziej podzienkuwania, stonszka, a przy 
braku odpowiedników z ukr. kontynuacją nosówki: wewnontsz, wjenkszyj.

Mniejszą rolę gra tu odpowiedniość h ~ g, bo fonem /h/ jest obecny w systemie fo-
nologicznym Polaków, a /g/ — Ukraińców (zwłaszcza w Polsce); na Ukrainie g może 
sygnalizować rusycyzm (por. np. w Kaniówce u dwu starszych inf. kontyhent obok kon-
tygient). Na Ukrainie mamy więc często ogród, gotować, zagięsnąć ‘zgęstnieć’, golić się 
(obok bryć się brzytwą), gnój, barłóg, gąsior, gołąb, kogut, rogoza, śnieg, rozgon ‘pas 
ziemi pomiędzy bruzdami’ (obok rozhonka), gładki, wygnać, wygoić, wygon, ale też czę-
ste są także zapożyczenia z h, np. niehodny ‘słaby’ (w Wójtowcach — przy niegodzien 
w Oleszkowcach), pohany ‘zły’, dohadywać się ‘domyślać się’, dostyhnuty ‘dojrzeć’ 
(obok spolonizowanego doścignąć), hnijić ‘gnoić’, pohreb ‘piwnica’, skryhotać ‘skrzy-
pieć’ (ale tu nie ma rodzimego odpowiednika z -g-). Określenie podhatowka w armiji 
z h, a w pewnym sensie także hruzić ‘ładować’ i mliko zhuszczone dotyczą realiów. 
U młodszych łatwiej jest także o formy z h, np. niewyhodno (u inf. ur. w 1960 r.). O roz-
różnianiu form z g i h świadczy dublet zapisany u jednego informatora w Oleszkowcach 
(z adaptacją i bez niej): żygałka ~ żyhałka ‘rodzaj pokrzywy’. W gwarach ukraińskich 
w Polsce możemy dziś mieć galareta, gospodynia, gwara, gwarantuwanyj, gwoździe.

4. Pary wyrazów rodzimych i zapożyczonych w gwarach polskich na Ukrainie 
Wieś polska Wójtowce koło Wołoczysk na Podolu, dziś połączona administracyjnie 
z ukraińską Pisarówką. Przed wojną była tam szkoła polska. Nagrania J. Riegera z ze-
społem, rozpisała w formie słowniczka M. Bakun.

Pary wyrazów używanych obocznie przez jednego informatora: co ~ szo, główka 
(kapusty) ~ hołowka (lnu), gruby ~ hruby, tut (tut chudziła du szkoły) ~ tutaj (tutaj uo ni 
byłu polskich), trzęsiawina ~ trasowyna ‘trzęsawisko’, żona ~ żonka. Wyrazy używane 
obocznie przez różnych informatorów: tato ~ baťko, dobry ~ charoszy, piat ~ piąty, ko-
gut ~ piejak, potem ~ potomu, pramyj ~ prosty, ten ~ toj, (wyjątkowe) także ~ toże, czas 
(kiedy je czas) ~ wremia (wsio wremia), źródło, źródełko ~ kiernica, kierniczka, można 
tu też dodać zdrowie ~ zdorowy ‘solidny’.

Wieś polska Oleszkowce koło Gródka Podolskiego. Przed wojną była tam szkoła 
polska. Nagrania własne, rozpisała w formie słowniczka I. Cechosz.

Pary wyrazów używanych obocznie przez jednego informatora: gadać ~ bałakać, 
gospodarstwo ~ chadziajstwo, tu i tutaj ~ tut (najczęściej, też u innych) i tutkaj, dobrze 
(tak też u innych informatorów) ~ charaszꞌo, w rozgon (orać) ~ rozhonka. Można tu do-
dać bydło (przezwisko) ~ chudoba. Wyrazy używane przez różnych informatorów: róża 
~ roża. Można tu też dodać bogaty ~ bohacio ‘dużo’, mróz ~ moroziasty (o maści konia).
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Wieś polska Zielona koło Wołoczysk na Podolu. Wokół wsi chłopskiej mamy przy-
siółki szlacheckie (różnice pomiędzy nimi wskazywano już wcześniej). Nagrania J. Rie-
gera, I. Cechosz i E. Dzięgiel, rozpisała w formie słowniczka E. Dzięgiel. 

Pary wyrazów używanych obocznie przez jednego informatora: gospodarstwo ~ cha-
dziajstwo, już ~ wże. Wyrazy używane przez różnych informatorów: ojciec (i krzesny 
wojciec) ~ baťko, czerez ~ przez, że ~ szo, człowiek ~ ludyna, mąż ~ człowiek, sznureczek 
~ motuzek, chłop ~ mużyk, miasto ~ horod, potem ~ potemu i potomu. Różnice pomiędzy 
mową „szlachecką” i „mazurską” (chłopską): wieś ~ sioło, smarować ~ maścić, rzucić 
~ kinuć, biegnie ~ leci, rodzice ~ baťki, dużo ~ szmat, prośba ~ zajawa, wszystko ~ wsi, 
rozmawiać ~ bałakać, przy czym wymienione jako drugi człon par wyrazów zapożycze-
nia ukraińskie mogą pojawić się także w przysiółkach szlacheckich.

5. O nowszych polonizmach w gwarach ukraińskich w Polsce 
Język przesiedleńców ze wsi Terka na pograniczu łemkowsko-bojkowskim (na podsta-
wie opracowania U. Lewickiej).

Nowych zapożyczeń polskich zapisano ponad 200. Najwięcej z nich występuje 
w określeniach domu, gospodarstwa, narzędzi, np. chałupa, dim meszkalnyj, mieszkania, 
dom, korytaż, pokij, prybudufka, kłepisko, zakład, wendzidło, włukno. Kolejną grupę sta-
nowią określenia człowieka, np. menszczyzna, kobita, gospodynia, nauczytel, kawaler, 
mołodzież, i odzieży: ubrania, spodni, pasok. Zapożyczenia objęły także nazwy roślin, 
np. pokszywa, koperok, muchomor. Wśród „różnych” mamy m.in. zapożyczenia: akurat, 
bardzo, jak zwykle, ne ma rużnicy, normalni, ofszem, pszeważni, raptowno, zasadniczo, 
fcali, prypuśmy, ne maty wyjścia, ne było obawy. Pominięto tu zapożyczenia związane 
z nowymi realiami, jak łazienka, samochid, renta, zapomoha, spalinyzny.

W gwarze równorzędnie są używane pary pjec ~ pec, bez ~ czerez, wbrania ~ łasza, 
bicz ~ batih, zbiża ~ zerno, pidbyty ~ zakłepaty ‘podbić potrawę’, chałupa ~ chyża. Now-
sze polonizmy wypierają starą leksykę w parach: kropla ~ kapka, preciż ~ preciń, kożuch 
~ kypka lub starka, bardzo ~ barz, prezent ~ darunok, zacirka ~ styranka, czystyty ~ 
krasyty ‘kastrować’. 

Język przesiedleńców z okolic Lubaczowa — dawne gwary nadsańskie (na podsta-
wie opracowania A. Kudryk). 

Tu także jest wiele nowych polonizmów, związanych z nowymi realiami, np. szosa, 
pikarnia, karetka, cement, kanapka, majtky.

Z par synonimicznych (w których wyraz polski mógł być znany w gwarze też przed 
wojną, a wyraz gwarowy mógł być starym zapożyczeniem z polskiego) można wymie-
nić: dziadek ~ dido, chłopak ~ chłopec, mołodiż ~ mołoď, cmyntar ~ cwyntar, gospodar ~ 
hospodar, wydity ~ baczyty, warkocz ~ kosa, chorugwa ~ fana, chałupa ~ chata, chłop ~ 
czołowik, dziś ~ nyni, wodka ~ horiwka, bluzka ~ soroczka, worok ~ mich, pred ~ pered, 
synowa ~ newistka. Przy niektórych parach można podejrzewać w wyrazach uważanych 
za stare gwarowe nowsze zapożyczenia z ukraińskiego języka literackiego.

*

Lektura zebranego dużego materiału ze wsi polskich na Ukrainie pokazała olbrzymią 
przewagę słownictwa rodzimego nad zapożyczeniami. Okazuje się, że koloryt „orien-
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talny” polszczyzny kresowej polega w znacznej mierze na używaniu niektórych często 
występujących w mowie zapożyczeń, jak kazać ‘mówić’ czy kinąć ‘rzucić’ wraz z licz-
nymi derywatami1, połuczać ‘otrzymywać’, wse (i ros. wsio), toże ‘także’, duże ‘wiele; 
bardzo’, wże ‘już’, w tym wyrazów związanych z realiami (o czym wyżej). Ukraini-
zmów i rusycyzmów jest znacznie więcej w języku osób deportowanych czy to do in-
nych obwodów na Ukrainie, w Rosji, do Kazachstanu — w badanych wsiach takich osób 
było stosunkowo mało (a po powrocie przebywali w otoczeniu, które nie nabyło tych 
zapożyczeń). Podobnie w gwarach ukraińskich w Polsce, mimo napływu wielu nowych 
polonizmów po 1947 r., zasadniczy trzon leksyki stanowią wyrazy rodzime.

W opracowaniu wskazano niektóre warunki przyjmowania oraz braku zapożyczeń. 
Zwrócono m.in. uwagę na to, że istnienie odpowiednika z rodzimym kontynuantem ja-
kiejś głoski czy grupy głosek utrudnia przyjmowanie zapożyczeń, a jego brak — ułatwia 
takie zapożyczenia. Warto prześledzić także wpływ istnienia lub braku rodzimych od-
powiedników kontynuantów innych jeszcze głosek i grup (w tym dawnych sonantów).

Okazało się, że — wbrew oczekiwaniom — w zbadanych gwarach polskich na Ukra-
inie zanotowano bardzo mało par synonimicznych. Zapewne w świadomości zbieracza 
pozostały liczne sytuacje z zapożyczeniem lub bez, ale występujące w różnych wsiach. 
Podobnie niewiele takich par zanotowano w gwarach ukraińskich w Polsce. 

Dla dobrego opisu funkcjonowania zapożyczeń w poszczególnych gwarach potrzeb-
ne są dalsze studia zarówno na badanym materiale, jak i na szerszym. Tutaj jedynie 
zasygnalizowano pewne aspekty używania zapożyczeń, wskazując jednocześnie per-
spektywy przyszłych opracowań, w których trzeba będzie uwzględnić m.in. ilość i za-
kres występowania zapożyczeń w poszczególnych wsiach, a także w poszczególnych 
idiolektach (na co opracowany dotychczas materiał nie pozwolił). Sporządzenie dużych 
słowników poszczególnych wsi pozwoli na stwierdzenie podobieństw i różnic w wystę-
powaniu i funkcjonowaniu zapożyczeń w poszczególnych wsiach.
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 Zapożyczenia ukraińskie i rosyjskie w polszczyźnie Satanowa 
i ich funkcjonowanie1

[Słownictwo kresowe. Studia i materiały pod red. J. Riegera. DiG. Warszawa 2008, s. 270–276] 

Zapożyczenia
Najwięcej zapożyczeń pochodzi z języka ukraińskiego i rosyjskiego. Te pierwsze przeni-
kały najpierw z sąsiednich gwar ukraińskich, a od czasów sowieckich także z ukraińskie-
go języka literackiego poprzez szkołę, radio, wreszcie telewizję. Te drugie mogły zostać 
zapożyczone bezpośrednio dzięki służbie w wojsku (do wybuchu wojny z Niemcami 
— w paramilitarnych służbach budowlanych, bo wówczas Polaków do armii sowiec-
kiej nie brano), nauce szkolnej, radiu i telewizji lub poprzez język ukraiński (zwłaszcza 
potoczny), w którym naleciałości rosyjskich jest wiele (wtedy powinny być traktowane 
jako zapożyczenia z języka ukraińskiego). Zapożyczenia ukraińskie i rosyjskie w gwa-
rach polskich na Ukrainie zostały omówione w książce A. Krawczyk (Krawczyk 2007), 
a sytuacja w Satanowie nie odbiega od tam opisanej. Dlatego tutaj przedstawiono tylko 
kilka uwag ogólnych i kilka szczegółowych.

Wyrazy zapożyczane mogą być adaptowane lub nieadaptowane; przy porównywaniu 
tych grup należy uwzględnić takie, które nie wymagają adaptacji (Rieger 2004)2. Wśród 
tych ostatnich są wyrazy czy formy, które mogą jednak być adaptowane, np. [h w] ukr. 
moho ‘mego’ adaptacji nie wymagało, bo głoska h w badanej gwarze istnieje, natomiast 
oddano tę formę przez mogo. 

Za kalki semantyczne należy uznać takie, gdzie nowe znaczenie rozszerza system 
znaczeniowy wyrazu rodzimego. W przypadku homonimii należy mówić o zapożycze-
niu, np. dogadać się1 ‘dojść do porozumienia’ (wyraz rodzimy) i dogadać się2 ‘domyślić 
się’ (zapożyczenie).

Przy adaptacji morfologicznej czy fonetyczno-morfologicznej trzeba mieć na uwa-
dze nie tylko formy podstawowe, np. mianownik lp. czy bezokolicznik, ale także pozo-

1 Jest to fragment pt. „Zapożyczenia” mojego autorstwa w artykule: R. Modzelewska, J. Rieger, Słow-
nictwo Satanowa nad Zbruczem.
2 Według obliczeń A. Krawczyk dla gwary Maćkowiec zapożyczenia niewymagające adaptacji sta-
nowią znaczną część wszystkich zapożyczeń. Szersze omówienie problemów adaptacji zapożyczeń 
w gwarach kresowych w przygotowaniu (w moim opracowaniu).
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stałe, a więc przypadki zależne czy formy czasu teraźniejszego itd. A zacząć trzeba od 
wyróżnienia adaptacji wymuszonych przez system i sytuacji, w których system pozo-
stawia możliwość zapożyczenia kategorii, końcówki, wariantów. Za wymuszoną przez 
system trzeba uznać np. zamianę miękkiego ť na ć, np. w krować ‘łóżko’ (por. też niżej 
o wyrazie baćko) czy adaptację wygłosu bezokolicznika, np. ros. dogadaťsja i ukr. do-
hadatysja odpowiada w gwarze dogadać sie ‘domyślić się’ — w gwarach kresowych na 
ogół nie spotyka się form bezokolicznika na -ť czy na -ty, a te, które są, można uznać 
za cytaty (jak bombyty czy iććꞌi w słowniku). Z kolei system wielu gwar kresowych 
dopuszcza zapożyczanie końcówek, np. w mian. lp. r.m. przymiotnika -yj/-ij, np. star-
szyj (w Satanowie częstsze są końcówki -y/-i, np. dobry) czy w 1 os. lmn. czasu teraźn. 
-mo, np. myjemo; ta ostatnia jest w Satanowie wyjątkowa i tu może być traktowana jako 
niezgodna z systemem gwary (może idiolektalna?). Zapewne podobna sytuacja istnieje 
przy adaptacji fonetycznej: w Satanowie mamy adaptację w baćko z ukr. baťko, ale w in-
nych gwarach zapisywano też formę nieadaptowaną baťko. W podobny sposób trzeba 
rozpatrywać wszystkie badane sytuacje, przy czym adaptacje mogą przebiegać różnie 
w różnych pokoleniach (w młodszych więcej jest zapożyczeń nieadaptowanych).

Szczególnym przykładem adaptacji wyrazów rosyjskich jest wprowadzenie o na 
miejscu a, np. w wyrazie odprawić z ros. pisanego otprꞌawiť, ale wymawianego atprꞌa-
wiť. Różne mogą być przyczyny takiej adaptacji: znajomość pisowni (co przed wojną 
raczej nie było częste) oraz skojarzenie z rodzimym przedrostkiem od-. Trzeba pamiętać, 
że podobna zamiana ma miejsce także przy zapożyczeniach białoruskich do gwar pół-
nocnokresowych, a tam o wpływie języka pisanego mowy być nie mogło.

Interpretując adaptacje, trzeba przede wszystkim szukać wyjaśnień i analogii mor-
fologicznych, więc w przyblizno ‘w przybliżeniu’ wyraźnie wyróżniający się morfem 
przy- należy zestawiać z ros. pri- w priblizno i ukr. pry- w prybłyzno (por. Walczak 
1999), choć nie można wykluczać istnienia w świadomości użytkowników gwary od-
powiedniości fonetycznych (właściwie fonologicznych) ros. -ri- i ukr. -ry- z pol. *-rzy- 
(por. Rieger 2004).

Formy, które są obce postaci morfologicznej polskiej czy nie są zgodne z odmia-
ną wyrazów polskich, jak bezokoliczniki w postaci ukr., np. bombyty, ićcꞌi, oraz formy 
osobowe w postaci ros. budziet ‘będzie’, budut ‘będą’, idꞌut ‘idą’, ukr. buła ‘była’, ukr. 
postawyły ‘postawili’ (w gwarze zawsze jest -li) czy ros./ukr. choczu ‘chcę’, są zazwy-
czaj uważane za cytaty. Tutaj jednak wystąpiły one w zdaniach polskich, jako części 
tych zdań, i można mieć pewne wątpliwości co do słuszności takiej ich interpretacji; 
dotyczy to zwłaszcza pytania, czy wymienione wyżej formy osobowe czasownika na-
leży traktować jako formy ros. byť, ittꞌi, ukr. buty, ros. chotieť, ukr. chotity czy też jako 
formy zapożyczone w ramach odmiany pol. być, chcieć. Skąd te wątpliwości? Otóż za 
przejęte do gwary polskiej trzeba uznać niektóre końcówki, np. -u w ja widzu ‘widzę’, 
-mo w myjemo ‘myjemy’, -am w babam ‘babom’, częściej lub rzadziej występujące 
w wielu gwarach polskich na Ukrainie. Budzi pewne opory uznanie za zapożyczoną 
końcówki -uť w sprzedajuť, bo miękkie ť jest dla systemu gwary nietypowe, choć dla 
naszych idiolektów nieobce. Informatorzy nierzadko przechodzą z polskiego na ukraiń-
ski czy rosyjski, tzn. na języki, którymi się posługują na co dzień. Formy przywołane na 
początku tego rozważania mogą więc być cytatami, bo czasami informator poprawia się 
(lub próbuje się poprawić), np. w ja wiła, wieła ‘wiedziała’, tu zamieniając formę ukra-
ińską na ukraińską „spolonizowaną”, ale potraktowaną jako polską. Przy stosunkowo 
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dużym nasyceniu mowy polskiej takimi wtrętami można tu widzieć dalszy etap zmian 
językowych, zmiany starego kodu językowego na nowy [dziś mówi się o mieszaniu ko-
dów]. Trzeba dodać, że podobne wątpliwości nie powstają tam, gdzie gwara polska jest 
w codziennym użyciu. Rzecz wymaga jednak analizy na większym materiale.

Zapożyczenia właściwe nieadaptowane
Ta grupa leksemów została przejęta z języka ukraińskiego i rosyjskiego w niezmienio-
nej postaci; jak już wspomniano, niektóre adaptacji nie potrzebowały, np. gradus ‘sto-
pień’, krowatka ‘łóżeczko’, smysł ‘sens’, sumka ‘torba’, umny ‘mądry’, zwon ‘dzwon’ 
i tu nie zostały uwzględnione. Do zapożyczeń właściwych nieadaptowanych należą więc 
w gwarze na ogół pojedyncze leksemy, m.in.
— z a w pozycji nieakcentowanej odpowiednio do polskiego o, np. rabota ‘praca’ (z ros. 

akaniem), bahato ‘dużo’ (z ukr. a innego pochodzenia);
— z miękkimi ŕ, ť, np. bierioza ‘brzoza’, kwartira ‘mieszkanie’, obiezꞌatielno ‘koniecz-

nie’, płatie ‘sukienka’;
— ze spółgłoskami twardymi (np. p m s) odpowiednio do polskich spółgłosek miękkich, 

np. chłopec ‘chłopiec’, tepꞌer ‘teraz’, szpytal ‘szpital’, poumerać ‘poumierać’, seło 
‘wieś’ (por. niewymagające adaptacji sielrada ‘rada wiejska’); należy tu też ł (w ły) 
odpowiednio do polskiego l (w li), np. łyst ‘list’;

— z h (tu adaptacja możliwa, ale niekonieczna, por. wyżej), np. hazeta ‘gazeta’, nahra-
da ‘nagroda’;

— z obcą językowi polskiemu grupą žs, np. mużskij ‘męski’;
— z końcowym o przed spółgłoską dźwięczną (w niektórych wyrazach) odpowiednio 

do polskiego ó, np. stoł ‘stół’, stwoł ‘pień’.
O wyrazach takich, jak sołoma ‘słoma’, połowina ‘połowa’, można mówić, że są 

nieadaptowane, ponieważ mówiący mają na ogół świadomość odpowiedniości wschod-
niosłowiańskich oło oro ere i polskich ło le, ro, rze (nie dotyczy to wyrazu skoworoda 
‘patelnia’, ponieważ nie ma tu odpowiednika polskiego). Podobnie jest z wyrazami wrah 
‘wróg’, nahrada ‘nagroda’, predsiedatiel ‘przewodniczący’, zawierającymi cerkiewno-
ruskie ra re. 

Podobnie jest w przypadku wyrazów połno ‘pełno’, wołk ‘wilk’, które mają swoje 
odpowiedniki w polskim z eł il.

W przypadku wyrazów takich, jak obrazok ‘obrazek’, spisok ‘lista’, perewertaty 
‘przewracać’, można mówić, że są nieadaptowane, bowiem na ogół afi ksy obce -ok, 
pere-, pro- bywają zastępowane przez rodzime -ek, prze-.

Błędem byłoby mówienie o braku adaptacji w wyrazie pasport ‘dowód osobisty’, 
gdyż polski paszport ma inne znaczenie, zresztą dawniej nie musiał być tu znany. Praw-
dopodobnie błędem byłoby też zaliczenie tu form takich, jak panczochi ‘pończochy’, 
gdyż twarde n w grupie ncz może należeć do cech fonologicznych gwary (podobnie jak 
końcowe -chi), choć możliwe jest też w podobnej sytuacji ń, np. w rańsze ‘wcześniej’.

Zapożyczenia semantyczne
Zalicza się tu zwykle leksemy znane w polszczyźnie, które otrzymały dodatkowe zna-
czenie, np. familia ‘nazwisko’, odkryty (czy otkryty, wymowa tak czy owak będzie jed-
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nakowa) ‘otwarty’, pozakrywać ‘pozamykać’ i zakryć ‘zamknąć’, maszyna ‘samochód’, 
pałka ‘laska’, żyć ‘mieszkać’. 

Tu trzeba podnieść ważny problem: o zapożyczeniu semantycznym możemy mówić 
tylko wtedy, kiedy nowe znaczenie nie przekracza sfery znaczeniowej wyrazu. Jeśli ją 
przekracza, jeśli mamy do czynienia z homonimią, wtedy musimy mówić o zapożyczeniu 
wyrazu (a nie o rozszerzeniu znaczenia wyrazu polskiego); jest tak np. w przypadku do-
gadywać się ‘domyślać się’, rodzina ‘ojczyzna’, strojić ‘budować’, zakazać ‘zamówić’.

Inny poważny problem dotyczy uznania poszczególnych znaczeń jako nowe znacze-
nie wyrazu. W wielu pracach punktem odniesienia jest polski język literacki, tymczasem 
należy uwzględnić także gwary polskie (z ewentualnym pominięciem gwar na pograni-
czu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim) oraz język dawny. I tak człowiek ‘mąż’ czy 
chleb ‘zboże’ znane są w tych znaczeniach w gwarach polskich i znaczenia te wcale nie 
musiały być dodane pod wpływem ukraińskim, choć pod wpływem ukraińskim mogły 
być podtrzymane. 

Niektóre znaczenia znane były w dawnej polszczyźnie, jak to ma miejsce np. w przy-
padku wyrazów kazać ‘mówić’ i skazać ‘powiedzieć’ czy niedziela ‘tydzień’. 

W obydwu tych przypadkach możemy mieć więc — ujmując rzecz z punktu widze-
nia dzisiejszego języka literackiego — albo dialektyzmy, albo archaizmy.

Szereg wyrazów sytuować się będzie na granicy zapożyczeń semantycznych i zapo-
życzeń właściwych adaptowanych, np. otprawić (pewnie w odczuciu mówiących z prze-
drostkiem od-: odprawić) ‘wysłać’, przewieść ‘przetłumaczyć’.

Kalki wyrazowe
Tu zapisano ich nie tak wiele. W przypadku głowa ‘przewodniczący’ (kołhospu, silrady) 
jest to tłumaczenie ukr. hołowꞌa (kołhꞌospu, silrꞌady), choć w innych połączeniach można 
by je uznać za rusycyzm z ros. gławꞌa ‘przewodniczący, kierownik’, bo w tym znaczeniu 
wyraz znany był na Podolu w XIX w., a wówczas kierownictwo określano po rosyjsku3. 
Za kalki trzeba też uznać wyraz gdzieto ‘gdzieś’ (z ros. gdie-to) i podobne oraz wyraże-
nia: błądzić słowami ‘mylić słowa’ (z ukr. błudꞌyty słowꞌamy), przyciągać do odpowie-
dzialności ‘pociągać do odpowiedzialności’ (z ukr. prytiꞌahty do widpowidꞌalnosti). 

Funkcjonowanie zapożyczeń 
Dotychczas na funkcjonowanie zapożyczeń w gwarach kresowych nie zwracano należy-
tej uwagi. A należy tu rozpatrzyć występowanie zapożyczeń w poszczególnych idiolek-
tach czy grupach wiekowych bądź socjalnych, udział zapożyczeń i wyrazów rodzimych 
w różnych grupach semantycznych itd. 

Występowanie zapożyczeń u poszczególnych osób
Najwięcej elementów zapożyczonych występuje w mowie najmłodszej informatorki — 
MK35; są to leksemy niewymagające adaptacji, jak nahrada, pasport, siudꞌa, leksemy 
nieadaptowane, jak preszꞌou̯, leksemy adaptowane, jak baćko, wreszcie cytaty czy formy 

3 Wyraz głowa został przez A. Kremera zakwalifi kowany do grupy rusycyzmów (Kremer 1870). 
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na pograniczu cytatów i adaptacji, jak chodyty, ićcꞌi. Ale u pozostałych respondentek 
zapożyczenia (a także formy typu budziet) są prawie równie częste. 

Paralelne używanie zapożyczeń i wyrazów rodzimych o tym samym znaczeniu  
(„synonimia” polsko-ukraińska)

Paralelne użycie wyrazu rodzimego i zapożyczonego może występować w wypowie-
dziach tego samego informatora, np.:
— JL27: bahato i dużo, jasień i jesion, krysza i dach, poumerać i poumierać, sumka 

i torbeczka, żyć i mieszkać (por. tu też kazać i mówić, człowiek i monż, znać i wie-
dzieć);

— LN21: bahato i dużo, duże i bardzo, deń i dzień, mać i mieć, obrazok i obrazek, potom 
i potem, szo i co, takꞌoj i taki, tepꞌer i teraz, toże i też, uczytel i nauczyciel, użꞌe i już 
(por. tu też kazać i mówić, niewiesta i synowa, znać i wiedzieć);

— LW22: bereza i brzoza, dobre i dobrze, domik i domek, kak i jak, mać i mieć, pszenyca 
i pszenica, szo i że, tolko i tylko, tudꞌa i tam, użꞌe i już, żyć i mieszkać (por. tu też kazać 
i mówić, znać i wiedzieć);

— MK35: błagodarnos’ť i podzienkowanie, god i rok, maszyna i samochód, pobudować 
i zbudować, rabota i praca, roszczapirka i parasolka, semynaria i semynarium, wo-
szy i wszy, wremia i czas (por. tu też kazać i mówić, zawżdy i zawsze).
Dużo więcej takich par odnotujemy, biorąc pod uwagę wypowiedzi różnych infor-

matorów, m.in.: chłopec i chłopiec, cwentarz i cmentarz, doczka i córka, hazeta i gazeta, 
łyst i list, niktꞌo i nikt, potꞌom i potem, sumka i torba, szo i co, teper i teraz, tolko i tylko, 
toże i też, tudꞌa i tam, umny i mądry.

Najwięcej takich par synonimicznych używa najstarsza informatorka LN21, jedyna, 
która uczęszczała do szkoły polskiej (ukończyła pięć klas), a rozmowa z nią była krótka, 
półgodzinna. Najmniej synonimów użyła informatorka, której polszczyzna jest najbar-
dziej zbliżona do ogólnopolskiej wersji języka, choć do szkoły polskiej nie uczęszczała, 
języka ojczystego uczyła się w domu, ale może nie bez znaczenia jest to, że pochodzi 
z rodziny szlacheckiej.

Stwierdzenie używania par synonimicznych wymaga jednak bacznego śledzenia tek-
stu, np. JL27 najpierw mówi o kryszy, a zaraz potem i dalej w tekście używa wyrazu 
dach, mówi o tym, że trzeba sprzyjmować los, ale dalej używa wyrazu przyjmować. 
Można więc przypuszczać, że chodzi tu o zapożyczenia, które w dłuższej rozmowie 
po polsku mogą się już nie pojawić (lub wystąpić rzadziej). Za charakterystyczną moż-
na uznać wypowiedź tej informatorki, która na pytanie o szadź najpierw podaje wyraz 
izmoroz, zaraz potem dodaje, że po ukraińsku czy po rosyjsku jest izmoroz i wreszcie 
mówi: mróz; w izmoroz trzeba tu widzieć wyraz przywołany (cytat), używany na co 
dzień w rozmowie po ukraińsku czy po rosyjsku, natomiast mróz (zapewne kalka se-
mantyczna, funkcjonująca w systemie gwary lub utworzona ad hoc, czego przy braku 
innych zapisów rozstrzygnąć się nie da) może być wyrazem z miejscowej gwary pol-
skiej. Z tekstu wynika, że wyraz studzień (regionalizm) jest jej znany i swobodnie go 
używa, ale na co dzień mówi chołodꞌec. Podobnie stanowczo twierdzi, że po polsku jest 
kit, a po ukraińsku zamazka, ale w końcu używa tego drugiego wyrazu. Na początku 
opowiadania o świętach najpierw mówi kuciu waryły (cytat), ale potem konsekwent-
nie jest warzyć, zwarzony itd. Z kolei opowiadając o katastrofi e Titanica, mówi korabl, 
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stwierdza, że po polsku to będzie statek, a potem znów mówi korabl. Z kolei wydaje się, 
że wyrazów powalić i zburzyć informatorka używa na przemian. Natomiast nie dziwi, 
że wyraz wywołany pytaniem pojawia się w pierwszym zdaniu, a w następnych idzie 
już wyraz codzienny: na pytanie „Czy kładziono siano na stole w Wigilię?” najpierw od-
powiada z użyciem wyrazu kładli, a potem powtarza z użyciem wyrazu łożyli: (A kładli 
siano na stole?) Kładli na stole, łożyli s’iano i to zakrywali ładnie obrusėm. Wydaje się, 
że w parach: chaziajstwo — gospodarka i bumaga — papier pierwsze wyrazy pochodzą 
z języka używanego na co dzień. W wypowiedzi taka krowatka, ot pościelka informa-
torka używa najpierw wyrazu rosyjskiego (nowszego), potem przywołuje regionalizm 
oparty na ukraińskim postil.

Informatorka LK mówi: Ja jeden kowior dywan ja sprzedam. Tu kowior jest chy-
ba cytatem, wyrazem używanym na co dzień w jej ukraińszczyźnie czy ruszczyźnie, 
a w języku polskim jest natychmiast zastępowany przez wyraz rodzimy. Z kolei w wy-
powiedzi: (Pani była nauczycielką?) podstawowoj szkoły (i Pani uczyła) w ogólniaku... 
ogólniak nazywa sie po polsku, szkoła powszechna, w szkole powszechnej określenia 
szkoła podstawowa i ogólniak są jej znane, ale w jej słownictwie istnieje określenie 
dawne: szkoła powszechna (i tylko ono znajdzie się w słowniku, choć dla pokazania jej 
świadomości językowej w obszernym cytacie, uwzględniającym pozostałe użyte przez 
nią określenia). 

Informatorka MK mówi w kolejnych wypowiedziach raz słonina, potem sało, potem 
znów słonina, w kolejnej wypowiedziach powie: mamałyga do sała; jak jes sało, słoni-
na — to słonina (dodawano). Opisuje, że święconkę noszono na pleczach (z ukr. płeczꞌe 
‘ramię’ skontaminowanego z pol. plecy), a potem przypomina sobie, jak to gospodarz 
brał te necki na ramiona; dalej mówi o braniu czegoś na plecy. Określeń wesele i wesela 
używa na zmianę. Na pytanie (opisowe) o podłogę kilkakrotnie mówi pidłoha, na pidło-
zi, a potem raptem mówi, że w starych czasach podłogi nie było i konsekwentnie używa 
już wyrazu polskiego; w tym przypadku trzeba uznać, że w jej polszczyźnie nie ma tu 
synonimów, a tylko wyraz rodzimy (zaś pidłoha jest swego rodzaju cytatem). Z kolei 
gdy najpierw mówi konwert, a potem koperta (każdy kto był na weselu, przychodz’i, 
w konwertach, da w kopertach daje im tam pieniondze), nie wiadomo czy koperta jest 
wyrazem starym, zapamiętanym, przywołanym, czy też jest wyrazem nowym (np. po-
znanym w wyniku kontaktów z księżmi); podobnie może być w wielu innych przypad-
kach. W swobodnej wypowiedzi słyszymy łożka, gdy wyraz łyżka zostaje „wywołany” 
— kilka razy słyszymy łyżka, który jest zapewne wyrazem z biernego zapasu słownic-
twa. Podobnie w swobodnej wypowiedzi jest kełbasa, może jako replika ukr. kołbasa 
(użytego dalej), a gdy wyraz kiełbasa zostaje „wywołany”, bez żadnych oporów słyszy-
my dalej właśnie formę poprawną; pojawia się ona także w odrębnej rozmowie; można 
sądzić, że informatorka przypomniała sobie tę formę. Z przemiennego używania form 
grebień i grzebień można wnioskować, że pierwsza z nich była w użyciu codziennym, 
druga — w zapasie biernym, przywoływanym w odpowiednim momencie. W określe-
niach hyżkꞌi, galareta, halareta zapewne tylko hyżkꞌi jest miejscowe, galareta poznane 
(współcześnie, ewentualnie dawniej), a halareta wygląda na rekonstrukcję informator-
ki, ale może też być inaczej. Warto też uświadomić sobie, że stwierdzenie o używaniu 
jakiegoś wyrazu przez Polaków może oznaczać używanie go w ukraińszczyźnie; tak 
przyjmuję sytuację, gdy informatorka mówi o używaniu do smarowania podłogi z ziemi 
szczotką, ale na żądanie potwierdzenia, czy nazywano ten przedmiot „szczotka”, odpo-
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wiada: tak, tak szczitka, po ukrainski szczitka. Gdy pytający drąży: „Ale u was tutaj? Wy, 
Polacy?”, powtarza znów: szczitka.

Wydaje się, że w systemie leksykalnym informatorek dawniej funkcjonowały głów-
nie wyrazy rodzime, dziś możliwe są też zapożyczenia, ale chyba w ich świadomości 
polskie wyrazy są właściwe. Często trudno ustalić, co było w latach dwudziestych–trzy-
dziestych XX wieku powszechne, bo nie wiemy, jak dawne są niektóre pożyczki, trud-
no też ustalić, co jest (czy było) w użytku codziennym, a co używane w kontaktach 
z księżmi czy z przyjezdnymi Polakami. Nie wiemy też, które z wyrazów traktowanych 
tu jako zapożyczenia są cytatami, które pierwsze przychodzą na myśl wskutek rzadkie-
go używania polszczyzny, a które są usuwane w dalszych wypowiedziach. Nie wiemy 
też, które z wyrazów polskich są dawnymi (z mowy codziennej lub z biernego zapasu, 
powstałego wskutek nauki w szkole czy z kościoła), a które całkiem nowymi. Używanie 
zapożyczeń w języku informatorek przypomina używanie obcych (ukraińskich i rosyj-
skich) końcówek i form gramatycznych.
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 Jak badać współczesne słownictwo kresowe? 
[Studia nad polszczyną kresową, t. XI. Semper. Warszawa 2004, s. 23–33]

Studia nad słownictwem kresowym, dawnym i dzisiejszym, koncentrowały się dotych-
czas i koncentrują nadal wokół obecnego w badanych tekstach słownictwa, które na 
ziemiach Polski etnicznej wyszło już z użycia (archaizmy) i wyrazów, które w języku 
ogólnopolskim są dialektyzmami oraz wokół zapożyczeń lokalnych (o tym skrzywio-
nym spojrzeniu por. dalej). Pokazywano też nawiązania do leksyki dialektów polskich, 
obcej językowi literackiemu. 

Wskazywano na zasięgi pewnych osobliwych wyrazów. W różnych pracach analizo-
wano zapożyczenia litewskie, białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, niemieckie — stosow-
nie do regionu. Wskazywano także na pośrednictwo tych języków w przyswajaniu przez 
polszczyznę innej leksyki, np. przy zapożyczeniach z ukraińskiego — leksyki oriental-
nej. 

Przedstawiano zapożyczenia o zasięgu lokalnym, charakterystycznym dla większych 
obszarów, wreszcie dla całych dawnych Kresów. Pisano o zapożyczeniach, ale nie za-
wsze je analizowano. 

Przedstawiam kilka przykładów analizy słownictwa kresowego, przy czym nie cho-
dzi tu o charakterystykę każdej z nich, lecz o pokazanie różnego podejścia do słownic-
twa, co wiąże się z celem, jaki postawił sobie autor pracy, a czasem z możliwościami, 
jakie dawał analizowany materiał. Staram się uwypuklić to, co uważam za ważne czy 
nowe, przy czym to „nowe” może polegać na posłużeniu się słownictwem polszczyzny 
kresowej czy tylko obszerniejszym materiałem. 

W monografi i polszczyzny lwowskiej Z. Kurzowej (Kurzowa 1985) bardzo ważną 
część stanowi omówienie słownictwa tak w hasłach słownikowych, jak i w podsumo-
waniu. W hasłach zasadniczej części słownika pokazano relacje wyrazów lwowskich 
do polszczyzny ogólnej, gwar polski etnicznej i gwar kresowych. Tak więc szturpak 
‘o dziewczynie, najczęściej służącej’ to dla słownika W. Doroszewskiego wyraz rzad-
ki, dla Słownika Warszawskiego gwarowy, a w Słowniku gwar polskich notowany 
w okolicach Iwonicza, Brzozowa (tj. w okolicach Sanoka, a więc na pograniczu pol-
sko-ukraińskim — J.R.) i Buczacza (w Tarnopolskiem). Wyrazów „ogólnopolskich 
przestarzałych”, jak np. wprzódy, jest w słowniku niewiele, zresztą część wyrazów 
w tej grupie stanowią zapożyczenia niemieckie („austriackie”), jak giemajn, iść na 
wander czy halba (i ukraińskie, jak śloza czy wereta). Przedstawiając „historię wyra-
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zów regionalnach”, Autorka podaje poświadczenia ponad 100 wyrazów za słownikiem 
Lindego. Poza słowniczkiem omówiono leksykę w aspekcie pochodzenia, zasięgów 
geografi cznych, wyróżniono m.in. regionalizmy i lokalne wyrazy lwowskie, neologi-
zmy. Autorka wskazuje regionalizmy południowokresowe występujące na wschód od 
Sanu (tych jest więcej) i na zachód od Sanu. Pokazuje regionalizmy wspólne z połu-
dniową częścią Polski etnicznej (grajcar, wciągle i in.), wspólne ze wschodnią częścią 
Polski etnicznej oraz z dawnymi Kresami północnymi (budny, korowaj, sinka i in.), 
wspólne z południową i wschodnią częścią Polski etnicznej (hojdać, szałaputa i in.), 
przy czym Autorka podkreśla, że jej charakterystyki mają charakter orientacyjny i nie 
pretendują do ustaleń ostatecznych.

Z. Sawaniewska-Mochowa przy omawianiu wyrazów piętnowanych przez J. Kar-
łowicza jako niepoprawne (a więc będących w codziennym użyciu) dla datowania ar-
chaizmów sięga po słowniki etymologiczne i historyczne, np. dla dokazać ‘dowieść’ po 
Słownik staropolski, dla furtka ‘lufcik’ po inwentarze litewskie z XVII w. itd. Autorka, 
podobnie jak to miało miejsce w monografi i Z. Kurzowej, omawia oddzielnie wyrazy 
o szerszym i węższym zasięgu geografi cznym, tu regionalizmy północnokresowe, w tym 
archaizmy, innowacje i zapożyczenia (jusznik ‘czarna polewska’, ajer ‘tatarak’ i in.) 
i osobno regionalizmy o szerszym zasięgu wschodnim, w tym archaizmy, innowacje 
i zapożyczenia (kosa ‘warkocz’, szmorhać ‘szmergać’ i in.), wreszcie prawdopodobne 
regionalizmy (chandra, obrzemienić i in.) (Sawaniewska-Mochowa 1990). 

Kolejną pracą przybliżającą słownictwo Wilna i Kresów północno-wschodnich jest 
monografi a Z. Kurzowej (Kurzowa 1993), gdzie hasła słownikowe opracowane są po-
dobnie jak w pierwszej monografi i, przy czym tu, korzystając z bogatych materiałów 
historycznych z badanego terenu, szczegółowo przedstawiono występowanie wyrazów 
w zabytkach północnokresowych i w literaturze kresowej oraz ich zasięgi na Kresach 
północno-wschodnich. 

Słowniki prasy wileńskiej J. Mędelskiej generalnie odwołują się jedynie do słowni-
ków ogólnych i regionalnych północnokresowych (Mędelska 1999, 1999–2001). Dla 
przyszłych badaczy mamy tu bogate zestawienie zapożyczeń, w szczególności now-
szych rusycyzmów, w tym w konstrukcjach składniowych wskazywanych przez Autor-
kę z wielką znajomością rzeczy. W słowniku prasy wileńskiej z lat 1945–1959 Autorka 
przy poszczególnych hasłach zaznacza, czy mamy do czynienia z zapożyczeniem for-
malnosemantycznym, czy z kalką asocjacyjną (poświęcać ‘wtajemniczać’ wobec ros. 
poswiaszczat’), semantyczną (powieść ‘udać się’ wobec ros. powiesti), słowotwórczą 
(rejkom ‘komitet rejonowy partii’ wobec ros. rajkom). Z drugiej strony, wskazuje na 
„jednostki przestarzałe” (poszargać ‘poniszczyć’), wyrazy archaiczne (późnić się ‘spóź-
niać się’), „recesywne” (wstydzić ‘zawstydzać’ — „raczej recesywne”), „wskrzeszone”, 
„formacje marginalne” (wyborczyni), wskazuje na oparcie obcojęzyczne dla wyrazów 
dawnych (sioło wobec brus. siało, ros. sieło — tu problem, na jakich terenach to dawne 
sioło występowało!) itd.

Z. Sawaniewska-Mochowa, analizując dziewiętnastowieczną leksykę polską z Ko-
wieńszczyzny (Sawaniewska-Mochowa 2002), podobnie jak w poprzedniej swojej pracy 
i jak to ma miejsce w pracach Z. Kurzowej, wyróżnia regionalizmy o zasięgu szerszym 
i węższym, w tym „kowieńskie”, dialektyzmy, archaizmy, zwraca też uwagę na neolo-
gizmy. Praca pokazuje m.in. dziewiętnastowieczne regionalizmy kowieńskie, które — 
nawet jeśli były już znane — takiej dokumentacji historycznej nie miały. 
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Słownik polszczyzny wiejskiej z Kowieńszczyzny, zamieszczony w monografi i 
H. Karaś (Karaś 2002), przy zapożyczeniach odwołuje się do poświadczeń w opraco-
waniach słownictwa gwarowego (np. dla kindziuk ‘specjalnie przyrządzona wieprzo-
wina w żołądku wieprza’ do monografi i Z. Kurzowej i Z. Sawaniewskiej-Mochowej, 
słowniczka w pracy B. Dwilewicz o gwarze wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie, do słow-
niczka L. Jaszczanina z Wileńszczyzny), przy archaizmach — do słowników ogólnych, 
regionalnych, gwarowych i języka dawnego (np. przy chromina ‘budynek, chata, za-
budowanie’ do słownika Lindego, Słownika polszczyzny XVI w., do słowników etymo-
logicznych). Wydziela słownictwo substratowo-interferencyjne, a tu stare kresowizmy 
pochodzenia litewsko-białoruskiego (lituanizmy przejmowane bezpośrednio i takie, któ-
re mogły być przejęte za pośrednictwem białoruskim), białorutenizmy, wschodnioslawi-
zmy itd., a w ramach tych grup zapożyczenia formalnosemantyczne i kalki semantyczne 
i słowotwórcze. Wśród nowszych zapożyczeń dotychczas wskazywano najczęściej za-
pożyczenia rosyjskie z okresu okupacji sowieckiej; zdarzało się także, że wskazywano 
nowsze lituanizmy. Autorka wyróżnia sporą grupę nowszych lituanizmów lokalnych, 
„typowych głównie dla Kowieńszczyzny”, a także innowacje lokalne.

Kwalifi kowanie słownictwa rodzimego we wszystkich wspomnianych wyżej opra-
cowaniach opiera się na relacji do języka ogólnopolskiego i gwar Polski etnicznej (na 
ogół pamiętając, że gwary pogranicza wschodniego mają często słownictwo zapożyczo-
ne od sąsiadów), stąd kwalifi katory „dawne”, „przestarzałe”, „archaizm”, „dialektyzm”. 
Ale pojęcie „innowacji” pozostaje w relacji tak do języka ogólnego, jak i do badanej 
gwary, zespołu gwar, odmiany regionalnej. Niewątpliwie tak też będzie się rozpatry-
wać to słownictwo w przyszłości, sam nie będę stronił od takiego ujmowania sprawy. 
Ale w niektórych przypadkach może warto by się pokusić o rozpatrywanie słownictwa 
właśnie z punktu widzenia gwary, zespołu gwar, odmiany regionalnej. W Zielonej na Po-
dolu, podobnie jak w wielu innych gwarach południowokresowych na tym terenie, okre-
śleniem ‘bydła’ jest przede wszystkim ukrainizm chudoba, natomiast najstarsi informa-
torzy znali wyraz bydło, choć raczej jako wyzwisko. Być może pokazanie częstotliwości 
użycia niektórych wyrazów w różnych grupach wiekowych (przy dużej liczbie zapisów) 
pozwoli na pokazanie odbywających się w gwarach kresowych zmian (por. niżej).

*

N. Ananiewa dla uzupełnienia studiów nad zróżnicowaniem geografi cznym słownictwa 
kresowego proponuje sporządzenie atlasu leksykalnego (Ananiewa 1996). Tu warto 
wspomnieć, że Autorka brała udział w zespole W. Werenicza, który w latach siedemdzie-
siątych zbierał materiały dialektologiczne i zapisywał leksykę kresową od Litwy poprzez 
Białoruś i Ukrainę aż po Kazachstan według kwestionariusza W. Doroszewskiego1. Pro-
pozycja atlasowego przedstawienia leksyki gwar polskich na Ukrainie byłaby jednak 
trudna (jeśli nie niemożliwa) do przeprowadzenia, a to wobec braku zwartych obszarów 
polskich, zniknięcia ludności polskiej w wielu wsiach najpierw wskutek prześladowań, 

1 Notatniki z tych badań znajdują się głównie w Instytucie Językoznawstwa BAN w Mińsku (z kartote-
ką), ale część notatek znajduje się w rękach prywatnych. Por. tu informacje o działalności W. Werenicza 
i jego zespołu, w tym o kartotece w Mińsku, w SPK X.
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wywózek i morderstw („represji”) a potem migracji do miast, w wyniku pojawienia się 
— często w wyniku wyspowego charakteru polskich wsi — wielu nowych zapożyczeń 
z ukraińskiego, wypierających dawniejsze słownictwo. A czy jest uzasadnione mapo-
wanie zapożyczeń w gwarach wyspowych? (por. Rieger 1997). Porównując dane z wie-
lu wsi polskich na Ukrainie, pochodzące z badań moich i moich współpracowników 
(por. Rieger, Cechosz-Felczyk, Dzięgiel 2002, Dzięgiel 2003), a także z badań W. Paryla 
nad językiem przesiedleńców na Ziemie Zachodnie (por. Paryl 2004), trzeba stwierdzić, 
że gwary te są niezwykle zróżnicowane przede wszystkim przez to, że pochodzą z róż-
nych terenów Polski (przede wszystkim Małopolski) i mapowanie ich leksyki „wyjścio-
wej” byłoby mapowaniem leksyki gwar wyjściowych bez odniesienia do właściwego im 
terenu. Być może większy sens miałoby mapowanie leksyki na pewnych obszarach gwar 
północnokresowych; próbę taką przedstawiła N. Ananiewa, pokazując na mapie nazwy 
nietoperza w gwarach polskich na Litwie, Łotwie i Białorusi (Ananiewa 2000). 

*

Próbę charakterystyki słownictwa polskich gwar na Ukrainie podjęła L. Nepop (Ne-
pop 2004). Pracy tej poświęcam nieco więcej uwagi, bo Autorka z jednej strony bardzo 
szczegółowo ujmuje stosunki pomiędzy leksyką rodzimą i zapożyczoną, a z drugiej — 
podejmuje próbę statystycznego przedstawienia różnych grup słownictwa, w tym staty-
stycznego zestawienie słownictwa rodzimego i zapożyczonego. Podstawę materiałową 
książki stanowią zapisy gwarowe zebrane przez nasz zespół z 5 wsi; są to odpowiedzi na 
pytania kwestionariusza K. Dejny oraz swobodne wypowiedzi informatorów, nie podaje 
jednak, jakie partie kwestionariusza i ile kaset nagrań zostało wykorzystanych. Autorka 
słusznie wskazuje na to, że leksyka własna gwary i zapożyczona zazębiają się wza-
jemnie, pokazuje różne skomplikowane typy relacji pomiędzy leksyką polską i ukraiń-
ską, przedstawia liczne schematy dotyczące zapożyczeń leksykalnych, semantycznych, 
kalk itd. Autorka wyróżnia m.in. słownictwo polskie, w tym dialektalne, np. jendyk, 
kramnica, archaizmy, np. sklep ‘grób’, wyrazy mające swe odpowiedniki w ukraińskim 
lub rosyjskim (tu jednak „polskie” paralele gwarowe dotyczą głównie zapożyczeń na 
Kresach lub we wschodniej Polsce, jak w przypadku grebla czy koniuszyna, z czego 
zresztą Autorka zdaje sobie sprawę!), dialektyzmy mające odpowiedniki etymologiczne 
w ukraińskim i rosyjskim (Autorka pisze w uproszczeniu o językach wschodniosłowiań-
skich), jak brzeza, gorżkij, chmarzyć się, dzierżak (ale tu też zalicza chrestyny czy bod-
nar, należące do innej grupy, czy człowik — hybrydę, należącą do jeszcze innej grupy), 
archaizmy mające paralele ukraińskie i rosyjskie, jak przywrócić się ‘powrócić’, glinny, 
deszczka (tu jednak w szeregu wypadków mamy tylko paralele leksemów, a nie form, 
por. np. pokąd i ukr. doky, doty, poky, a tę grupę należałoby wydzielić). Wśród zapoży-
czeń Autorka wyróżnia nieadaptowane, jak jastrub, kaczeniatko, także jaszczyk, gdzie 
akcent w lmn. jest ukraiński: w jꞌaszczykach)2. Omawiając zapożyczenia adaptowane, 
Autorka słusznie wskazuje na to, że bywa adaptacja tylko pod jakimś jednym wzglę-
dem, np. akcentowym, np. błꞌocha (ros. błochꞌa), fonetycznym (o problemie adaptacji 

2 Inaczej w przypadku kołodka — jeśli prawdziwą okazałaby się moja obserwacja, że wyrazy z pełno-
głosem na ogół albo nie są zapożyczane, albo są adaptowane, por. [Rieger 1998].
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fonetycznych por. niżej), np. czaść, kabłączka (ukr. i ros. czasť, ukr. kabłuczka), ale 
jest tu kilka mylnych kwalifi kacji, bo np. butwꞌa z ros. botwꞌa ma zwężenie niakcen-
towanego o bez pośrednictwa nosówki. Bywa też, że adaptacja dotyczy dwu zjawisk, 
np. baćkiwszczꞌyna (ukr. baťkꞌiwszczyna). Nieporozumieniem jest mówienie o adaptacji 
morfologicznej rozumianej jako proces dostosowania odmiany wyrazu zapożyczonego 
do modelu odmiany polskiej, bo to dotyczy całej leksyki zapożyczonej. Problem adapta-
cji morfologicznej dotyczy niewątpliwie problemów słowotwórstwa, np. w przypadku 
wyrazów barabolini, grochowini (o liściach ziemniaka, strączkach grochu), powstaje 
jednak problem, kiedy mamy do czynienia z „kalkami słowotwórczymi”, a kiedy z za-
pożyczeniem sufi ksu (rozumiejąc, że pierwotne jest zapożyczenie wyrazów, a potem 
wyabstrahowanie z nich sufi ksu). Autorka wyróżnia też hybrydy, np. każen — por. ukr. 
kożen (ale w kaczaczyj i krowiaczy, podobnie jak w cybulinia i fasolinia, widziałbym ra-
czej zapożyczony sufi ks, jednak to sprawa dyskusyjna), zapożyczenia semantyczne — tu 
aż prosi się o rozważenie, kiedy mamy takie zapożyczenie, a kiedy adaptację fonetyczną 
zapożyczenia czy kalki, np. w darem, krągiem wobec ukr. darom, kruhom, i kalki seman-
tyczne, np. kątek ‘część wsi’, żonka ‘kobieta’ według ukr. kutok, żinka (karteczka wobec 
ukr. i ros. kꞌartoczka budzi takie same zastrzeżenia jak wyżej darem i in.). Wydzielenie 
leksemów często używanych (pojąć, krągły i in.) wymagałoby podania statystyki. Zda-
niem Autorki zachowanie dialektyzmów polskich i archaizmów języka ogólnego w ba-
danym materiale jest w znacznej mierze związane z istnieniem odpowiedników wschod-
niosłowiańskich (tabela 3.1). Zastrzeżenia wskazane wyżej (i niewymienione tutaj) każą 
z wielką ostrożnością traktować rysunki pokazujące udział procentowy leksyki polskiej 
— według Autorki 5%, dialektyzmów (zapewne polskich) z odpowiednikami ukraiń-
skimi i rosyjskimi — 29%, zapożyczeń — 63% (pomijam grupy leksyki poniżej 5% 
— rys. 3.1 i 3.2). Wobec zastrzeżeń, o których mowa wyżej, w szczególności nie znając 
tematycznego zakresu badanej leksyki, bałbym się posługiwać tymi i kolejnymi zesta-
wieniami (tablica 3.2 i 3.3), wskazującymi m.in. na różnice w leksyce poszczególnych 
wsi, liczebność poszczególnych grup leksyki adaptowanej i nieadaptowanej (por. też 
uwagi na marginesie tej pracy niżej). Ale książka L. Nepop — mimo wyrażonych wy-
żej uwag krytycznych — stanowi ważne wydarzenie w badaniu jakże skomplikowanej 
leksyki gwar kresowych, bowiem Autorka postanowiła zastąpić rozpatrywanie leksyki 
w grupach tematycznych próbą pokazania jej od strony „etymologiczno-typologicznej” 
i wskazała wiele nowych aspektów, nowych relacji pomiędzy słownictwem tych gwar 
i ich ukraińskim otoczeniem, a jej analiza pokazuje problemy oczekujące na rozwiązania 
tak metodologiczne, jak i praktyczne. 

*

Lektura pracy L. Nepop, a także lektura wielu innych prac, dotyczących również innych 
zagadnień, np. różnic pomiędzy mową szlachecką i chłopską w różnych regionach Kre-
sów, każe sformułować wnioski (niektóre wydawałoby się oczywiste) dotyczące opra-
cowań, które posługują się statystyką. Tu po przykłady będę sięgał głównie do materia-
łów z gwar polskich na Ukrainie. Przede wszystkim należy podać dokładnie materiał 
bazowy, który jest do dyspozycji badacza i jasno określić jego walory i ograniczenia. 
W przypadku materiału niejednorodnego należy określić sposób jego wykorzystania: 
w przypadku Oleszkowiec, Hreczan i Zielonej istnieją zapisy zebrane według kwestio-
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nariusza K. Dejny, w przypadku Burtyna, jeśli są, to fragmentaryczne i porównywanie 
leksyki tej wsi z innymi może być tylko orientacyjne. Nie wiadomo też, jakie fragmenty 
kwestionariusza Dejny zostały wykorzystane, a charakter leksyki może mieć ważne zna-
czenie przy podatności ~ odporności na zapożyczenia. Nagrania magnetofonowe z Bur-
tyna dotyczą głównie przeszłości, bo na co dzień niewiele osób mówi tam po polsku.

Podejmując tematykę słownictwa, trzeba wskazać szczegółowo bazę materiałową, 
a także możliwości i ograniczenia, jakie daje badany materiał.

Przy próbach zestawień, zwłaszcza procentowych, w dodatku w tabelach, trzeba dys-
ponować dostatecznie dużym materiałem. Przy jego braku z zestawień tabelarycznych 
trzeba zrezygnować (przy małych liczbach każdy nowy zapis może w sposób istotny 
zmienić procenty).

Konieczne jest określenie sytuacji językowej w badanych punktach (co na ogół jest 
robione) lub jasne stwierdzenie, że z jakichś powodów jest to niemożliwe (np. eksplo-
rator nie zwrócił na to dostatecznej uwagi), a co za tym idzie odpowiednio uwzględ-
niać (zestawiać, komentować) dane pochodzące ze wsi o podobnej ~ różnej genezie; 
dla Ukrainy trzeba uwzględnić m.in. różnice: wieś chłopska ~ szlachecka, kolonizacja 
dawniejsza ~ kolonizacja dziewiętnastowieczna, wieś, w której mówi się po polsku ~ 
wieś, w której po polsku na co dzień już się nie mówi czy w której mieszka tylko kilku 
mieszkanców (tu można nie uzyskać odpowiedzi na niektóre pytania, ale też mowa daw-
na może być dobrze zakonserwowana u nielicznych już we wsi osób).

Należy dążyć do weryfi kacji zebranego od jednej osoby materiału (choć z przyczyn 
praktycznych jest to możliwe tylko dla niewielu punktów), bo w słownictwie zebranym 
od jednego informatora możemy mieć czasem do czynienia ze słownictwem jednego 
idiolektu, np. u osób przebywających dłużej poza wsią mamy często dużo zapożyczeń 
z ukraińskiego języka literackiego i dużo rusycyzmów. 

Istnieje potrzeba zanalizowania na większym materiale wymienionych przez L. Ne-
pop grup leksyki i rodzajów zapożyczeń. Ważna będzie próba ustalenia, poparta przykła-
dami, kiedy mamy do czynienia z archaizmem, kiedy z wyrazem przestarzałym, kiedy 
z dialektyzmem, bo przecież dialektyzmy mogą być też archaizmami (na co zwraca uwa-
gę m.in. L. Nepop). Należy zastanowić się, czy pojęcia „archaizm”, „dialektyzm” są tu 
właściwe, bo leksyki gwar osadzonych na Ukrainie wcześniej nie można zestawiać tylko 
ze współczesnym językiem polskim; właściwsze byłoby zestawienie z językiem z cza-
sów kolonizacji, może więc trzeba więcej korzystać ze słownika Lindego, jak to robiła 
Z. Kurzowa, a z braku odpowiedniego wyrazu nawet ze Słownika polszczyzny XVI wie-
ku, choć i tak wielu dawnych poświadczeń będzie po prostu brakować. Dość dawno już 
zgodzono się, że system gwary należy rozpatrywać niezależnie (także niezależnie) od 
systemu języka literackiego. Podobnie słownictwo gwary, choć powiązane ze słownic-
twem języka literackiego, trzeba w pewnych aspektach również rozpatrywać oddzielnie.

Wśród zapożyczeń nieadaptowanych postuluję wyróżnić grupę wyrazów z morfono-
logią zgodną z systemem gwary, gdzie żadna adaptacja nie jest potrzebna. Dla przykładu: 
L. Nepop wyrazy kastrꞌula, kꞌoby, jahꞌidnyk traktuje jako nieadaptowane; chciałoby się 
zapytać, jakiej adaptacji można się tu spodziewać i czy w ogóle jest potrzebna, bo nie ma 
tu głosek czy połączeń fonetycznych obcych gwarze [choć przy jahidnyk możliwa jest też 
adaptacja do jagodnik]. Nieuwzględnienie w zapożyczeniach tej grupy leksyki jest po-
wszechne, nie jest więc to zarzut jedynie pod adresem Autorki. Przy opozycji zapożycznia 
nieadaptowane ~ zapożyczenia adaptowane byłaby to grupa oddzielna — neutralna. 
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Wydaje się, że w oparciu o większy materiał trzeba poddać weryfi kacji różne dotych-
czasowe ustalenia. L. Nepop pisze o adaptacji fonetycznej, nie ustosunkowując się do 
przyjętych dziś (choć nie powszechnie) w polskiej literaturze językoznawczej ustaleń 
B. Walczaka o tym, że substytucja „na zasadzie regularnych międzyjęzykowych odpo-
wiedniości fonetycznych na genezie etymologicznej” jest nieprawdopodobna, że chodzi 
tu o kalkowanie, o zastępowanie morfemów obcych, np. w wyrazie uczastok (morfem 
czast- i sufi ks -ok) przez polskie (morfem częst- i sufi ks -ek), co dało ucząstek (Walczak 
1999). Ale co robić z zapisanym przeze mnie kilkakrotnie hiperyzmem garbata ‘herba-
ta’? Powstał on właśnie przez adaptację na zasadzie regularnych odpowiedniości fone-
tycznych. Warto sprawdzić, czy istnieje więcej takich odpowiedniości, które wiązałyby 
się tylko z rozumieniem przez zapożyczającego odpowiedniości, a nie kojarzyłyby się 
z odpowiednimi morfemami.

Należy wnikliwie odróżniać wpływ „sprawczy” od „podtrzymującego” języka adstra-
towego, przy czym bardzo często będzie to niemożliwe, bo nie zawsze wiemy, czy wyraz 
będący dziś w języku ogólnopolskim archaizmem istniał w gwarze wcześniej. Dobrym 
przykładem może być istniejący w gwarach polskich na Ukrainie wyraz głowa ‘przewod-
niczący’, znany wcześniej językowi polskiemu w podobnym znaczeniu, w drugiej poło-
wie XIX w. był notowany przez Kremera wśród „rusycyzmów albo moskwicyzmów upo-
wszechnionych na Podolu”. Na to nałożył się wpływ powszechnie używanego w czasach 
sowieckich na Ukrainie wyrazu ukraińskiego hołowa, używanego wowczas paralelnie z ro-
syjskim priedsiedatiel. Instynktownie łączyłbym głowę kołhospu (kolektywu) z ukr. hołowa 
kołhospa (kołektywa); związek taki łatwo można uzasadnić, ale trudniej udowodnić.

Przy analizie zapożyczeń należy wyróżniać dawniejsze i nowsze (w zależności od 
sytuacji także najnowsze): lituanizmy, białorutenizmy, ukrainizmy, rusycyzmy i spraw-
dzić, czy przy ich adaptacji stosowano te same zabiegi co przy zapożyczeniach star-
szych. Przy liczeniu leksyki rodzimej i zapożyczonej wyrazy miejscowych realiów typu 
kołhosp, mahazyn ‘sklep’ należy wyodrębnić w oddzielną grupę.

W badaniu leksyki gwar kresowych tam, gdzie mamy do czynienia z wsiami czy 
obszarami posługującymi się polszczyzną (pewnie także w przypadku resztek gwar, 
a nawet idiolektów), trzeba dodać jeszcze jeden aspekt: współwystępowanie i funk-
cjonowanie słownictwa rodzimego, w tym ogólnopolskiego, i zapożyczonego. Cho-
dzi w szczególności o ustalenie, czy konkretne leksemy gwarowe i ich odpowiedniki 
ogólnopolskie bądź zapożyczone występują u tej samej osoby, czy u różnych osób, czy 
przynależą do jakiegoś wariantu (potocznego, uroczystego — ofi cjalnego), czy też są 
używane wymiennie. 

Należy cieszyć się z wciąż pojawiających się i zapowiadanych nowych słowników 
i opracowań leksyki gwarowej. Warto pomyśleć o zamieszczaniu takich prac, a także 
tekstów gwarowych w internecie, co w istotny sposób ułatwiałoby dotarcie do nich.

*

Wychodząc naprzeciw tym postulatom, podejmuję wraz z moimi współpracownikami 
kilka prób rejestracji słownictwa kresowego w postaci słowników oraz opracowań, które 
chciałbym tu zasygnalizować.

Dla samego zestawienia leksyki kilku wsi (w ograniczonym zakresie) układamy 
słownik gwary przesiedleńców z kilku wsi polskich na Ukrainie, korzystając z materia-
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łów dra W. Paryla. Będzie to słownik porównawczy (nawiązujący w jakiejś mierze do 
słownika M. Kucały — Kucała 1957), ułożony według pytań kwestionariusza K. Dejny, 
z indeksem (Rieger 2007). Zdajemy sobie sprawę ze wszystkich ograniczeń, jakie ten 
słownik narzuci badaczom: zapisów dokonano w 40–45 lat po wysiedleniu, informato-
rzy podlegali wpływom polskiego języka literackiego poprzez szkołę, którą kończyli 
na ziemiach zachodnich (i poprzez wpływ szkoły za pośrednictwem dzieci i wnuków), 
poprzez radio i telewizję, ale po zapoznaniu się z tymi materiałami sądzę, że przyniosą 
one ciekawy materiał do analizy. Być może uda się wskazać większą lub mniejszą od-
porność poszczególnych gwar na zapożyczenia i będziemy się zastanawiać, czy miały na 
to wpływ jakieś warunki zewnętrzne.

Pełniejsza, bardziej wszechstronna próba analizy leksyki gwar polskich na Ukrainie 
zostanie podjęta w oparciu o duże materiały, pochodzące z nagrań magnetofonowych 
z kilku wsi, najpierw dla jednej — dwóch wsi oddzielnie. Czy uda się przedstawić licz-
bowo poszczególne grupy leksyki? W znacznej mierze zależeć to będzie od tego, jak 
wielkie okażą się grupy wyrazów, które można będzie jednoznacznie zinterpretować 
i jak wielkie będą grupy wyrazów niepoddające się jednoznacznej interpretacji. 

W przygotowanych publikacjach słowników kresowych zarzucam w miarę możliwo-
ści zasadę dyferencjalności, pokazywania jedynie „osobliwej” leksyki badanych gwar, 
na rzecz pokazania całego zapisanego materiału, a więc także ogólnopolskich odpowied-
ników tej leksyki, używanych w różnych sytuacjach przez naszych informatorów. Do-
tyczy to także leksyki ogólnopolskiej w przypadku, gdy w innych gwarach kresowych 
mamy tu zapożyczenia (wymienione wyżej słowniki czy opracowania słownictwa mają 
charakter dyferencjalny i pomijają słownictwo znane w języku ogólnopolskim). Piszę 
„w miarę możliwości”, bo zebrany materiał nie pozwala na to w satysfakcjonującym 
nas zakresie. Zbierając materiał do słownika osobliwej leksyki gwar polskich na Litwie 
(Rieger, Masojć, Rutkowska 2006), autorzy posłużyli się kwestionariuszem opartym na 
słowniczku L. Jaszczanina, który w zasadzie innego słownictwa nie podawał. Przy oka-
zji zebrano też inne „osobliwe” wyrazy, w szczególności odpowiedniki miejscowe tych 
wyrazów. Udało się wszakże dla szeregu wyrazów „osobliwych” (nie tylko dla zapoży-
czeń) zapisać ich ekwiwalenty polskie, dzięki temu możemy się dowiedzieć na przykład, 
że oprócz zapożyczenia litewskiego piedas ‘snop’, używanego tam zapewne na co dzień, 
bo dotyczy on leksyki dotyczącej życia codziennego, gospodarstwa, informatorzy znają 
i w razie potrzeby używają polskiego snop. Niewiele takich odpowiedników ogólnopol-
skich znajdziemy w słowniku gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna (na 
południowy zachód od Lwowa), opartego głównie na odpowiedziach na pytania kwe-
stionariusza K. Dejny (Paryl 2004), np. łaba, nożka, urzeknąć obok łapa, nóżka, urzec. 
Lepiej udało się to osiągnąć w obszernych słownikach gwar Oleszkowiec i Hreczan na 
Podolu, ale też dysponujemy tu obszernymi nagraniami magnetofonowymi (Cechosz-
-Felczyk 2004). Mamy więc tu łodka, kurka, tamtoj obok łódka, kura, tamten itd. Sła-
biej współwystępowanie słownictwa rodzimego i zapożyczonego udało się przedstawić 
w słowniku gwary Satanowa nad Zbruczem (Modzelewska, Rieger 2008), gdyż tu gwara 
polska jest w zaniku, po polsku mówi już na co dzień bardzo mało osób i panuje swego 
rodzaju mieszanina („surżyk”) polsko-ukraińsko-rosyjska. A warto wiedzieć, że w Ha-
łuszczyńcach, gdzie był swego czasu jedyny w okolicy kościół, na początku lat dzie-
więćdziesiątych mówiono mi, że przychodziły z Satanowa kobiety, które mówiły piękną 
polszczyzną. Ale i tu znajdujemy jeszczo, łyst obok jeszcze, list itp. (wyrazy rodzime 
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mogą pochodzić z nowszych kontaktów z językiem ogólnopolskim poprzez Kościół, 
książki nabożne, wcześniej polską prasę). Zapewne uda się pokazać współwystępowanie 
różnych grup słownictwa w gwarze dwóch wsi w okolicach Widz na Brasławszczyźnie 
oraz w zestawieniu słownictwa z zachodniej i wschodniej Brasławszczyzny. Oczywiście 
takie „słownikowe” pokazanie funkcjonowania wyrazów jest niewystarczające, bo nie 
daje pełnego pojęcia o frekwencji użycia poszczególnych leksemów w tekstach, ale na 
pewno przybliża nam ten obraz.

*

W powyższym krótkim przeglądzie wybranych prac przedstawiających słownictwo 
kresowe starałem się pokazać różne aspekty badań tego słownictwa, wskazać z jednej 
strony na trudności w jego opracowaniu, z drugiej — na perspektywy. W szczególności 
pilnym zadaniem jest wszechstronna analiza leksyki na bazie dużego i w miarę jedno-
rodnego materiału. 
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 O słownictwie dzisiejszych gwar kresowych 
[Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej. SOW. 

Warszawa 1997, s. 209–222]

1. Bodźcem do niniejszego wystąpienia stał się artykuł N. Ananiewej O niektórych ty-
pach gwar polskich na Ukrainie i metodach ich badań oraz o przyszłym atlasie polskich 
gwar kresowych. Autorka zestawia m.in. słownictwo północnokresowe (zapewne na 
podstawie własnych zapisów ze wsi Gajdy koło Ignalina i z Mejszagoły) z południo-
wokresowym (jak się można domyślić) wsi Szaróweczka i Maćkowce koło Płoskirowa 
(dziś Chmielnicki). Różnice w znacznej mierze polegają na zapożyczeniach litewskich 
— w materiale z północy i ukraińskich — w materiale z południa. Sam pomysł mapo-
wania fonetyki, morfologii i leksyki obydwu odłamów polszczyzny kresowej jest o tyle 
interesujący, co mało realny i, co gorsza, mało perspektywiczny. I to nie tylko dlatego, 
że obraz polszczyzny kresowej ulega zmianom, że różne wyspy czy niewielkie zwarte 
obszary zanikają, ale przede wszystkim dlatego, że wielu rzeczy nie warto ujmować 
w ramy atlasu, choć na pewno próby ujęć kartografi cznych zwróciłyby uwagę na fakty, 
które bez takiej próby mogłyby ujść uwagi. Ale spostrzeżenia N. Ananiewej zmuszają do 
weryfi kacji kwestionariusza leksykalnego i zwrócenia większej uwagi na wyrazy, które 
mogą różnicować poszczególne gwary. Zmuszają do zastanowienia się, co jest charak-
terystyczne dla słownictwa kresowego, jakie mamy tam archaizmy, gwaryzmy (mam na 
myśli wyrazy odnoszone do gwar Polski centralnej), zapożyczenia. Każą zastanowić się, 
które z zapożyczeń są ważne, a które nie, a więc jaka jest hierarchia tych zapożyczeń. 

W niniejszym opracowaniu staram się pokazać najpierw różne uwarunkowania uży-
wania takich czy innych leksemów, a potem pokazać garść wyrazów z gwar południo-
wokresowych, które można by uznać za ciekawe z punktu widzenia charakterystyki za-
sobu leksykalnego (zwłaszcza w porównaniu ze słownictwem gwar Polski centralnej 
i gwar północnokresowych), wreszcie przedstawić pewne wnioski; te ostatnie w jakiejś 
mierze odnosić się będą także do gwar północnokresowych.

2. Zróżnicowanie słownictwa zależy od wielu czynników; niekiedy udaje się je określić, 
w innych przypadkach można tylko wskazać stan faktyczny. Istnieją np. różnice pomiędzy 
wsiami chłopskimi i szlacheckimi, pomiędzy najstarszą generacją, uczęszczającą jeszcze 
do polskiej szkoły, a młodszymi, bardziej podatnymi na wpływy sąsiednich gwar ukraiń-
skich i ukraińskiego języka literackiego (i jedno, i drugie trudno byłoby mapować!) itd.

Różnice pomiędzy słownictwem chłopskiej wsi Zielona i jej przysiółkami szlachec-
kimi zasygnalizowała już E. Dzięgiel, przy czym różnice wskazywali sami informa-
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torzy (najpierw podaję formy „szlacheckie”, potem „mazurskie”): prośba — zajawa, 
rozmawiać — bałakać, wszystko — wsio, posmarować (chatę = ‘pobielić’) — pomaścić; 
rzucić — kinuć; (dziecko) biegnie — leci; kałuża — kałabania; wioska — sioło, pończo-
chi — pańczochi; por. też niewskazane przez informatorów głut — hołodouka, inacy — 
inakszy, jeszcze — sze. Różnica polega tu przede wszystkim na występowaniu w języku 
chłopskim ukrainizmów. Dodam, że wstępne obserwacje nad językiem wsi szlacheckich 
z okolic Połonnego i Zasławia potwierdzają obserwacje o „staranniejszym” języku pol-
skim tych wsi w porównaniu z językiem wsi chłopskich.

Czy mowę wsi i przysiółków szlacheckich można by odnieść do regionalnego „dia-
lektu kulturalnego”? Czy ta „staranność” wspomniana wyżej to już odmiana języka li-
terackiego? Niestety, dziś trudno będzie to stwierdzić, choć próbę taką podjąć należy. 
Zapewne część szlachty posługiwała się językiem literackim wyniesionym z domu: 
świadczy o tym język kilku informatorów z najstarszego pokolenia. Język co najmniej 
starszego i młodszych pokoleń kilku wsi szlacheckich byłbym skłonny na podstawie 
pierwszych wrażeń zaliczyć do tzw. mowy ludowej, do gwar. Gdyby się okazało, że 
mowę w jakichś wsiach czy przysiółkach zaliczylibyśmy do „dialektu kulturalnego”, to 
ich słownictwo w takich zestawieniach jak poniżej, należałoby traktować inaczej.

Drobne różnice istnieją także nawet pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wsiami chłop-
skimi; informator w Szaróweczce starał się pokazać różnice pomiędzy Maćkowcami 
(pierwszy wyraz) i sąsiednią Szaróweczką (drugi wyraz): zeszyt — kajet; patyczek — witka 
(a także patyk, patyczek); potem zanotowałem jeszcze: nauczycielka — uczycielka. Inne 
podane nam różnice dotyczą fonetyki: póde — pójde; szliwka — sliwka itp.). Różnic po-
dano nam niewiele, ale zapewne jest ich znacznie więcej; zeszyt (ukr. zoszyt) wobec kajet 
może być związane ze słownictwem dawnych nauczycieli, uczytelka jest ukrainizmem.

Informatorzy potrafi ą też wskazać poważniejsze różnice pomiędzy bardziej odle-
głymi miejscowościami: informator z Zielonej mówił nam: w Podolsku [w Kamieńcu 
Podolskim], da o tam każuť deszewszy [w Zielonej mówi się tańszy — J.R.], u nas każu 
gurżczyca, u nich każu — świripa, u nich każu gurzałka, u nas każu — samohonka, [po-
prawia się:] wódka u nas każuť.

Gdy zastanawiamy się nad zachowaniem dawnej polskiej leksyki (np. w przeci-
wieństwie do wsi, w których jest dużo zapożyczeń), musimy zachować ostrożność, bo-
wiem ukraiński może podtrzymywać czy wręcz powodować powstanie pewnych form, 
por. np. w Oleszkowcach rzondek (ukr. rjadok), zaprzęgać (zaprjahaty), wiązać (wja-
zaty), włoki (na ryby — wołoky), zgorzeć (zhority); naprowadzają nas na to m.in. takie 
formy, jak przewrósło (perewesło), wreciono (wereteno), w gurtki wsio zganiać (o ko-
lektywizacji — ukr. hurtok). Zapewne ten typ leksyki (mający bliskie odpowiedniki 
ukraińskie) musi być brany pod uwagę inaczej niż inne.

Dopiero dokładna eksploracja, zapis tekstu od różnych informatorów pokazuje, że 
w jakiejś wsi używa się nie jednego leksemu, lecz — w różnym stopniu — dwu i wię-
cej. Tak np. Ananiewa uznała za typowy dla Szaróweczki i Maćkowiec wyraz chudoba 
‘bydło’, tymczasem w Oleszkowcach wyraz chudoba jest rzeczywiście powszechnie 
używany (obok innego ukrainizmu: towar), jeden z informatorów wspomina jednak 
o użytym jako wyzwisko wyrazie bydło, a jeszcze inny użył kilka razy wyrazu bydło 
w znaczeniu neutralnym.

Zdarzają się informatorzy, przeważnie starsi, świadomi tego, że „powinno się” mó-
wić inaczej. Informatorka w Zielonej, urodzona w 1915 r., która mówi: tu we wsi (a nie: 
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w siole), kartofl a (a nie: barabola), wie, że powinno się mówić włosy, a nie kosy (po mo-
jemu że sprawiedliwo włosy — tu we wsi kosy, kosy), używa wyrazu szmat, ale uważa, że 
poprawnie jest dużo (po memu sprawiedliwo dużo, dużo wrodziła malina). W tej samej 
wsi informator z 1910 r. mówi bydło, choć większość informatorów używa określenia 
chudoba. Syn informatora z 1910 r. powiedział: jeśli on każe „bydło”, znaczyť tam czy-
ściejsza była mowa, a uże poszła ta infl acja ukrajinska.

Zmiany w słownictwie można prześledzić też na podstawie obserwacji, a także da-
nych przekazywanych przez informatorów, np. mężczyzna w Zielonej z 1918 r. wyja-
śnia: tera mówio „łuszczyć”, a dawniej — „szkórkować” (o podorywce na ściernisku).

Ważną rzeczą będzie uzyskanie dokładnych informacji o badanych wsiach: inaczej 
trzeba traktować dawne osadnictwo XVI–XVII, ewentualnie XVІІІ w., a inaczej kolo-
nizację dziewiętnastowieczną, bo zjawiska leksykalne tam obserwowane trzeba będzie 
interpretować w różny sposób. Z kolei gwary przesiedleńców z XIX w. mogą dać wy-
obrażenie o tempie przeprowadzanych zmian. Ważne jest też stwierdzenie, skąd przy-
szli osadnicy (o ile to jest możliwe), np. O. Łazarenko, opisując sytuację językową 
w kilku polskich do niedawna wsiach na Kijowszczyźnie, wskazuje na to, że w tradycji 
tamtejszej osadnicy pochodzili nie z Polski, lecz z polskich wsi na Żytomierszczyźnie.

Tak więc podawanie samych zapisanych we wsi wyrazów, nawet przy dużym kor-
pusie tekstów, ale bez uwzględnienia wymienionych wyżej czynników, byłoby dużym 
uproszczeniem i skutecznie zniekształciłoby obraz.

3. W efekcie próbne zestawienie N. Ananiewej, pokazujące różnice pomiędzy polsz-
czyzną północnokresową i południowokresową, w wielu przypadkach jest — jak już 
wspomniałem — trafne, ale w szeregu przypadków nie sprawdza się. Niestety dotych-
czas udało się nam rozpisać jedynie niewielką część zebranego materiału, dlatego też 
zestawienie zrobione niżej będzie tylko wyrywkowe.

Poniżej przedstawiam szereg wyrazów, które pokazują zróżnicowanie gwar kreso-
wych czy to na północne i południowe (za N. Ananiewą), czy też tylko w obrębie gwar 
południowokresowych. Podaję też wyrazy, które wydały mi się ciekawe dla niniejszych 
rozważań, tzn. takie, które z jednej strony uznać będzie można za charakterystyczne 
(choć niekoniecznie typowe) dla gwar polskich na Ukrainie, a z drugiej — takie, które 
zapewne mają w tych gwarach także inne odpowiedniki (ale przeze mnie niezanotowane 
czy niewydobyte z nagrań). Ograniczam się do gwar polskich na wschód od Zbrucza.

Zapisy podaję w pisowni literackiej. Skrót „inf.” oznacza informatora, skrót „pn.” 
— dane N. Ananiewej z polszczyzny północnokresowej, „pd.” — dane N. Ananiewej 
z Maćkowiec i Szaróweczki koło Chmielnickiego (dawn. Płoskirowa oraz z pow. kelle-
rowskiego w Kazachstanie), G. — wieś Gwozdawę na południe od Żytomierza, G-1 in-
formatorkę z Gwozdawy, która część swego życia przeżyła na Sybirze i w Berdyczowie; 
G-2 informatorkę z Gwozdawy ur. w 1919 r., która trzy lata chodziła do szkoły w Berdy-
czowie, a w latach 1939–1945 mieszkała poza wsią; GP — miasteczko Gródek Podolski; 
Kazach. — dane N. Ananiewej z Kazachstanu, N. — wieś Nowosielicę pod Połonnym, 
O. — wieś Oleszkowce koło Gródka Podolskiego, P. — Perszotrawensk na wschód od 
Połonnego; Sz. — nasze zapisy z Szaróweczki, Z. — wieś Zieloną koło Wołoczysk, 
Z-sz. — przysiółki szlacheckie wokół Zielonej. Wszystkie wsi (i miasteczko Gródek) 
pochodzą ze starszej niż dziewiętnastowieczna kolonizacji.
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Wieś. Dom mieszkalny. Sprzęty. Naczynia kuchenne
wieś: Z. sioło, ale jeden stary inf.: tu we wsi; Z-sz. wioska 
obejście: O. obyście; Z. obyście
sufi t: „pn.” sufi t — „pd.” stilina
wańkirz: O. ‘pomieszczenie, gdzie mieszka się i śpi w zimie’ 
zapole w stodole: O. zapole

łóżko: Z. pościl
(w)osłon: ‘ławka na 4 nóżkach́ 
masielnica: O. masniczka, Z. maśniczka
butelka: „pn.” butelka — „pd.” fl aszka
prześcieradło: „pn.” prześcieradła, prześcieradło — „pd.” wereta, Z. wereta

Praca w domu i w gospodarstwie
bielić chatę (też ‘smarować’, np. masłem): O. maścić, Z. maścić, Z-sz. smarować
nawlec (nitkę) — O. zasylić
gotować mleko: O. prażyć (też ‘prażyć groch na patelni’), Z. prażyć, też gotować, pra-

żone mliko
(podgrzane kwaśne) mleko zwarzy się: O. zhurdzi się, Z. zhurdzi sie
bić (masło): Z. kłócić (i zbiwać, zbić)
nadziewać: O. naczyniać

pędzić (krowę): Z. gonić (ty goń krowy)
palować krowę: O. przypinać 
kiełznać konia: O. chembdać
zabić świnię: O. zakłuć, Z. zakłuć
przytroczyć za pomocą pawęzu: O. przyrublować
mieszać (glinę): Sz. kłócić
kopać motyką: O. sapać; Z. sapać 
plewić: O. plewić; Z. plewić 
plewy: O. plowa

trociny: O. tyrsa
strużyny: O. strużka
polano: O. kłódka 
trzaska: O. trzaska

rzucać (coś) — O. kidać, Z. (gnój) wykidać, Z-sz. rzucać 
tłuc ‘ubijać’: Z. tłuc pencak

Rośliny
ziemniaki: „pn.” kartofl a (kartopla), ziemniaki, bulba — „pd.” barabola, O. baraboli pl., 

Z. barabola (ale jeden stary inf.: kartofl a), G. kartofel (możliwy wpływ rosyjski?)
chwasty: „pn.” chwasty — „pd.” łopata, Z. chiepta
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rumianek: „pn.” rumianek, ramula, ramulok — „pd.” rumianek, rumianka
paździerze: O. termicia (z konopiel)
jare zboże: O. jarzyna, Z. jarzyna

gałęzie: „pn.” galendi [?J.R.] — „pd.” hylaki, Sz. hylce ‘gałąź’, O. hylaki, Z. hylaki, 
gałązka, gałązeczki

żywica: O. klij
bazia: O. pencz (por. coll. pencze od pąk)
skorupa (orzecha): O. szkarałupa

Zwierzęta
bydło: „pn.” bydło, żywioła — „pd.” chudoba, O. chudoba, towar (pasą; gnuj spot to-

waru); Z. chudoba, towar (rzadziej, według jednego inf.: my nazywamy chudoba, bo 
towar może wsiaki być, i ziemielny towar), starzy inf.: bydło (zustawali w doma tam 
koło bydła chodzić; jedna inf. pamięta, że mówiono wygnały bydło do czeredy)

stado: „pn.” stado, stada — „pd.” czereda, O. czereda (podstawowe o krowach), hurma 
(podstawowe o ptactwie domowym), stado, trzoda, gadzina (dawn. i przen.), Z. cze-
reda (wygnała krowy do czeredy)

maciora: O. locha
popęd płciowy krowy: O. krowa lici do byka
bóść się: O. kłóć się (żebу z chudobo nie kłuła sie)
(krowa) przestaje się doić: Sz. (krowa) w zapuści, w zapusku
dojki na wymieniu u krowy: Z. cycki, inf. zna też wyraz dójki: a i dójki nazywa si, [a po 

„mazursku”?] każu: cycki na wymieniu

jeż: „pn.” jeż — „pd.” iżak
chomik: „pn.” chomik — „pd.” choma
nietoperz: „pn.” nietoperz, kożan — „pd.” gac, gacek
biedronka: „pn.” boża krowka, petrunela, patruk — „pd.” boża krówka, zezulka
karaluch: „pn.” karaluch — „pd.” targan
żółtko w jajku: O. żołondek; Z. żołondek (siwe włosy to samo wiency czszeba myć żo-

łondkiem)
skorupa jajka: Z. szkarałupa (tak też nazywają się inne „skorupy”)

Rodzina. Człowiek. Części ciała
mąż: „pn.” monż, menż — „pd.” monż, człek, Z. człowik, człowiek, (jij) człek; G-2 menż
żona: Z. (moja) żonka
córka: „pn.” córka — „pd.” doczka, O. doczka, dońka, córka, Z. doczka, docia, córka 

(dwie córek mieli; kiedy postompiła córka moja we Lwowi do szkoły), G-1 córka
rodzina: „pn.” rodzina — „pd.” czelaď, siemja, O. czeladi, rodzina (bardziej „inteligent-

ne”), Z. siemjꞌa (akcent wskazuje na późniejsze zapożyczenie), starszy inf.: rodzina 
(między rodzinu), simjꞌa

kawaler: „pn.” kawaler — „pd.” parobek
wżenić się: O. idzie w przyjmy, przystaje
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nieboszczyk: O. merleć (Gen. merca), nieboszczyk (inf. związany z kościołem — za 
drugim razem), Z. umarec; Z-sz. (o kobiecie:) nieboszka

mały palec: „pn.” mały palec — „pd.” mizelny (nizelny) palec, mizyniec; Z. mazelnyj
dwie garści: O. przygasznia
policzek: „pn.” policzek, policzka — „pd.” szczoka
siedzenie: Z. jagꞌodnica (akcent!)
źrenica: „pn.” źrenica — „pd.” człeczek, człowieczek, Kazach. [a więc też z Ukrainy] 

źrenica
rzęsy: „pn.” rzensy — „pd.” klipy, wije
łzy: „pn.” łzy — „pd.” ślozy
włosy: „pn.” włosy — „pd.” włusia, włusi, kosy; O. kosy, Z. kosy, włosy (rzadziej, starsi)
garb: „pn.” kupra — „pd.” garb

dłubać w zębach: O. paprać, kołupać 
kręcić głową (na „tak”): O. ruchać (głowo)
mańkut: „pn.” mańkut, lewszun, lewszak — „pd.” majkutnik, majkutny 
próżniak: O. ladaszczyj, Z. ladaszczyj
pamięć: О. tiama

Ubranie
bielizna: „pn.” bielizna — „pd.” chusty, O. szmacie, Z. szmacie, Z-sz. szmacie
spodnie: „pn.” spodnie — „pd.” sztany
ubranie: O. wodzienie (spódnica, bluzka, koszula), łachi (na dzień powszedni — ‘spodnie 

ubranie: spódnica, bluzka’), wbranie (tu częściowo sprzeczne informacje, czego to 
dotyczy)

ubranie pejor.: O. gałachuty
ubrać się: Z. zawodziać sie

Potrawy. Posiłki
mąka: O. momka, Z. mąka
galareta: „pn.” kwaszenina, drahle (?) — „pd.” drahli 
szczypta (soli): O. puszka (soli — z ukr. puška ‘opuszka’) 
herbata: O. herbata (stary inf.), garbata, P. garbata 
obiad: „pn.” obiad — „pd.” połudna, połudenek, Z. obiad 
wieczerza: O. wiczerza, Z. wiczerza
wieczerza wigilijna: „pn.” wigilia — „pd.” wilija, Sz. święta wiczerza 
juszka: u Jaszczanina jusznik ‘czernina’ — O. ‘płyn w zupie’ 
wódka: Z. wódka, według inf. z Z. w Kamieńcu mają mówić: gorzałka

jeść obiad: „pn.” jeść obiad — „pd.” połudnać, Z. [*wobiadać] (por. pudwobiadać ‘jeść 
drugie śniadanie’)

pleśnieć (o chlebie): G. zaćwił, poćwił chleb, poćwiczenyj chleb
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Obrzędy, zwyczaje
dożynki: „pn.” dożynki — „pd.” obżynki
zabawa na Wielkanoc: O. jahiłka
zaczarować: O. porobić
odczarować: O. odrobić
oczy, które rzucają czary: O. rodyme (wrodzone) oczy 
świętować: Z. świntkuwali

Varia
następnego roku: O. na zarok, Z. na zarok 
szron: „pn.” szron — „pd.” sendzielina 
zmiana (pogody): O. przymiana (pogody) 
zmierzcha się: Z. śmirzcha się
sople: Z. glut (też z nosa)
fi gle: O. zbytki, Z. zbytek zrobił
kamień młyński: ziuber

kłaść się (do łóżka): „pn.” kłaść się, łożyć się — „pd.” ligać 
spotkać się: „pn.” spotkać się — „pd.” zdybać się
przygotowywać: Z. ładować
zostawić, zostać: O. łyszyć (się); Z. łyszyć się, stary inf.: ostał sie jeden ząb
zapomnieć: Z. pozapominał (ale zaczął: pozaby... = *pozabył)
wyciąć (się) ‘uderzyć (się)’: O. mnie wycion (mój człek), Z. dziadzio upad wiecie ze stołpa 

i on sie troszki wycion
zburzyć: Z. powalić
strzyc: Z. uobcinali wełne
brudzić: O. kaparzyć
brud: O. kaparstwo
brudny: O. zamuranyj
postnyj ‘jałowy (o ziemi)’: O. postnyj (przeciwstawne: żyrnyj) grunt 
mizerny: O. nendznyj (o krowie, owcy, człowieku = słabyj, niegodnyj) 
nie ma(m) siły: O. niegodzien; Z. ojciec niehodny

kruszyć (chleb): Z. kryszy się
mówić: „pn.” mówić — „pd.” kazać; O. kazać, Z. kazać, ale też mówić (rzadziej), 

np. mówjo, mówi, każy, jak wam mówić po naszemu
rozmawiać: O. bałakać, rozmawiać, Z. gadać, rozmawiać, bałakać opowiadać: O. roz-

kazywać, Z. jedna starsza inf.: rozpowiadać

odstawić (dziecko od piersi): Sz. odcadził (dziecko)

prawdziwy: Sz. poprawdzisty (klon — drzewo) 
płaski: Z. plaskatyj
żaden: O. żadnej zadawaki nima
ten: Z. siej post
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dużo, wiele: „pd.” bahato, bahaťko, O. bahato, duże (dzieci), Z. wielgi szmat komnatu 
u nas, na szmat lat, szmat mówić ‘wiele by mówić’

dużo (snopów, siana na wozie): O. fura snopu
bardzo: Z. duże (tam spiwajo duże szmat), Z-sz. bardzo (bardzo dużo polskich słów)
wszystko: O. wsio (ale raz: wszystko, może pod wpływem języka kościelnego lub szkoły? 

— to wsio, naładował to wszystko i to wsio w ten wieczór poszed tam i to wsio, rano, 
ja bende rozkazywał... i to wsio...), Z. wsio (trza wsio wiedzieć, wsio to, inny inf.: 
wszystko — wszystko do kupy skrencajo, rozgrabili tam wsiegu, wsio), Z-sz. wszystko 
(wszystkie brygady, wszystko to sie przeżyło)

zupełnie: „pn.” ze wszystkim — „pd.” zewsim, O. zewsim
trochę: O. trocha, troszka, Z. troczki, troszeczki, troszka
więcej: O. wiency(j), Z. wience, wiency
tylko: O. no (< jeno?: u mnie no jedna krowa), Z. no (a ty no chodzisz i zaglądasz)
inaczej: O. inaksze, Z. jinaksze, Z-sz. inacy (jak po polsku — to inacy, jak po ukrajinsku 

— to inakszy) [w rzeczywistości jednak mówi inakszy]
inny: O. inakszyj
różnie: O. wsilako
zawsze: O. zausze
znowu: O. znou
już: O. wże, Z. uże, Z-sz. już
także: O. toże, Z. toże (to toże po polski) 
jak bądź: O. jak niebądź
stale: O. wse (będe gadała wse to samo); kręgiem (my mówili wszystko po polsku, wszyst-

ko w chaci i na dworze krugiem, kręgiem)
-kaj: O. tamkaj, tutkaj, Z. tamka, tamkaj
-ik: Z. z czymsik nakryć si
wtedy: O. wtedy
kiedy: Z. czasꞌy kiej sie połumio ‘gdy się zegarek zepsuje’ 
później: Z. późni (w którejś wsi notowaliśmy pośle)
potem: Z. potemu
ile?: O. kilo (fsich dzieci)?, Z. kilo dacie?, on nie każe skilo dać 
jeszcze: Z. sze (sze było troje dziesi; jak sze chiepta je, to sze plewim), jeden starszy inf. 

jeszcze, Z-sz. jeszcze (jeszcze do wojny)
tam: O. tamtendy, Z. tamtendy (zabrała mamy tamtendy — kierunek) 
tutaj (kierunek): Z. siudy
w domu: „pd.” w dота, Z. w dота
do domu: „pd.” do dom
na skróty: Sz. na proczki
na bose nogi: Z. na prabość
wzdłuż (orać): O. nazłuż (przeciwstawne: na poprzyk) 
o (nim) G. za (niego)
po: O. posle
przez: Z. czerez (niegu nitki przechodzo)
przed: Z-sz. jeszcze do wojny
że ‘który’: O. ten, że kożuchi szyje
póki: O. doki
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z siłą woli: O. zakowięzła (też: zabuczawiała) 
tęskno: O. kuczno

4. Co wynika z przedstawionego tu materiału, a także z uwag poczynionych na wstę-
pie? Wnioski dotyczyć będą zarówno spraw ogólniejszych, jak i, w większości, zupełnie 
praktycznych.

Po pierwsze, mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem słownictwa już 
w obrębie dialektu południowokresowego. Przykłady, przytoczone przez N. Ananiewą, 
tylko częściowo można uznać za typowe dla gwar polskich na Ukrainie. Wyraźnie trze-
ba odróżnić wyrazy typowe dla starszej generacji od może powszechnych, ale dopiero 
od niedawna. Wyrazy znane informatorom, ale przez nich nieużywane, mogą być albo 
dawniejsze, albo znane z innych gwar polskich na Ukrainie, z języka Kościoła, wreszcie 
z literatury (o czytelnictwie polskich książek — zwłaszcza w latach dwudziestych i na 
początku lat trzydziestych, nie tylko nabożnych, o prenumeracie polskiej prasy po dru-
giej wojnie, o polskich szkołach piszę m.in. w artykule Język polski na Ukrainie). Część 
informatorów spośród dawnej szlachty mogła posługiwać się dawniej tzw. dialektem 
kulturalnym (w wersji południowokresowej).

Po drugie, wyrazy dobrane czy to przez N. Ananiewą, czy przeze mnie, intuicyjnie 
uznane za „charakterystyczne” dla badanych gwar na Ukrainie, w większości okazały 
się ukrainizmami: zapożyczeniami sensu stricto (np. kaparzyć, bałakać) lub kalkami 
(np. kłuć ‘zabić świnię’ wobec ukr. kołoty; kłódka ‘polano’ wobec ukr. kołoda, kołodka). 
W kilku przypadkach podano wyraz polski, mając świadomość, że w innych wsiach 
spotykałem odpowiednie zapożyczenie z ukraińskiego (np. odpowiednio do żaden w in-
nych wsiach spotyka się nijeden, tak jak w Z. jest nizaco ‘za nic’). Wydaje się, że warto 
by spróbować porównać zarówno podatność, jak i odporność gwar, a także różnych po-
koleń, na wpływy obce.

Po trzecie, konieczne jest zebranie odpowiednio dużego materiału z wybranych wsi 
według jednolitego kwestionariusza i według jednolitego zestawu tematów do nagrań 
ciągłych — swobodnych (ze zwróceniem uwagi na określone słownictwo w tych tema-
tach). Wydaje się, że należy zwrócić uwagę na słownictwo podstawowe, tzn. na wyrazy 
ważne (w różnych grupach semantycznych) z punktu widzenia etnografi czno-komuni-
katywnego. Ważne wydają mi się nazwy czynności. Ważne wydają się wyrazy pomoc-
nicze. Z tym wiąże się refl eksja nad tym, co jest ważne z różnych punktów widzenia 
(archaizmy, neologizmy, zapożyczenia, kalki), czy i jaka jest hierarchia w tym zakresie 
(według analogii do hierarchii fonetycznych cech gwarowych, o czym pisał Z. Stieber).

Po czwarte, konieczne jest sporządzenie słowników, zapewne najpierw poszczegól-
nych miejscowości, czy też słownika kilku miejscowości (na wzór słownika M. Kucały). 
Takie opracowania pozwoliłyby na zweryfi kowanie używanych już kwestionariuszy.

Po piąte, byłoby niesłychanie ważne porównanie zebranego słownictwa z gwar pol-
skich z lokalnym słownictwem ukraińskim, zwłaszcza dla ustalenia ewentualnego wpły-
wu w zakresie semantyki wyrazów. Niestety dotychczas brak jest takich opracowań.

Po szóste, wydaje się, że tak z uwagi na brak zwartych obszarów gwarowych na Ukra-
inie, jak i z przyczyn wyłożonych wyżej, kartografowanie leksyki nie ma tu większego 
uzasadnienia, choć próbę taką można by podjąć, jeśli stwierdzilibyśmy istnienie różnych 
skupisk polskich o podobnych cechach dialektalnych, wywodzących się z jakichś okre-
ślonych ośrodków w Polsce; wszakże obserwacje K. Dejny nad cechami gwary Milna 
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doprowadziły go do wniosku, że występują tam cechy różnych gwar polskich, a nasze 
badania kilku gwar „mazurskich” sugerują, że chodzi tu o różne językowo gwary.
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 Ukraińskie interferencje w słownictwie polszczyzny w Galicji 
[Украïнська мова в  Галичині: історичний вимір. За ред. Я.  Ісаєвича, М.  Мозера, 

Н. Хобзей, Львів 2011, s. 107–123] 

O wpływach ukraińskich na polszczyznę napisano już wiele, duża część tych prac do-
tyczy języka polskiego w granicach dzisiejszej Ukrainy, w tym Lwowa oraz gwar na 
Ukrainie Zachodniej i Środkowej [Lehr-Spławiński 1914; Harhala 1931; Kurzowa 1985; 
Dejna 1956; Rieger (red.) 2007a, 2007b; Dzięgiel 2003 i in.]. Warto zebrać i uporządko-
wać to, co dotychczas na ten temat powiedziano, jest też okazja, by przedstawić nowe 
dane i propozycje. Tematyka zbioru ogranicza rozważania do terenu Galicji, a objętość 
tekstu ogranicza je do słownictwa.

W moich uwagach Galicję postrzegam szerzej niż koledzy ukraińscy, dla których 
„Hałyczyna” to z jednej strony pojęcie historyczne, a więc dawne księstwo halickie, 
lwowskie i ich pogranicza, a z drugiej — dzisiejsza Ukraina południowo-zachodnia1. 
Dla Polaków (i Austriaków) Galicja to ziemie w granicach zaboru austriackiego po 
kongresie wiedeńskim w 1815 r., a więc prawie cała Małopolska z Krakowem, ale bez 
Zamościa i Tomaszowa. Takie ujęcie pozwoli lepiej pokazać kontakty językowe polsz-
czyzny z południowozachodnimi gwarami ukraińskimi, w tym z gwarami łemkowskimi, 
sięgającymi zwartym klinem po Poprad, a nawet dalej po Szczawnicę, oraz z gwarami 
nadsańskimi, tworzącymi obszar zwarty koło Przemyśla, oraz wyspy gwarowe koło Ja-
rosławia. Trzeba dodać, że po wysiedleniach w 1945 i 1947 r. ludności ukraińskiej na 
tych terenach praktycznie już nie ma. 

Możliwości kontaktu językowego pomiędzy Polakami a Ukraińcami były wielora-
kie. Jak już wspomniałem, na terenach dzisiejszej Polski ukraińskie gwary łemkowskie 
kontaktowały się z polskimi głównie na styku zwartych obszarów (tylko tzw. Zamieszań-
cy koło Krosna żyli w rozproszeniu wśród Polaków), a część gwar nadsańskich tworzyła 
wyspy językowe pośród gwar polskich. Z kolei na terenach dzisiejszej Ukrainy wsi pol-
skie czy też polskie części wsi tworzyły archipelag wysp wśród wsi ukraińskich, przede 
wszystkim na obszarze gwar naddniestrzańskich (opolskich), a więc w Lwowskiem, 
Tarnopolskiem, północnej części Stanisławowskiego (dziś Iwano-Frankowskiego), ale 

1 W dawniejszych pracach polskich ziemie te określano niekiedy mianem Galicji Wschodniej.
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 także na Pokuciu, w okolicach Kołomyi i Obertyna2. Były też kontakty dworów polskich 
ze wsiami ukraińskimi. 

Do kontaktów językowych dochodziło też na styku miasta czy miasteczka — gdzie 
znaczną część mieszkańców stanowili Polacy, z wsią — gdzie większość stanowili Ukra-
ińcy. W miastach silniejsze kontakty miały miejsce na poziomie tzw. warstw niższych, 
słabsze wśród inteligencji, bo tu językiem komunikacji był zwykle polski, a inteligencja 
ukraińska władała polszczyzną nie gorzej niż polska. Inteligencja polska we Lwowie 
miała jednak kontakt z „bałakiem” miejskich robotników, stróżów, biedoty, przesyco-
nym ukrainizmami. 

Trzeba też wspomnieć o wpływie szkoły i środków masowego przekazu na język. 
Poprzez szkołę przed wojną miał miejsce wpływ polski na język ukraiński, dziś wpływ 
ten istnieje w granicach państwa polskiego. Po wojnie poprzez szkołę, a także poprzez 
radio i telewizję, miał miejsce silny wpływ ukraiński (do 1989 r. także rosyjski, sowiec-
ki) na polszczyznę na Ukrainie.

Kilka słów trzeba powiedzieć o bilingwizmie Polaków i Ukraińców, który stano-
wi główne źródło interferencji. Występował on pod różnymi postaciami, w różnym na-
tężeniu. Z jednej strony na zwartym obszarze przed wojną były osoby znające tylko 
jeden język (oczywiście ci Ukraińcy, którzy służyli w wojsku przed wojną, znali też 
polski), z drugiej — w niektórych wsiach, zwłaszcza w tych, w których mieszkali i Po-
lacy, i Ukraińcy (często w oddzielnych „kątach”), i jedni, i drudzy często posługiwali 
się swobodnie obydwoma językami. Nieznajomość polskiego wśród Ukraińców dobrze 
ilustruje znana anegdota, jak to na rynku w Sanoku Polak chciał kupić jajka po czterdzie-
ści groszy, a kobieta-Łemkinia nie chciała sprzedać inaczej niż po sorok i nie dogadali 
się. Z kolei w polskiej do dziś wsi Zielonej koło Chmielnickiego (Płoskirowa) jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych spotykaliśmy niekiedy wiekowe osoby właściwie niezna-
jące ukraińskiego. 

Były całe wsi polskie czy części takich wsi, w których ludność rzymskokatolicka, 
a więc polska, rozmawiała na co dzień po ukraińsku; badacze ukraińscy, np. W. Kubijo-
wycz3, nazywają ich „łacinnikami”. Nie znaczy to jednak, że ta ludność nie posługiwała 
się także polszczyzną. W polskich Borkach Wielkich w Tarnopolskiem przed wojną ję-
zykiem codziennym była gwara ukraińska, a jednak mieszkańcy potrafi li posługiwać się 
polszczyzną w rozmowie z księdzem czy przyjezdnymi4, podobnie było także w innych 
wsiach. Wśród Polaków pochodzenia szlacheckiego na wschodnim Wołyniu i na Podolu 
kilkakrotnie stwierdziłem przekazywanie języka polskiego dzieciom nawet wtedy, gdy 
rodzice mówili między sobą po ukraińsku (lub przemiennie po ukraińsku i po polsku); 
z całą stanowczością mówiono mi, że do dzieci zwracano się po polsku, a potwierdza to 

2 Wskazują na to tak statystyki polskie [Skorowidz 1921] i ukraińskie [Кубiйович 1983]. Podobny ar-
chipelach wysp polskich, choć może bardziej rozrzedzony, istniał także na wschód od Zbrucza, pomię-
dzy Kamieńcem Podolskim a Żytomierzem (ale w okolicach Wołoczysk—Płoskirowa K. Michalczuk 
pokazuje na mapie obszar, na którym „wierni obrządku rzymskokatolickiego, w tym Polacy” stanowią 
40% mieszkańców [Михальчук, Чубинский 1879].
3 Świadomie stosuję właśnie taką pisownię ukraińskich nazwisk na -(ов)ич zgodnie z szerzącą się 
tendencją do oddawania obcych nazw własnych zgodnie z ich wymową [dziś taka pisownia stanowi 
już normę].
4 Informacja ustna od pochodzącego z tej wsi prof. K. Dejny, przekazana mi przez prof. Z. Stiebera.
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cytowanie przez informatora rozmów z mężem po ukraińsku i z dziećmi po polsku5. Pol-
szczyzna była tu więc dziedziczona, a nie „wyuczona”. Nie ma powodu sądzić, by w Ga-
licji było inaczej6. 

Najdawniejsze kontakty były związane zapewne także ze zmianą władzy, z przecho-
dzeniem ziem pogranicznych, a więc ziemi sanockiej, przemyskiej, bełskiej z rąk do rąk, 
ale w niniejszym szkicu tymi sprawami zajmować się nie będę7.

Perspektywę dla dzisiejszych rozważań stanowi wpływ polski na ukraińszczyznę, 
w szczególności na gwary ukraińskie w Galicji, bowiem kontakty językowe prowadzi-
ły do wpływów wzajemnych. Najpełniejszym pozostaje do dziś studium O. Horbacza, 
dotyczące w ogóle wpływów polskich na język ukraiński, ale ze szczególnym uwzględ-
nieniem gwar [Horbatsch 1968]. Wpływ polski na gwary Łemków opisywali Z. Stieber 
[m.in. Stieber 1936] i J. Rieger [m.in. Rieger 1995]8, na gwary bojkowskie M. Onysz-
kewycz [Онишкевич 1969], na gwary nadsańskie m.in. J. Rieger [np. Rieger 2002b], 
na gwary naddniestrzańskie Tarnopolszczyzny K. Dejna [Dejna 1948], nie mówiąc już 
o wcześniejszych pracach I. Werchratskiego [por. Верхратський 1902] i innych bada-
czy. Atlas ukraiński na przykładzie zasięgów wyrazów pjec i necky doskonale ilustruje 
wpływy polskie, obejmujące głównie gwary naddniestrzańskie (opolskie), a sięgające na 
wschód dalej, po Berdyczów [AУM 1988]. Wpływy te dotyczą wszystkich poziomów 
języka, a więc fonetyki, np. miękkiej wymowy społgłosek ć ź ś, jak w języku polskim, 
np. w źať, śino, zapewne zachowanie dž w medža, pŕadža, fl eksji, np. w instr. sg. dušom, 
vodom na ograniczonym, ale zwartym obszarze w Tarnopolskiem, na Łemkowszczyź-
nie, w gwarach nadsańskich (występuje tu też wsparcie ze strony analogii do nožom, 
stołom) czy w formach typu xodyłysmo. Wpływ polski może być dwojaki: sprawczy, 
jak w przypadku miękkości ć ź ś, oraz wspierający, jak przy zachowaniu dž w pŕadža; 
w wielu przypadkach nie można z całą pewnością stwierdzić, z którym typem wpływu 
mamy do czynienia. Znacznie łatwiej mówić o zapożyczeniach leksykalnych.

Wpływy ukraińskie na polszczyznę podobnie mogą dotyczyć wszystkich pozio-
mów języka, a więc w fonetyce, np. tak charakterystycznego dla polszczyzny kresowej 
podwyższenia (zwężenia) nieakcentowanych samogłosek o e w chudzili, birzeci, w fl ek-
sji np. form dualnych w dwie oknie, dwie krowie, dat. pl. w koniam, nom. sg. m. w staryj, 
1 pl. czasownika w kopamo i inne [Rieger 2002a]. Tak jak w przypadku wpływów pol-

5 Por. wypowiedzi z Burtyna koło Połonnego, opublikowane w [Rieger (red.) 2007]. Niestety nie mam 
odpowiednich zapisów ze wsi chłopskich.
6 W latach siedemdziesiątych we wsi nad Odrą od przesiedleńców z Maćkowiec na Bojkowszczyźnie, 
ze wsi, która była punktem w atlasie ukraińskich gwar bojkowskich, dowiedziałem się, że ksiądz rzym-
skokatolicki (mieszkańcy uważali się za Polaków, mieli polskie organizacje) mówił do nich kazania po 
rusku, a prof. T. Lewaszkiewicz, który chodził po wojnie do szkoły wraz z nimi, opowiadał, że dzieci 
na przerwie rozmawiały ze sobą po ukraińsku, z czego wynikało, że na co dzień posługiwano się tam 
gwarą ukraińską, ale nie wykluczało to znajomości polskiego i to nie tylko poprzez szkołę.
7 Por. tu np. antroponimię polską i „ruską” w ziemi sanockiej i przemyskiej przedstawioną w [Rieger 
1975].
8 Por. też nowsze opracowania z Łemkowszczyzny i pogranicza łemkowsko-bojkowskiego K. Doma-
radz, U. Lewickiej, M. Onyszkanycz-Kowalskiej, uwzględniające też nowsze zapożyczenia polskie 
w gwarze przesiedleńców [Domaradz 2002; Lewicka 2002; Onyszkanycz-Kowalska 2002], co sygna-
lizowałem w [Rieger 2003]. Niebawem pojawi się opracowanie M. Aleksiejewej, dotyczące języka 
przesiedleńców z Łemkowszczyzny, oparte na jej rozprawie doktorskiej.
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skich na ukraiński, interferencje fl eksyjne dotyczą głównie gwar. Jak już wspomniano, 
leksyka zapożyczona stanowić będzie główny temat naszych rozważań. 

Wpływy ukraińskie trzeba rozpatrywać w różnych planach geografi cznych i histo-
rycznych, w różnych — nazwijmy to — kręgach. Niektóre z nich zazębiają się ze sobą.

KRĄG 1. Stanowią go dawne zapożyczenia do polszczyzny (ogólnej i gwarowej). 
Ten obszar zapożyczeń trzeba wyodrębnić, bo ludność polska napływająca w różnych 
okresach na Ukrainę przybywała tam wraz z pewnymi przejętymi wcześniej ukraini-
zmami i nie musiała ich przyjmować od nowa. Najstarsze ukrainizmy w polszczyźnie 
zebrał, na materiale Słownika staropolskiego, a więc w zapisach do 1505 r., S. Urbań-
czyk [Urbańczyk 1963]. Zapożyczenia szesnastowieczne zebrała T. Minikowska [Mini-
kowska 1980]. Siedemnastowieczne ukrainizmy w polszczyźnie przedstawiła G. Rytter, 
która stwierdziła m.in., że wiele takich wyrazów weszło do piśmiennictwa literackiego, 
a z XVII-wiecznego materiału wynika, że „przynajmniej niektóre rutenizmy znane były 
w gwarach Małopolski i Mazowsza” [Rytter 1992: 144]. Warto wspomnieć, że ukra-
inizmy i orientalizmy w języku pisarzy związanych z pograniczem polsko-ukraińskim 
w XVI i XVII w. przedstawił wcześniej S. Hrabec [Hrabec 1949].

Warto przypomnieć, że na dawne wpływy w zakresie fonetyki polszczyzny na Rusi 
zwrócił uwagę T. Lehr-Spławiński, przywołując z zapisek sądowych lwowskich, ha-
lickich i sanockich z XV w. formy sprawidliwy, ostalsi, dzydzycznemi, przipowisczony 
[Lehr-Spławiński 1914]. O wpływach ukraińskich na polszczyznę w tłumaczeniu or-
tyli magdeburskich z połowy XV w. pisał W. Twardzik [Twardzik 1970]9, o wpływach 
w Rozmyślaniu przemyskim z XV w. w. pisali R. Laskowski, W. Rzepka, W. Twardzik 
[Laskowski i in. 2004].

KRĄG 2. Zapożyczenia w gwarach polskich na Śląsku (Cieszyńskim, Żywieckim) 
i w Małopolsce (po Sanok — Przemyśl — Jarosław na wschodzie), będące w szczegól-
ności skutkami migracji pasterskich, w szczególności tzw. migracji wołoskich XIV–
XVI w. W wielkim skrócie można powiedzieć, że były to wędrówki, idące głównym 
grzbietem Karpat. Słownictwo przez nie przyniesione, w znacznej mierze związane 
z pasterstwem, to w pierwszym rzędzie rumunizmy z różnych dialektów rumuńskich 
i z różnych okresów, oraz wyrazy pochodzenia albańskiego i południowosłowiańskiego, 
wskazujące na pochodzenie pasterzy. Rutenizmy notowane w Polsce i na Słowacji wska-
zują na domieszkę „ruską”, czyli ukraińską wśród tych wędrowców. Źródła historyczne 
raz po raz wspominają w Beskidach o Wołochach (czasem nawet nieochrzczonych), 
ale udział elementu ukraińskiego musiał być duży, bo, jak wskazał Z. Stieber, Wołosi, 
np. na Łemkowszczyźnie, nie ulegli polonizacji, lecz zostali zrutenizowani. Dlatego też 
trzeba przyjąć za tym badaczem, że liczne rumunizmy na polskim Podkarpaciu (łącznie 
z Podtatrzem), na Słowacji i na Morawach w jakiejś mierze zostały przyniesione przez 
Rusinów, że są wynikiem interferencji ukraińskich. Wpływy „wołoskie” w nazewnic-
twie (mikrotoponimii) górskiego pasma Gorców (ciągnącego się na północ od Nowego 
Targu) pokazał Z. Stieber w 1936 r. Nazw czysto „ruskich” znalazł tu zaledwie cztery: 

9 Por. tu uwagi o języku najdawniejszych zapisek sądowych polskich z XVI w. z Kamieńca Podolskie-
go [Kowalska 2004].
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Czerteż, Kotelnica, przymiotnik niżni (który mógł być dawniej w polszczyźnie, ale zagi-
nął) w Niżnie Hale i (z polską fonetyką) Przysłop10, kilka nazw z cechami „ruskimi” lub 
słowackimi, np. Hrube, Przehyba itp., Trubacz, ponadto wynotował szereg rumunizmów 
i innych wyrazów związanych z kolonizacją wołoską, np. Grapa, Gronie, Magurki itp., 
Mierydzna, Młaka, Runek. Wyraził też przekonanie, że przebadanie toponomastyki Be-
skidów Zachodnich (na zachód od pasma Gorców) pokaże więcej zapożyczeń ruskich. 
Ten sam badacz w 1946 r. z niewielkiego materiału z Podhala (do innych źródeł nie 
miał wówczas dostępu) wynotował niewątpliwe ukrainizmy smerek, ozina (z ukr. ožy-
na), wereda ‘przekleństwo’ oraz określenie mieszkańców nizin Lachy, a także wyrazy, 
które mogą być tak ukrainizmami, jak słowacyzmami: hruby, mira ‘patyk do mierzenia 
mleka’, wse. Spodziewana publikacja słownika gwary podhalańskiej J. Zborowskiego 
[ukazał się drukiem w 2009 r.] przyniesie zapewne dalsze rutenizmy.

W 1934 r. ukazał się Atlas językowy polskiego Podkarpacia, obejmujący tereny od 
Beskidu Śląskiego na zachodzie po Beskid Niski na wschodzie, na północ sięgający po 
Wisłę [Małecki, Nitsch 1934]. Atlas liczy ponad 450 map (o dosyć rzadkiej siatce punk-
tów). Cały prawie teren atlasu obejmują m.in. „wołoskie” młaka ‘podmokła łąka’, szuty 
‘bezrogi’ i in., rutenizm portki (mapa 385); rutenizm newistka ‘synowa’ (m. 27) wystę-
puje wprawdzie tylko we wschodniej części, ale dalej na zachód jest w tym znaczeniu 
dostosowana do systemu polskiego niewiastka11. Z wyrazów, które mogą być bądź rute-
nizmami, bądź słowacyzmami, mamy bahro (m. 139), huba ‘grzyb na drzewie’ (m. 299).

Atlas karpacki, wydany w latach 1989–2003, pokazuje głównie leksykę związaną 
z pasterstwem, stąd wiele tu szeroko rozumianych rumunizmów (por. wyżej) niesionych 
przez migracje wołoskie [OKDA 1989–2003]. Na polskim Podkarpaciu odnotowuje on 
m.in. wyrazy „wołoskie” (niesione przez Rumunów i Ukraińców) carek, koliba, komar-
nik, strunga, watra, putyra (puciera), gieleta, halbija, mieryńda, klag, zaklagany, żenty-
ca, hurda, ryndzka, bryndza, bundz, plekać, trombita, czetyna, fereczyna, huba, kornuta 
(owca), szuta, rumegać, groń, wertep, młaka. 

Rutenizmy w gwarach polskich graniczących z gwarami łemkowskimi czy nadsań-
skimi zostaną omówione w kolejnym „kręgu”, obejmującym lokalne kontakty z gwara-
mi ukraińskimi.

KRĄG 3. Obejmuje on wpływy ukraińskie w Galicji na terenie dzisiejszej Polski wyni-
kające z lokalnych kontaktów z gwarami ukraińskimi, a więc na terenach dziś pogra-
nicznych, obejmujących dawne ziemie: sanocką i przemyską, które w najdawniejszym 
okresie znajdowały się raz pod panowaniem polskim, raz — „ruskim”. 

Dla ukrainizmów, występujących na północ od klina łemkowskiego, w zasadzie po 
Wisłokę na zachód i po Rzeszów na północ, wspomniany wyżej Atlas językowy polskie-
go Podkarpacia z 1934 r. przynosi wyrazy: szczodraki ‘kolędnicy’ (m. 33), siłka, syłka 
‘pętla do zaciskania’ (m. 83), kulki ‘nosidła na wodę’ (m. 89), stopica ‘słupica pługa’ 
(z ukr. *stowp-, poza tym terenem jest słupica; m. 99), zrezuwaniec ‘szczypiorek’ (ukr. 
zrizovaneć, m. 290), 295 piołyn, piołynek, piełynek itp. (z -yn-, por. pol. piołun, m. 295), 

10 Tę ostatnią nazwę odnosi się dziś raczej do rumunizmów.
11 Zwróciła na to uwagę S. Pastuszeńkówna, wskazując, że w polskim niewiasta znaczy ‘kobieta’ [Pa-
stuszeńkówna 1929].
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huby ‘grzyby’ (m. 297), wereta ‘gruba płachta na trawę’ (m. 378), 381 żmykać ‘prać 
w rękach’ (m. 381), 446 chełzko, kołzko ‘ślisko’ (m. 446), hardy, herny ‘pyszny, zarozu-
miały’ (m. 446).

Olgierd Chomiński zbadał gwary polskie w okolicach Rymanowa (na południe od 
Krosna) blisko terenów łemkowskich, ale opisał tylko ich fonetykę i morfologię (wska-
zując na formy typu mocnyj, wielikij we wsi mieszanej — Posadzie Jaśliskiej, na koń-
cówkę -me w 1 pl, np. robime, kosime, przejętą od Łemków — na większym obszarze), 
przy czym w słowotwórstwie odnotował formacje z da-, np. daco, dachto, dagdzie oraz 
sufi ksy używane dla oznaczenia formacji odmężowskich: -icha, np. Wajsicha, Kaźmicha 
oraz -ania, np. Staszeczkania, Gackania [Chomiński 1915] 

W latach 1970–1980 zapisywałem słownictwo dla potrzeb wspomnianego już Atlasu 
karpackiego m.in. w kilku polskich wsiach na styku polsko-łemkowskim (Jasionka k. 
Dukli, Ropa, Niebieszczany) i w wyspach polskich wśród Łemków (Posada Jaśliska, 
Kurdyłówka — przysiółek Daliowej). We wszystkich badanych przeze mnie wsiach 
owiec hodowano niewiele, nie wypasano ich oddzielnie, jak we wsiach łemkowskich. 
Ale mleko klagano, tj. skwaszano za pomocą podpuszczki z żołądka koźlęcia czy ja-
gnięcia itd. Słownictwo związane z migracjami pasterskimi jest tu mniej liczne niż 
w gwarach polskich leżących w górach bardziej na zachód. Wynotowałem 23 hunga-
ryzmy, a właściwie słowacyzmy pochodzenia węgierskiego, np. bacza, baga ‘tytoń do 
żucia’, bantować ‘hałasować, awanturować się’, beteż ‘choroba zwierząt’ i zbeteżyć się 
(łemk. beteh, beteżyty sia), bosorka ‘czarownica’, bunda ‘płaszcz zimowy; stary, po-
darty płaszcz’, duhan ‘tytoń’, chasen ‘zysk’ i schasnować ‘zabrać co komu’, kelczyk 
‘wydatek (przeważnie niepotrzebny)’, też skieltować ‘wydać pieniądze’, sarsan ‘uprząż 
na konia’, żywan ‘złodziej’, i 15 rumunizmów, np. bakielija ‘pień wygniły od środka’ 
(tak! por. łemk. ‘huba drzewna’), banować ‘tęsknić’, bunc ‘świeży ser owczy’, carynka 
‘nieużytek’, dziama ‘rozgotowane jedzenie, zupa z gruszek, rozlazły człowiek’, gielat-
ka ‘beczułka, zwłaszcza na ser’, klag ‘podpuszczka do mleka’, koliba ‘buda dla stróża 
w polu, dla drwali itp.’, kopył ‘nieślubne dziecko’, też kopylak, skopylić się, młaka ‘pod-
mokła łąka’, mosor ‘zły człowiek’, putyra ‘przezwisko na grubą kobietę’, spuza ‘osad 
na wodzie, szumowina na żętycy’ (gwar. ukr. ‘popiół’), strunga ‘szpara między zębami’ 
[Rieger 1981]. Wszystkie one, zarówno słowacko-węgierskie12, jak i rumuńskie, zostały 
zapożyczone niewątpliwie poprzez gwary ukraińskie (występują one m.in. w gwarach 
łemkowskich, bojkowskich, zakarpackich).

Z gwar polskich przemieszanych z gwarami nadsańskimi lub w ich sąsiedztwie 
z okolic Biłgoraja, Jarosławia, Lubaczowa, Przemyśla Mały atlas gwar polskich odnoto-
wuje m.in. ściel ‘sufi t’, łoszę ‘źrebak’, (zboże) dościga, drewutnia ‘miejsce, gdzie rąbie 
się drzewo, pomieszczenie na drzewo’, kucza ‘pomieszczenie dla świń’, tok ‘klepisko’, 
kołotewka ‘tłuczek w masielnicy’, łastówka ‘jaskółka’, drapaki ‘jeżyny’, pistuk ‘pięść’, 
pranik ‘kijanka do prania’, buśko ‘bocian’, suroka ‘sroka’, murawel ‘mrówka’, mierędza 
3 sg. ‘przeżuwa’, huk ‘knur’, sarniuk ‘samiec sarny’, kociuba ‘pociasek’ i ‘pogrzebacz’, 
koromysła ‘nosidła na wodę’, uzory ‘dolna część snopa’, czeremcha i smereda ‘ts.’, huby 
‘ogólna nazwa grzybów’, jama ‘piwnica poza domem’, wałowina ‘płótno zgrzebne’, 

12 Na terenach, gdzie gwary polskie stykają się ze słowackimi, o pośrednictwie łemkowskim mowy 
być nie może.
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żmykać ‘prać w rękach́, chusty i chuście ‘bielizna’ [MAGP: I 8, 40, 47; II 60, 67, 71, 
116; IV 193, 199; VI 267, 268; VII 320, 347; IX 421, 428, 432, 435, 444, 445; XI 541, 
548; XII 555, 556, 560, 563, 566, 597 — wschodniopolskie zasięgi leksykalne, 598]13. 
W okolicach Biłgoraja H. Pelcowa notuje watra ‘ognisko’ i ‘gorący popiół’ [Pelcowa 
1985]14.

Wypieranie dawniejszych zapożyczeń ukraińskich przez wyrazy języka literackiego, 
np. kniaź przez pan młody, pokazuje A. Kwaśnicka-Janowicz. Jednocześnie wskazuje 
ona na zachowanie tych zapożyczeń, które są nierozpoznawalne jako ukraińskie, np. bo-
dak, które są związane z kulturą ludową, np. kutia, korowaj, które wyrażają ekspresję, 
np. szpurnąć, które mają pokrewne rodzime formacje słowotwórcze, np. żenich (: że-
niaczka), które występują w związkach frazeologicznych, np. jaki cię tam dzitko mordu-
je? [A. Kwaśnicka-Janowicz 2008].

KRĄG 4. Zapożyczenia w gwarach polskich przemieszanych z gwarami ukraiński-
mi w okresie do 1945 r. na terenie dzisiejszej Ukrainy (po 1945 r. na Ukrainie wcho-
dzimy w krąg, w którym ukraiński oddziałuje jako język ofi cjalny, urzędowy, a dochodzi 
do tego wpływ rosyjski — zob. niżej). 

Na terenie dzisiejszej Ukrainy gwary polskie były przemieszane z ukraińskimi głów-
nie na obszarze dialektu naddniestrzańskiego (opolskiego), gdzie tworzyły swoisty ar-
chipelag wysp językowych, ale występowały też na Pokuciu. Świadczą o tym zarówno 
statystyki polskie, jak i ukraińskie [Skorowidz 1921; Кубiйович 1983]. Język polski 
w tych wsiach mógł być albo prymarnym, tzn. domowym, albo sekundarnym, tzn. uży-
wanym przy różnych okazjach, np. w rozmowie z księdzem, obcymi. Tak było często 
w przypadku tzw. łacinników, tzn. rzymskich katolików-Polaków, którzy na co dzień 
mówili po ukraińsku. Ich język polski wcale nie musiał być językiem wyuczonym, 
np. w szkole15, lecz mógł być przekazywany z pokolenia na pokolenie16. Gwara polska 
była często wspierana językiem literackim, poznawanym w szkole czy w wojsku.

Przedwojennych materiałów jest tu niewiele, mamy przede wszystkim monografi cz-
ny opis gwar okolic Komarna na południowy zachód od Lwowa W. Harhali [Harhala 
1931] oraz opisy zrobione zaraz po wojnie z materiałów zebranych wcześniej w Tarno-
polskiem przez K. Dejnę [Dejna 1956] i S. Hrabca [Hrabec 1955]. Co prawda leksyka 
w pracy W. Harhali nie została opracowana oddzielnie, ale można ją poznać z licznych 
przykładów cytowanych przez autora. W mniejszej mierze dotyczy to pracy K. Dejny. 
S. Hrabec zamieścił w swym opracowaniu niewielki słowniczek. 

Dużą wartość mają materiały zebrane od przesiedleńców z Ukrainy z lat 1945–1946. 
Opracowanie gwary wsi Huta Stara w Tarnopolskiem M. Łesiowa w kilka lat po woj-
nie daje zapisom walor przedwojennych [Łesiów 1957–1959]. Podobne znaczenie ma 

13 Niektóre z tych wyrazów mogą być związane z tą falą kolonizacji wołoskiej, która szła łukiem na 
północ od Lwowa. Znaczna część tych wyrazów występuje szerzej, głównie na pograniczu z Ukrainą 
i Białorusią. Por. też [Popowska-Taborska 1980].
14 Wyraz występuje tam między Hrubieszowem i Chełmem na wschodzie a Sanem i Kraśnikiem na 
zachodzie.
15 Gdy informatorzy nasi mówią, że polskiego nauczyli się w szkole, mają zwykle na myśli polski język 
literacki, umiejętność czytania i pisania.
16 Por. np. relacje informatorów z Burtyna koło Połonnego w [Rieger i in. 2007: 190].
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słownik ks. J. Chromika, który uratował od zapomnienia gwarę przesiedleńców później, 
ale jako człowiek miejscowy zapisywał świadomie i kompetentnie tylko to, co używano 
przed przesiedleniem [Chromik 2007]. Zapisy W. Paryla i jego uczniów-magistrantów od 
przesiedleńców z wielu wsi na dawnych Kresach osiadłych na Śląsku [Paryl, Mieszczan-
kowska 2004; Rieger 2007] również zawierają materiał dobrze zebrany, a informatorzy 
wielokrotnie wskazują, który wyraz używany był w rodzinnych stronach, a który już po 
przesiedleniu; tylko z rzadka nie wiadomo czy wyraz rodzimy (polski) podany przez in-
formatora pochodzi z dawnej gwary, czy też został przyjęty od przesiedleńców z Polski 
centralnej lub z języka literackiego; na ogół jednak są to materiały godne zaufania. 

W materiałach przedstawionych w słowniku przesiedleńców z Tarnopolszczyzny 
[Rieger 2007] leksyka ograniczona jest zakresem pytań kwestionariusza K. Dejny [Dej-
na 1987], obejmującego głównie tematykę gospodarstwa domowego. Na 2 000 pytań 
kwestionariusza znajdujemy niewiele ponad 150 zapożyczeń ukraińskich, np. pużak ‘rę-
kojeść bata’, łoszątko ‘źrebiątko’, swołek ‘belka pod sufi tem’, wyprychaj koni ‘wyprzę-
gaj konie’, przy czym większość z nich występuje tylko w części badanych wsi.

O gwarach polskich w okolicach Jarosławia, Lubaczowa i Biłgoraja również prze-
mieszanych z gwarami ukraińskimi (nadsańskimi) czy sąsiadujących z nimi do 1945–
1947 r., zob. wyżej.

KRĄG 5. Stanowi go polszczyzna Lwowa i innych miast i miasteczek od Przemyśla 
po Zbrucz, tj. po wschodnią granicę Galicji do 1945 r., a wiec do czasu przesiedleń Pola-
ków z terenów dzisiejszej Ukrainy na tereny powojennej Polski i zmian ludnościowych 
po stronie polskiej17. Wyróżnić trzeba polszczyznę miejską i polszczyznę inteligencji, 
a więc regionalną odmianę polskiego języka literackiego.

Zacznijmy od dawnych wpływów na polszczyznę miejską. Tu studiów jest niewiele. 
O języku mieszczan lwowskich w XVII w. parę słów napisała B. Rykiel [Rykiel 1963], 
a warto by wykorzystać dawne akta cechowe i inne z archiwów i bibliotek lwowskich 
dla opisu podobnego do tego, który dała na podstawie ekscerptów J. Trypućki Z. Kur-
zowa [Kurzowa 1993]. Polszczyznę przemyską XVII–XVIII w. opisała H. Wiśniewska 
[Wiśniewska 1975]. Tak więc dawny język Lwowa i innych miast wciąż czeka na solid-
ne studia.

Przedwojenną polszczyznę Lwowa, w tym słownictwo, opisała Z. Kurzowa [Kur-
zowa 1985]. Autorka próbowała wyróżnić to, co jest charakterystyczne dla lwowskiego 
„bałaku” (mowy miasta), a co należało do języka inteligencji, a więc do regionalnej 
odmiany polszczyzny ogólnej. Zadanie to udało się dopiero E. Smułkowej, która zwe-
ryfi kowała słownictwo zebrane przez Z. Kurzową u trzech osób z przedwojennej inte-
ligencji lwowskiej [Smułkowa 1996]18. Inne źródło do poznania słownictwa tej grupy 
stanowią źródła pisane. Z polskich objaśnień wyrazów huculskich w słowniku Jana Ja-
nowa [Janów 2001] znalazłem ok. 30 zapożyczeń, np. chapać ‘chwytać’, grable ‘gra-

17 Co prawda polszczyzna w Przemyślu, Jarosławiu i innych miastach po tej stronie granicy pełni po-
dobne funkcje komunikacyjne jak przed wojną, ale ubyło tu sąsiadów-Ukraińców przesiedlonych bądź 
na Ukrainę, bądź na Zachód, zmieniły się warunki, zmienił się język polski i język ukraiński, a więc 
współczesną polszczyznę w tych miastach należy rozpatrywać oddzielnie.
18 Wydaje mi się, że język jednej z (znanych mi także) informatorek autorki miał jednak naleciałości 
lwowskiego „bałaku”, których chętnie używała jako cytatów, nierzadko jednak nieświadomie.
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bie’, hałakać ‘wykrzykiwać’, kaniuczyć ‘prosić natarczywie’, katulać ‘toczyć’, komasić 
się ‘ociągać się’ (ukr. dial. komosytysja), kuniać ‘drętwieć’, naczynka ‘nadzienie’, na-
czyniony ‘z nadzieniem’, skałka ‘drzazga’. Należałoby zbadać pod tym kątem widzenia 
także inne publikacje lwowskich Polaków. Trzeba wszakże pamiętać, że inteligencja 
polska we Lwowie starała się w piśmie i rozmowach bardziej ofi cjalnych posługiwać ję-
zykiem poprawnym [por. Kurzowa 1998] i trudnym zadaniem badawczym jest dotarcie 
do tekstów pisanych językiem potocznym.

KRĄG 6. Zapożyczenia nowsze na terenie dzisiejszej Ukrainy, z okresu po 1945 r., 
dotyczą nowych rzeczy (realiów), np. radhꞌosp ‘PGR’, także realiów nie nowych, jak 
sklep, rewizja, emerytura, ale na nowo nazywanych: magazyn, obszuk, pensja, zapoży-
czenia związane z administracją itp., np. rajꞌon ‘rejon, powiat’, zapożyczenia wyrazów 
dotyczących życia codziennego, np. swiżꞌatyna ‘mięso po uboju’, sowietyzmy (określe-
nia związane z systemem radzieckim, zwykle z rosyjskiego), np. prohꞌuł ‘nieobecność 
w pracy (szkole)’, wysyłka ‘zesłanie’, zona ‘strefa’, rajkꞌom ‘komitet powiatowy partii’. 
Nowym zapożyczeniom sprzyja nowa sytuacja językowa: ograniczenie funkcji komu-
nikatywnych polszczyzny na wsi i — zwłaszcza — poza wsią, praca w ukraińskoję-
zycznym mieście, szkoła, wojsko, kino, mass media (choć przy granicy dostępne były 
znacznie ciekawsze audycje polskiego radia i telewizji polskiej). Do roku 1989 prawie 
niemożliwe były kontakty z Polską (choć prasa polska docierała w poważnych ilościach 
właśnie do 1989 r., po 1989 r. była już zbyt droga). Rzecz dotyczy niestety już nie tak 
wielu Polaków, bo niewielu ich zostało.

Wpływy ukraińskie należy badać z uwzględnieniem ich miejsca w gwarach wiejskich 
i miejskich oraz w regionalnej odmianie języka literackiego. Nosicielami odmiany języka 
literackiego była dawniej szlachta dworska, mieszkająca we dworze, i drobna, mieszka-
jąca na wsi, urzędnicy, mieszczanie, nauczyciele, tworzący inteligencję. Trzeba pamiętać 
o tym, że przedwojenne gimnazjum (zakończone maturą) tworzyło inteligenta. Na Ukra-
inie polskim inteligentem — nosicielem regionalnej odmiany języka polskiego możemy 
dziś nazwać osobę, która ukończyła np. polską szkołę średnią we Lwowie, ukończyła 
szkołę średnią, kursy lub studia w Polsce, także taką, która sama się dokształca w zakresie 
kultury i języka polskiego. Będą to więc między innymi nauczyciele i księża.

Z terenów wiejskich zebrano niemało materiału: zaraz po 1989 r. zapisywałem pol-
ską gwarę w Hałuszczyńcach pod Tarnopolem, I. Cechosz-Felczyk oraz E. Dzięgiel za-
pisywały gwarę w Starym Skałacie i Połupanówce pod Tarnopolem, potem badano jesz-
cze gwary w okolicach Sambora; szereg tekstów z tych wsi zostało już opublikowanych 
wraz ze zwięzłą charakterystyką gwary każdej z badanych wsi [Rieger i in. 2002, 2007], 
niestety nie opracowano tu jeszcze słownictwa i dla badań słownikowych jest to mate-
riał „surowy”. Możemy jednak dość łatwo zauważyć nowsze zapożyczenia, np. silrada 
‘rada wiejska’, niezakonno ‘bezprawnie’, upełnomoꞌczennyj ‘pelnomocnik’, kołhꞌosp 
‘kołchoz’. W tych wsiach zapisywano teksty głównie od osób starszych. Badania pro-
wadzone są przez nasz zespół nadal. Słownictwo gwary Mościsk i wsi okolicznych 
zebrała i opracowała w postaci słownika z obszernym wstępem A. Kostecka-Sadowa 
(a autorka wyrosła w tym środowisku) [Kostecka-Sadowa 2008]. W słowniku pokazała 
leksykę, odnotowując, w którym pokoleniu jest ona używana. Nowsze zapożyczenia 
dotyczą zwłaszcza administracji, zawodów, szkoły itd. Por. np. buchałterka, kombajner, 
chorystka, keriwnyczka, chleborob, kurkꞌul ‘bogacz, kułak’, dohana ‘upomnienie’, pere-
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kłyczka ‘sprawdzanie obecności’, natworzyć ‘powyprawiać, podokazywać’, hrꞌamotny 
‘wykształcony, umiejący czytać i pisać’, charczꞌy ‘żywność’, haz ‘gaz’. Niektóre wyrazy 
rosyjskie przeszły niewątpliwie poprzez medium ukraińskie, np. herꞌoj, ideołohia, na-
hꞌan ‘nagan’, wrah naroda ‘wróg ludu’, doprꞌos ‘przesłuchanie (na milicji, w prokura-
turze), inne mogły przez takie medium przejść, np. enkewedꞌe ‘enkawude, sowiecka po-
licja polityczna’, unicztożyć ‘zniszczyć’, grużczyk, nastojaszczy ‘prawdziwy’, switłofꞌor 
‘światła uliczne’, pamiętnik ‘pomnik’19.

Polszczyźnie współczesnego Lwowa (tej „prostej” i tej „inteligenckiej”) poświę-
cono zaledwie kilka przyczynków, brak też opracowań języka polskiego innych miast 
i miasteczek, choć polszczyzna ta jest już częściowo obiektem badań. 

KRĄG 7. Stanowiłaby go dzisiejsza (po 1945 r.) polszczyzna miast i miasteczek po 
polskiej stronie granicy, w których kontakty z Polakami i Ukraińcami zza granicy — 
zwłaszcza od 1989 r. po r. 2007 — były częste i intensywne (można tu przypomnieć ba-
zary, zresztą nie tylko przygraniczne, ale także np. w Lublinie). Powinny tu występować 
jakieś nowsze interferencje ukraińskie, ale rzecz wymaga zbadania.

*

Badanie wpływów w przypadku języków blisko spokrewnionych nastręcza wiele 
problemów, do których należą m.in.: określenie kierunku zapożyczenia, odróżnienie 
zapożyczeń adaptowanych od wyrazów rodzimych itd. Szczególny problem stanowi 
odróżnienie różnych zapożyczeń, w naszym przypadku ukraińskich i rosyjskich. Jak 
wiadomo, cały szereg rusycyzmów, zwłaszcza „sowietyzmów”, do gwar polskich na 
Ukrainie, przechodziło za pośrednictwem ukraińskim, co łatwo jest stwierdzić w wy-
razach o określonych cechach fonetycznych, np. z h (hosudarstwo itp.), ale i w innych 
możemy się tego domyślać. Jedną z przyczyn, dla których szereg badaczy nie zdaje so-
bie z tego sprawy, jest brak odpowiednich słowników dla gwar ukraińskich (i brak tych 
wyrazów w słownikach języka ukraińskiego, które świadomie nie podają form „niskich” 
czy „surżykowych”)20.

Inny problem to pokazanie funkcjonowania zapożyczeń w polszczyźnie kresowej. 
Sfery zapożyczeń wyodrębniano wielokrotnie, ale na ogół nie zwracano uwagi na 
współistnienie w gwarze wyrazów zapożyczonych i rodzimych. Nie zastanawiano się, 
czy wyrazy rodzime są znane ze szkoły polskiej, z kościoła, czy zostały wyniesione 
z domu, czy obydwu wyrazów używa jedna osoba, czy różne osoby. W słownikach gwar 
polskich na Ukrainie: I. Cechosz-Felczyk dla Oleszkowiec i Greczan (Hreczan) koło 
Płoskirowa [Cechosz-Felczyk 2004] oraz R. Modzelewskiej i moim dla Satanowa nad 
Zbruczem [Modzelewska, Rieger 2008], a także w opracowaniu zapożyczeń w Mać-
kowcach koło Chmielnickiego (Płoskirowa) przez A. Krawczyk [Krawczyk 2007] dawa-
no obok wyrazu zapożyczonego wyraz rodzimy, nawet gdy można było podejrzewać, że 
był on nacechowany np. stylistycznie, wskazywano na to, który informator używał oby-

19 Niektóre wyrazy zostały zapożyczone bezpośrednio z rosyjskiego, np. ałkꞌasz ‘alkoholik’, matrꞌos 
‘marynarz’, sałdꞌat ‘żołnierz’, mient ‘pogardliwie o milicjancie’.
20 Zwracałem na to uwagę w artykule [Rieger 2004]. Rozwinęła te rozważania A. Krawczyk [Krawczyk 
2007].
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dwu wyrazów, który — jednego i którego; te pozycje dotyczą terenów poza Galicją, ale 
problemy są tam te same. Doszedłem do wniosku, że funkcjonowanie zapożyczeń i od-
powiednich wyrazów rodzimych można pokazać dobrze jedynie na w miarę obszernym 
korpusie tekstów z jednej wsi i taki korpus dla Maćkowiec, o których była mowa wyżej, 
już powstaje21. Należałoby podjąć podobną próbę dla którejś z polskich gwar w Galicji.
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[Słownictwo gwarowe przesiedleńców z  Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi 
w Tarnopolskiem. Z materiałów zebranych przez W. Paryla opracowany przez K. Czarnecką, 

D. Kowalską, E. Rudolf-Ziółkowską, pod red. J. Riegera. Lexis. Kraków 2007, s. 11–20]

W Słowniku zebrano odpowiedzi na pytania kwestionariusza K. Dejny od przesie-
dleńców z kilku wsi polskich w Tarnopolskiem. Sam kwestionariusz nastawiony jest 
wprawdzie na zbadanie fonetyki, a także fl eksji, a zebrany materiał miał służyć pra-
com nad atlasem gwar polskich, ale jest on także pomocny przy gromadzeniu ważnej 
leksyki, bo Autor kwestionariusza słusznie uznał, że cechy fonetyczne czy morfolo-
giczne można będzie uzyskać najpełniej na przykładzie wyrazów związanych z bytem 
i pracą na wsi.

Mapowanie zebranego w Tarnopolskiem materiału (poza ewentualnymi dodatkowy-
mi punktami w atlasie gwar polskich) nie ma większego sensu, bo gwary wsi, z których 
zebrano dane, nie reprezentują żadnych obszarów na tych terenach — takich obszarów 
tam nie ma i nie było, a koloniści pochodzili najpewniej z różnych regionów Polski. Na-
tomiast zestawienie tego słownictwa dobrze pokazuje z jednej strony zachowanie słow-
nictwa rodzimego, a z drugiej — wpływy ukraińskiego otoczenia. Temu celowi służy 
przedstawienie materiału według pytań kwestionariusza, tj. według desygnatów. 

Przedstawiam tu ważniejsze zjawiska i problemy, starając się pokazać zasady i moż-
liwości (granice) interpretacji zgromadzonego w Słowniku materiału.

Sowietyzmy
Jak można się było spodziewać, słownictwo naszych przesiedleńców wykazuje znikomą 
liczbę rosyjskich i ukraińskich naleciałości sowieckich1, co jest wynikiem z jednej strony 
krótkiego okresu przebywania pod Sowietami (1939–1941 i 1944–1945), a z drugiej — 
tematyki. W określeniach dotyczących szkoły zawsze jest kajet czy zeszyt, elementarz, 
abecadło i alfabet, atrament i czernidło, kałamarz, bo informatorzy chodzili do szkoły 
przed wejściem Sowietów. Podobnie wszędzie jest jarmark i targ, sklepikarz, sklepowy, 

1 Wiele z nich występuje w gwarach polskich na wschód od Zbrucza, por. [Krawczyk 2007]. Por. też 
sowietyzmy rosyjskie i ukraińskie w gwarze Mościsk i okolic, zapisane od ludności miejscowej 
w ostatnich latach w: [Kostecka-Sadowa 2008].
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sprzedawca lub subiekta, weterynarz, aptekarz czy lekarstwo, oskarżyciel (skarżyciel), 
prokurator (prekurator), sędzia, świadek, ciupa, więzienie lub kryminał2 itd. 

 Do sowietyzmów należą zapewne walanki ‘walonki, buty z grubego sukna’ (Kcz, 
pyt. 1122).

Świadomość językowa informatorów
Wartość zebranego materiału podnosi świadomość językowa informatorów, por. np. po 
polsku obręcz, ale mówili zawsze obrucz (Sr, pyt. 2), mówili rubel, ale to już kiedyś 
starsze ludzie mówili, a pawąz to już po polsku (Hn, pyt. 52), my nazywamy rubꞌel; pa-
wąz mówiom, a my nazywamy rubꞌel (Kr, pyt. 52). Czasem podają oni po prostu formy 
ukraińskie, np. nasꞌad; to pytoki (= pidtoki) jes; sworyń to jes po ukraińsku, wy mówicie 
tatu sworyń, jahłyci (Kr, pyt. 27, 33, 40, 48); ja bede mówił po ukraińsku: zaperte, za-
perte dwery (Kr, pyt. 712); ta kiedyś my przykrywali weretom (Sr) i w domu u nas mówili 
wereta (Kr, pyt. 744); lebioda no, kiedyś mówili ten wołok, wołok po ukraińsku (ukr. 
literacki? — J.R.), a to łoboda po rusku (ukr. gwarowy? — J.R.), a po polsku lebioda 
(Sr, pyt. 998); świerk, smreka, no to właśnie w domu mówili u nas tak: smreka... mówili 
na to drzewo smreka (Br, pyt. 1278). 

Niestety nie zawsze jest jasne, czy informacja, że po polsku jest tak, a po ukraińsku 
inaczej, oznacza, że używano wyrazu polskiego, a ukraiński znano, czy też polski wyraz 
poznano (lub zaczęto używać powszechnie) po przesiedleniu, a w starych siedzibach 
używano wyrazu ukraińskiego, por. np. motek, mitok, no to motek albo po rusku było mi-
tok (Sr, pyt. 1075). Czasem w jednej wsi różni informatorzy używają różnych określeń, 
np. skręt i skrut (Kr, pyt. 39). 

Wypowiedź dzwon, dzwin; dzwon, dzwin mówili po ukraińsku może oznaczać, że 
we wsi mówiono dzwon, wiedząc, że dzwin jest po ukraińsku, albo też używano oby-
dwu wyrazów (czy tylko tego drugiego), wiedząc, że używano wyrazu ukraińskiego (Sr, 
pyt. 8). Podobnie w innych przypadkach: dwie nazwy, bo jak po ukraińsku to hrywa, 
a tak, to grzywa (Kr, pyt. 439); poziomka, tak poziomki były... mówili, że sunica, bo to 
już z ukraińskiego to pochodziło (Hn, pyt. 1290). Potwierdzają to przypuszczenie inne 
wypowiedzi: lichsze, liksze; u nas nie mówili, że lichsze, tylko że hłyszcze, gorsze (Br, 
pyt. 1094); ług, łuh, łuhu, ale przeważnie (!) ługu, no tak, no tak się mówiło po polsku, 
ale że, tak, jak my mówili w domu: o nie ma łuhu, nie ma łuhu, to tak się mówiło (Sr, 
pyt. 1136). Potrafi ą też wskazać inne wyrazy lokalne, np.: bocian, no to tak potocznie 
chiba wojtek (Kr, pyt. 1371).

Informatorzy potrafi ą też wskazać na wyrazy starsze, przestarzałe jeszcze przed wy-
siedleniem: spodnie, portki mówiono; ale to tak, to jeszcze nieboszczyk mój dziadek, to 
jeszcze mówili to: zdejm tam te portki (Hn, pyt. 1187). 

Zapożyczenia ukraińskie: akcent
Zapożyczenia ukraińskie często wyróżnia akcent, np. w ochełzdꞌać (Fr, pyt. 81), cze-
resłꞌo (Kr, pyt. 113), w siwꞌacz ‘siewca’ (Kr, pyt. 209), w brusꞌok (Kr, pyt. 266), w pla-

2 W wielu gwarach polskich na Ukrainie występują ukraińskie odpowiedniki tych wyrazów, 
por. np. [Kostecka-Sadowa 2008].
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skꞌacz ‘snopek na dach wiązany bliżej knowia’ (Kr, pyt. 673; w 3 innych wsiach pla-
skacz), w strychꞌacz ‘snopek na dach wiązany bliżej kłosów’ (Kr, pyt. 674, w innym 
punkcie strychacz), w kuferꞌok (Kr, pyt. 735), w poduszniꞌa i zahyłꞌok ‘pionowa część 
łóżka przy głowie’ (obok zagłówek, Kr, pyt. 740), w korobꞌaj ‘koszyk z łyka’ (Kr, 
pyt. 823). Wydaje się, że eksploratorzy czasem akcentu innego niż w ogólnopolskim 
nie znaczyli, np. w pużak (BW, pyt. 86) z ukr. pużꞌak ‘rękojeść bata’ (od pużꞌaty ‘stra-
szyć’).

Zapożyczenia ukraińskie: fonetyka ogólnoukraińska i gwarowa
Zapożyczenia najłatwiej jest poznać po zmianach fonetycznych ogólnoukraińskich 
i ukraińskich dialektalnych. Mamy tu m.in. 
— pełnogłos3, np. w czeresło ‘trzósło’ (Sr, pyt. 113), pidwołoka ‘włóka’ (Hn, pyt. 126), 

paboronꞌok ‘listwa, w której tkwią zęby brony’, wołotok ‘kłos’ (Br, pyt. 299), pope-
reczka ‘umocowanie górne bieguna wierzei’ (Kr, pyt. 332), norowisty (Br, pyt. 429), 
kołotuszka (Fr, Hn, Kcz, w Kz obok mątewka, pyt. 791),

— nagłosowe o- z dawnego (j)e-, np. w ożyna (wożyna) (Kcz, Kz, Sr, pyt. 1284 i 1285),
— inny rozwój dawnych grup tj, dj, np. w onucza (obok feca, onuca, Sr, pyt. 1120), 

rodycze (obok rodzice, Sr, pyt. 1779),
— inny rozwój sonantów, np. w hornꞌec (Kr., pyt. 522), morkwina ‘nać marchwi’ (Sr, 

pyt. 996), w portki (Br, Fr, Hn, Kcz, pyt. 1187), korczować (Fr, pyt. 1225), ternina 
(Sr, pyt. 1270), terꞌen ‘owoc tarniny’ (obok tarka, Kr, pyt. 1270), dernia ‘darń’ (Kcz, 
pyt. 1446),

— inny rozwój jerów, np. w daszok (obok daszek, Sr, pyt. 1112), sosonka ‘skrzyp’ (BW, 
pyt. 1312; sosenka w Br i BW jest zapewne adaptacją do systemu polskiego), browy 
‘brwi’ (Kcz, pyt. 1866),

— inny rozwój połączeń r l z jerami (z dalszymi wyrównaniami), np. w błocha i błosz-
czycia (obok pchła i pluskwa, Sr, pyt. 755, 756),

— uproszczenie dawnej grupy dl w l, np. w wełka ‘widły’ (Kr, też widła, pyt. 277), ryło 
(w kilku punktach, pyt. 549), motowyło (obok motowidło Sr, pyt. 1070),

— samogłoskę u na miejscu dawnego o nosowego [ǫ] oraz ’a na miejscu dawnego ę, 
np. w stupa ‘stępa’ (Br, Kr, Sr, pyt. 407), puto (obok pęto Sr, pyt. 441), pꞌawzyna i pa-
wzyna ‘kozły do mocowania kalenicy’ z *pawuzyna (Kr, pyt. 676), premudry (obok 
przemądrzały, Sr, pyt. 1947), łoszatko (w zapisie z dalszą zmianą w y po stwardnia-
łym sz) ‘źrebię’ (Sr, pyt. 467),

— spółgłoskę h, np. w batih ‘bat’ (BW, pyt. 84), zahꞌon (Kr, pyt. 148 i 191), zhrabki 
(obok zgrabki, Sr, pyt. 311), hrube połotno (obok zgrzebne płótno, Sr, pyt. 1093), 
hłyszczy ‘lichszy’ Sr, pyt. 1094 — wyraz niejasny), łuh (obok ług, Sr, pyt. 1137), hoł-
ka (obok igła, Sr, pyt. 1156), wyłohy (obok wyłogi, Sr, pyt. 1193), hora (obok góra, 
Sr, pyt. 1456), 

— spółgłoskę r z dawn. ŕ (w pol. rz), np. w peryjka, pyryja (Br, Kcz, pyt. 169), strychꞌacz 
(por. wyżej), pidskrynok i pryskrynok (Hn, Sr, pyt. 735), kresywo (obok krzesiwo, Kr, 

3 Form z pełnogłosem jest tu niewiele, najczęściej występują tylko w jednej wsi, co potwierdza moje 
wcześniejsze spostrzeżenia, że wyrazy z pełnogłosem w gwarach polskich na Ukrainie pojawiają się 
rzadko – Rieger 2002]. Por. tutaj adaptowane hrochowisko ‘pole po grochu’ (Sr, pyt. 223).
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pyt. 761), kremeń (obok krzemień, Kr, pyt. 763), dryzda ‘biegunka’ (obok sraczka 
i in., BW, pyt. 897), hospodar (obok gospodarz, Sr, pyt. 1489),

— dyspalatalizację spółgłosek przed dawnym i z zamianą tego i, np. w y w byczysko 
(Br, Kcz, pyt. 86), kapycia (Sr, pyt. 350), kurnyk (obok kurnik, Sr, pyt. 602), konyk 
‘haczyk haftki‘, Sr, pyt. 1162), wychura (obok wichura, Sr, pyt. 1749),

— dyspalatalizację spółgłosek przed dawnym e, np. w stołꞌec (Kr, pyt. 118), stebło 
‘łodyga zboża’ (obok ściebło i dźbło, Sr, pyt. 297), werch ‘wierzch’ (tu grupa er 
z dawn. ŕ sonantycznego, Sr, pyt. 516; w pyt. 614 jest: wierzch, z wierzchu), wa-
reszka (BW — obok warzecha, Sr, pyt. 793), pomeło (obok pomiotło, Sr, pyt. 856), 
terlica i terłycia (BW, Fr, Sr, a obocznie z cierlica Hn, Kz, pyt. 1047), smert (obok 
śmierć, BW, pyt. 1627),

— i z dawnego ě, np. w teliżki (Br, też telużki Sr z późniejszą dial. wymianą i ~ u, 
pyt. 125), sosid i sosidka (obok sąsiad, sąsiadka, Sr, pyt. 1502, 1503 — może z hi-
perstarannym o zamiast u), niewistka i newistka (obok synowa, Kcz i Kz, pyt. 1828 
— w drugiej formie ukr. pochodzenie wyrazu poświadcza też twarde n), 

— i z o (w zgłosce zamkniętej) w batih ‘bat’ (BW, pyt. 84), w pół kircia ‘korca’ (Sr, 
pyt. 372), skipꞌec ‘skopek dodojenia’ (tu i często gdzie indziej i wskutek wyrówna-
nia do przypadków zależnych, Kr, pyt. 504), kizłyny ‘kozły do mocowania kalenicy’ 
(obok koziołki, Hn, pyt. 676), mitok (obok motek, Sr, pyt. 1075), 

— i z e (w zgłosce zamkniętej) w koliśni ‘kółka od pługa’ (Br, pyt. 125),
— nowe l epentetyczne, np. w konople (Fr, obok konopie w Br, Kr, Sr, pyt. 1029),
— zamiana grupy nn w ln, np. w pralnik ‘kijanka do prania’ (Sr, pyt. 1132).

Trzeba też bacznie patrzyć na zmiany zachodzące w miejscowych gwarach ukraiń-
skich. Mamy tu więc m.in.:
— obniżoną wymowę y (w każdej pozycji), np. w hrꞌabeska ‘trzonek grabi’ (w Słowniku 

jako hrꞌabyska, Kr. pyt. 282), wykrutete ‘wykręcić’ z ukr. zakończeniem bezokolicz-
nika (w haśle wykrutyty, Sr, pyt. 1142).

— twardą wymowę spółgłosek przed i pochodzącym z o, czego wynikiem może być 
oddawanie tego i w zapożyczeniach przez y (zwłaszcza po wargowych), jak w po-
mysnycia i adaptowanym pomyśnica ‘deska spodnia wozu’ (Kr i Br, pyt. 53), które 
zostały przejęte najwidoczniej z ukr. *pomistnycia (wyrazu nie znalazłem w słowni-
kach ukr.), związanego z pomost, zapewne też z lokalnym ukr. *pomist (Fr, Kr), 

— zamianę ’a (z dawnego ę) w e, a w pozycji nieakcentowanej w i, np. w zapile 
‘deska, oddzielająca zapole’ (Kr, pyt. 326) wobec spodziewanego ukr. *zapilla. 
Po stwardniałym r to i przeszło w y w wypryhaj i zapryhaj koni i zapryży (obok 
wyprzęgaj, zaprzęgaj itp., Kr, Sr, pyt. 63), bazieta ‘jagnięta’ (obok jagnię, Kr, 
pyt. 590), dwercieta ‘drzwiczki kuchni’ (obok drzwiczki, Sr, pyt. 876), termitie 
‘paździerze’ (obok paźdzory i paździorze Br, pyt. 1050). Zamiana ta u rzeczowni-
ków rodzaju nijakiego w wygłosie jest zgodna z polską końcówką -e, która mogła 
tu też oddziaływać.

— twardą wymowę dawnego ŕ, np. w podra ‘piętro z drągów nad klepiskiem’ (Br i Sr, 
pyt. 326), pryspa ‘przyzba’ (Br, Kr, Sr, pyt. 654).
O podwyższeniu samogłosek nieakcentowanych i obniżeniu akcentowanych zob. ni-

żej w cechach „kresowych”.
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Zapożyczenia ukraińskie: słowotwórstwo
W niektórych przypadkach o zapożyczeniu decydować będzie słowotwórstwo wyrazu. 
Wyraz kabłuka (Kr, też kabłuczka i kabłączka, pyt. 258, 261 i Sr, pyt. 78), nienotowany 
w słownikach ukraińskich, możemy jednak zestawić z ukr. kabłuczka (w pol. jest kabłą-
czek). W hamujło ‘hamulec’ (Br, pyt. 68) rzuca się w oczy niepolski sufi ks, być może 
jednak przyswojony już przez miejscową gwarę polską.

Za charakterystyczny dla polskich gwar kresowych można uzn  ać sufi ks -aczy 
(o znacznie szerszym stosowaniu niż pol. sufi ks -ęcy), tworzący przymiotniki od nazw 
zwierząt, np. bydlaczy, świniaczy, krowiaczy, kurzaczy (Kcz, pyt. 177–178), ale tu wy-
stępujący tylko w jednej wsi.

Ukraiński   z pochodzenia jest sufi ks -icha w określeniach kobiet, np. kowalicha (obok 
kowalka, Br, pyt. 447).

Sufi ks -ło (w postaci ukraińskiej) wystąpił w ryło ‘ryj’ (zwykle obok ryj, Br, Fr, Hn, 
Kz, Sr, pyt. 549).

Ukr. sufi ks -ińnia wystąpił głównie w postaci gwarowej -inie w cebulinie, cebułynie, 
cybułynia itp. ‘nać lub łuski cebuli’ (Hn, Kr, Kz, Sr, pyt. 991, 992).

Nazwa czeremchy czeremszyna (Sr — tu obok czeremcha, pyt. 1261) z tym sufi ksem 
w polszczyźnie nie występuje.

Sufi ks -yło wystąpił w mokrawyło (obok mokradło, Sr, pyt. 1443) — tu problem na 
pograniczu fonologii i morfologii, bo mamy tu dawne -idło z uproszczeniem dl w l.

Podobnie sufi ks -ycia (por. wyżej tarhowycia) jest ścisłym odpowiednikiem pol. -ica.
Podobnie sufi ks -a w nie całkiem jasnym podpłytcza ‘deska, w której mocowano gór-

ną część żarnówki’ (Kr, pyt. 406) jest odpowiednikiem polskiego -ę (jednakże o znacz-
nie szerszym zasięgu).

Zapożyczenia ukraińskie: słownictwo
Niektóre leksemy oddają realia miejscowe i tu zapożyczenie samo się narzuca, 
np. w przypadku hołoble (Kr i Kz, pyt. 76), choć i tu mogą być dyszelki i łuk (Sr), koro-
mysło (Br, BW, Fr, Hn, Kcz, Kr, Kz, pyt. 812 i 816).

W niektórych przypadkach też nie ma wątpliwości co do faktu zapożyczenia. Tak 
jest np. w przypadku pużak ‘rękojeść bata’ (BW, pyt. 86), barabola i bulba ‘ziemniaki’ 
(Kcz, Kz, pyt. 153), kietycia ‘kłos’ (Hn, pyt. 299), huziar, uzior itp. ‘spód snopa’ (Br, 
Fr, Kcz, Sr, pyt. 300), łoszątko itp. ‘źrebię’ (Sr, pyt. 467–469), hładuszczyk, hładuszczek 
i (hiperstaranne?) gładuszczek ‘garnek gliniany na mleko’ (Kr, Sr, pyt. 522 i 802), le-
hkie ‘płuca’ (obok płuca, Sr, pyt. 569 — tu z ukr. dysymilacją, ale w przymiotniku: 
lekkie pyt. 604), pieczonka, pieczynka, peczynka ‘wątroba’ (przeważnie obok wątroba, 
Br, BW, Hn, Kr, Kz, Sr, pyt. 570), sleżynka itp. ‘śledziona’ (obok śledziona, Br, Sr, 
pyt. 572), drygla, hyżki, studenyna i (regionalne) studzienina ‘galareta z kości i mię-
sa’(Br, BW, Hn, Kcz, Kr, Kz, Sr, pyt. 582), swołek i swołeczek ‘krótka belka w ścia-
nie’ ((Sr, pyt. 658) i swołek ‘belka poprzeczna pod sufi tem’ (BW. pyt. 662), czerepica 
‘dachówka’ (Br, pyt. 683), bołdur ‘odprowadzenie dymu z pieca’ (Fr, pyt. 829), paska 
‘bułka pszenna na święta (na Wielkanoc — J.R.)’ (Kcz, pyt. 861), pokryszka ‘pokryw-
ka’ (Kcz, pyt. 882), ścieranka ‘rodzaj klusek’ (Kcz, pyt. 912), hawkać ‘warczeć’ (obok 
warczeć, Hn, pyt.938), kiernica ‘studnia’ (obok studnia, Kcz, pyt. 962), hyczka ‘nać 
marchwi’ (Fr, Kcz. pyt. 996), powismo ‘pasmo, zwitek lnu’ (Br, pyt. 1051), wało-
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wina ‘zgrzebne płótno’ (Kr, pyt. 1093), żmykać itp. ‘prać w ręku’ (Hn, Kcz, Kz, Sr, 
pyt. 1141), kaczać ‘walkować, maglować’ (Br, Sr, pyt. 1145), zasyły hołku ‘nawlecz 
nitkę’ (obok zawlec igłę, Sr, pyt. 1158), szturpak ‘drzewo powykręcane (Kcz, Kz, 
pyt.1227), dupło (obok dziupło, Sr, pyt. 1248), smreka (obok świerk, Br, pyt. 1278) 
z ukr. smereka, sunica ‘poziomka’ (obok poziomka, Hn, pyt. 1290), rezunka ‘sito-
wie’ (obok osoka, Sr, pyt. 1318, w związku z ukr. jest rizaty ‘ciąć, kroić’, z zamianą 
i na e według odpowiedniości misiać ~ miesiąc itp.), rochkać itp. ‘kwiczeć, chrząkać 
(o świni)’ (obok kwiczeć i chrząkać: Br, BW, Hn, Kr, Kz, pyt. 1329), muraszka (obok 
mrówka, Kr, pyt. 1396), oczerety o niejasnym tu znaczeniu (Sr, pyt. 1450), kałabania 
‘woda z błotem na drodze’ (obok innych określeń, Br, BW, Hn, Kr, Sr, pyt. 1478, 
1479), ditko (obok diabeł, Fr, Sr, pyt. 1637), potopelnik ‘ten, który wciąga w głębi-
nę’ (Kr, pyt. 1639), powieszelnik (powieszelnyk) i wiesielnik ‘wisielec’ (obok wisie-
lak Kr, obok wisielec Sr, pyt. 1640, por. ukr. wiszꞌalnyk i powꞌiszenyk), horiłka (obok 
wódka, Sr, pyt. 1665), zorniczka ‘gwiazda, która gaśnie rano’ (obok jutrzenka, Hn, 
pyt. 1685) i ‘która pierwsza pojawia się wieczorem’ (Fr, Kr, pyt. 1704), mraka (obok 
mgła, Sr, pyt. 1763), pokropelnyk ‘nieślubne dziecko’ (obok bękart, najduch znajduch, 
Kr, pyt. 1800 [zapewne w nawiązaniu do ukr. kropywa ‘pokrzywa’, por. w gwarach 
w Mołdawii określenie ‘dziecko z pokrzyw’ — ustnie od R. Udlera]). Niejasne jest tre-
ście, w zapisie ze znaczeniem ‘szczebelki blatu’, podczas gdy wyraz ukr. (w dodatku 
z ros.) trostꞌa oznacza ‘obrobione włókno lnu, konopi’ (Sr, pyt. 1087). 

Mamy tu też dawne zapożyczenia z języków wschodniosłowiańskich, np. klaczka (Kr, 
pyt. 469), buhaj (zwykle obok byk, Br, BW, Fr, Kcz, Kz, Sr, pyt. 490), hubka (Br, BW, 
Hn, Kcz, Kr, pyt. 764), czeresznia i czereśnia (we wszystkich wsiach, pyt. 1014), portki 
(Br, Fr, Hn, Kcz, pyt. 1187), huba i hubka ‘narośl na drzewie’ (powszechne, w BW też 
hiperstaranne chyba gąbka), czeremcha (powszechne, w BW obok kruszyna, pyt. 1261), 
sioło (i sieło) obok wioska, Kr, Sr, pyt. 1481), czort (obok diabeł, Kr. pyt. 1637). Zapew-
ne należy tu oryszyna ‘zajęcza kapusta’ (Br, pyt. 1295), określone przez informatora jako 
ukraińskie, ale nienotowane w słownikach ukraińskich. 

Można znaleźć tu także regionalizmy, por. chata ‘chałupa’ (BR i BW obocznie z cha-
łupa, Kcz, pyt. 638) i chatka, chatynka (obok domek, Br, Kz, pyt. 640), chata ‘izba 
mieszkalna’ (obok chałupa, mieszkanie, izba, BW, Hn, Kcz, Kr, pyt. 650), ściel ‘deski 
sufi tu’ (Hn, pyt. 693) oraz ściel ‘sufi t z desek’ (Hn, pyt. 694 — znane od XVI w., w Sr 
nowsze zapożyczenie: stela), wereta ‘płachta; prześcieradło’ (obok innych określeń, BW, 
Fr, Kcz, Kr, Sr, pyt. 744), makutra (Br, BW, Fr, Hn, Kr, Kcz, Kz, Sr, pyt. 805), kociuba 
i kaciuba (Br, BW, Fr, Hn, Kcz, Kr, Sr, pyt. 855), niezabudka (obok niezapominajka, Kz, 
pyt. 1294), wyżej studzienina. Zapewne należą tu też połudenkować ‘jeść obiad’ (Kcz, 
Sr, pyt. 926) czy kłuć ‘rąbać’ (w zapisie: kłute, niekłute, Sr, pyt. 1221) — w „Słowniku 
warszawskim” z Kraszewskiego.

Pożyczki „zwrotne”
W wyrazie wasach (Kr wasach, wasachy, Br wasach) i wasaszek (Br, pyt. 56) mamy 
zapewne pożyczkę „zwrotną”: w pol. z niem. wasąg, z tego zapewne ukr. wasah, w na-
szych zapisach przejęte z ukr., w dodatku z mian. lpoj. z ubezdźwięcznieniem wygłosu 
(o ile eksplorator dobrze odczytał wymowę wyrazu, ale w wasaszek ewidentnie wystę-
puje sz z ch). Podobnie jest w necki z twardym n (Br, pyt. 786 i Kr, pyt. 910).
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Adaptacja zapożyczeń: repliki polskie wyrazów ukraińskich 
(fonologia i morfonologia)

Określenie drączek trzeba uznać za replikę ukraińskiego druczꞌok, a nie za zdrobnienie 
od drąg (choć w mianowniku w wymowie jest -k, to jednak derywaty są tworzone od 
tematu na -g): drąk (= drąg), na przykład drączki na drabinie (Hn, pyt. 46). Podobną 
adaptację mamy w rąbel ‘pawąz’ (Br, pyt. 52) z ukr. rubꞌel, przy czym w obydwu wy-
padkach mamy zapewne do czynienia z adaptacją fonetyczną, a nie morfonologiczną, 
por. [Rieger 2002: 30, Krawczyk 2007].

Formę kontaminowaną z pol. rozgon i ukr. rozhꞌin mamy zapewne w (orać na) roz-
gin (Sr, pyt. 139). Nieco inaczej jest w zahꞌon (Kr, pyt. 148), gdzie o można tłumaczyć 
adaptacją do systemu polskiego lub wyrównaniem do przypadków zależnych. Zapewne 
formą kontaminowaną z pol. gryka i ukr. hreczka są greka i greczka (BW, pyt. 219), choć 
możemy mieć tu do czynienia także z obniżeniem samogłoski akcentowanej. 

Za kontaminowaną (czy ad hoc?) trzeba uznać formy grochlanka ‘pędy grochu’ 
(obok horochlanka, Sr, pyt. 222), hrochowisko ‘pole po grochu’ (Sr, pyt. 223), wreciono 
(Hn, pyt. 403). 

Ukr. matirka ‘konopie nasienne’ spolszczono na maciórka (Kcz, pyt. 1031; zapewne 
według wꞌywirka ~ wiewiórka, zbꞌirka ~ zbiórka i in.).

Kontaminowaną formą jest też tarhowycia (obok targowisko, Sr, pyt. 1539) z pol-
skim ar i ukraińskim h oraz sufi ksem w ukraińskiej postaci -ycia.

Formy pozornie tylko przekręcone, a w rzeczywistości adaptowane, występują 
np. w ciełuszka ‘piętka, przylepka’ (Fr, Kcz, Kz, Sr, pyt. 869), por. pol. całuszka (Br, 
BW) i ukr. ciłuszka, w selski (obok wiejski, Sr, pyt. 1482), por. ukr. silśkyj, w dedunio 
(obok dziadek, dziadko, dziadzio, Sr, pyt. 1809), por. ukr. dido, didunio, mamy zapewne 
oddanie ukr. i przez e według bida ~ bieda itd.

Zapożyczenia ukraińskie: formy przekręcone
Podczas przyswajania zapożyczeń nierzadko dochodzi do zniekształcenia pierwotnej 
postaci wyrazu, wychodzącej daleko poza granice adaptacji fonetycznej czy morfolo-
gicznej. Wykolejenia mogły nastąpić zarówno na Wschodzie, jak i po przesiedleniach 
na Śląsk. Oto przykłady: czeremesło (Br, pyt. 113) zamiast czeresło (por. wyżej), ko-
łodiuszka (Br, pyt. 517–518) zamiast spodziewanego kołotuszka, gąbka ‘hubka’ (jakaś 
gąbka jeszcze do tego dochodziła — wyraźne przywołanie zapomnianego wyrazu; Fr, 
pyt. 763), znikać, znykać, żnykać, znykaty (Sr, pyt. 1141) zamiast żmykać, kiermeczka 
‘źródełko’ (obok studzienka, Sr, pyt. 1412) zamiast kierniczka, wołożeda (obok ślizga-
wica, gołoledź, Sr, pyt. 1773) zamiast (w)ożełeda.

Zapis triszka zapewne zamiast triska ‘drzazga, trzaska’ (obok trzaska, Sr, pyt. 956).

Formy dwuznaczne i pozornie ukraińskie
Trzeba wszakże pamiętać, że niektóre formy, z pozoru ukraińskie, ukraińskimi być nie 
muszą. Tak np. w kabłuk (obok kabłąk, Br, pyt. 78) możemy mieć zwężenie samogłoski 
czy to przed n, czy w pozycji nieakcentowanej, i jej odnosowienie. W bida ‘dwukołowy 
wózek’ (BW i Fr), bidka (Br i Kr, pyt. 90), w bida ‘bieda’ i bidak, bidota (czasem obok 
form z bied-, Br, BW, Fr, Hn, Sr, pyt. 1494, 1495) głoska i może oddawać ukr. rozwój 
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*ě, jak i rozwój polskiego e pochylonego, a rozstrzygnięcie poznamy na podstawie wy-
mowy dawnego e pochylonego w wyrazach obcych ukraińskiemu, np. w Br, Fr i Kr jest 
mleko, więc bida itp. mogą być tu ukrainizmami, zaś w BW jest mliko (i mleko), więc 
bida może tu być polską formą gwarową. Trudno jednak na podstawie jednego przykła-
du wyciągać daleko idące wnioski, zwłaszcza, że przesiedleńcom forma ogólnopolska 
mleka musiała być dobrze znana, choćby z uwagi na dostawy obowiązkowe podczas 
wojny. Por. tu też ciwka (Kr, pyt. 1084). 

W syr (Fr, Kr — tu obok ser, pyt. 524, 525) trzeba widzieć raczej zachowanie dawnej 
grupy yr niż wpływ ukr. syr.

Forma czosnyk, dop. czosnyku (Kcz, Kz, Sr, pyt. 989) ma ukr. sufi ks -yk (jak w ukr. 
czasnyk), forma czosnyk, dop. czosnku (Hn) ma zwężenie nieakcentowanego e.

Innym przykładem dwuznaczności wypowiedzi informatora jest: jarma, weź, załóż 
jarzmo na woła (Kcz, pyt. 97), którą trzeba interpretować zapewne tak: wyraz ukr. jarmo 
był znany, ale używany był wyraz polski (jak i w innych badanych wsiach).

Szereg wyrazów nieobecnych w polskim języku literackim skłonni bylibyśmy uznać 
za ukrainizmy, jednakże mogą być one archaizmami czy dialektyzmami, tu podtrzy-
mywanymi zapewne przez odpowiednie formy ukraińskie, np. w rozkidać ‘roztrząsać’ 
(gnój) (Kcz, pyt. 181) i kinąć ‘rzucić’ (Kcz, pyt. 423), mielnik ‘młynarz’ (obok młynarz, 
Br i Kz, pyt. 391, 392), chwost (szereg punktów, pyt. 556), pranik (obok kijanka, szereg 
punktów, pyt. 1132), szmaty, szmacie i łachy ‘bielizna’ (Kz, Sr, pyt. 1133).

Cechy „kresowe” słownictwa
Cechami kresowymi nazywamy tu zjawiska powstałe pod wpływem ukraińskim. Obej-
mują one zarówno cechy właściwe zapożyczeniom, jak i wyrazom rodzimym, chodzi 
więc o cechy przejęte do systemu gwary. Należą tu m.in.:
— zwężona (podwyższona) wymowa samogłosek nieakcentowanych (zjawisko bardzo 

częste), np. w tyliżki (BW, pyt. 125),
— obniżona wymowa samogłosek akcentowanych, np. w telahy (w zapisie: tylachy Kr, 

pyt. 124) — obniżenie zaszło już na gruncie gwary polskiej, bo w ukr. jest tu i (te-
liha), w pidkiet ‘podorywka’ (najwyraźniej nie zaznaczono tu akcentu na e, jako 
wyraz hasłowy podano pidkid), pidkietom putkieno = podkiną, tj. ‘podrzucą’ (Sr, 
pyt. 123), skieba (Sr, pyt. 143), matierka, matierne ‘konopie nasienne’ (Br, Fr, Kr, Sr, 
pyt. 1031),

— proteza w- przed o, np. w zawor ‘zaorane poprzeczne miejsce na końcu pola’ (Sr, 
pyt. 141), wotawa (BW, pyt. 271),

— zmiana czn na szn może być miejscowa, może być rodzima. Mamy tu niewiele przy-
kładów, por. kabłusznik ‘człowiek, który jeździł z jednym koniem i zakładał kabłukę’ 
(Sr, pyt. 78), znasznik (obok znacznik, Sr, pyt. 154), pobyszni ‘boki krosien’ (w haśle: 
pobicznie, Kr, pyt. 1079).

Słownictwo rodzime
Na pierwszy rzut oka przeważającą część słownictwa stanowią wyrazy rodzime. Zapo-
życzeń jest mniej, choć w niektórych wsiach jest ich wyraźnie więcej niż w innych. 

Wydaje się, że porównując udział słownictwa rodzimego i zapożyczonego, trzeba 
zwrócić baczną uwagę nie tylko na nazwy desygnatów, lecz przede wszystkim na na-

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



186 Słownictwo i słowotwórstwo

zwy czynności, także na przymiotniki i przysłówki, które mają we wszystkich badanych 
wsiach głównie formy polskie.

Por. wśród czasowników np. pomagać (pyt. 413), gnać, pędzić itp. (pyt. 536–537), 
bałaganić i śmiecić (pyt. 696, ale tu też kaparzyć Kcz i Sr), popatrzeć, zaglądnąć, zoba-
czyć itp. (pyt. 721), siadać i siedzieć (pyt. 737), darli i skubali (pyt. 746), świecić i świe-
ciło się (pyt. 766), stłukłem, zbiłem itp. (pyt. 797), płukać itp. (pyt. 813), tarła (pyt. 905), 
kwitnąć (pyt. 1001). Z przymiotników i przysłówków można wymienić np. miękki itp. 
(pyt. 747), pełny (pyt. 759), gęsty (pyt. 895), barczysty (pyt. 901), głębszy (pyt. 965), 
cieńsze (pyt. 1093), droższy (pyt. 1166), twardy (pyt. 1258), trzeźwy (pyt. 1667), twardo 
(pyt. 742), stamtąd (pyt. 1473), tędy (1474), więcej (pyt. 1543).

*

W powyższym przeglądzie omówiono znakomitą większość zapożyczeń, przez co po-
kazano proporcje między słownictwem rodzimym a ukraińskim. Na dwa tysiące odpo-
wiedzi, nawet jeśli nie wszystkie zostały tu uwzględnione, zapożyczeń jest stosunkowo 
niedużo, w dodatku często występują one jedynie w niewielu wsiach (w Sorocku, a także 
w Firlejowie i Krowince), bardzo często obocznie z wyrazami polskimi. Wyjątkowo 
trafi ają się zapożyczenia odnotowane w większości badanych wsi. 

Jeśli przyjąć, że w niektórych z tych wsi używano na co dzień określeń ukraińskich 
(por. wyżej uwagi o świadomości językowej informatorów) czy w ogóle w wielu ro-
dzinach posługiwano się na co dzień językiem ukraińskim (por. informacje o badanych 
wsiach, zwłaszcza dane W. Kubijowicza), to w pozostałych wsiach udział zapożyczeń 
w leksyce ich gwar w zakresie prezentowanym w Słowniku, byłby jeszcze mniejszy. 
Na to posługiwanie się na co dzień ukraińszczyzną — przynajmniej przez część miesz-
kańców Sorocka — świadczy w szczególności wypowiedź: maglować, kaczać, kaczaty; 
maglowało się po polsku, ale z ukraińskiego i zawsze, jak to nieraz mówili my tym języ-
kiem, to jeszcze mówiliśmy kaczaty (Sr, pyt. 1145). Z kolei w domu prof. Karola Dejny 
w Borkach Wielkich (tu: BW), a zapewne nie tylko w tym domu, mówiono na co dzień 
gwarą ukraińską, choć potrafi ono też mówić po polsku (z przekazu prof. Zdzisława Stie-
bera). Z naciskiem trzeba jednak podkreślić, że w szeregu wsi polskich na Ukrainie 
posługiwanie się gwarą ukraińską na co dzień nie wykluczało znajomości i możliwości 
posługiwania się także polszczyzną, por. wszędzie w badanych wsiach bąk, chrabąszcz, 
gad, pędrak; głębina i głębizna, pagórek; gospodarstwo i gospodarka; trumna, cmen-
tarz i smętarz; wiatr i wiater, tęcza; córka, siostrzenica, bratanica i bratanka4 i wiele 
innych (wybrane czasowniki, przymiotniki i przysłówki wymieniono wyżej).

Mam nadzieję, że uwagi powyższe ułatwią też korzystanie ze Słownika osobom mniej 
wprawionym w śledzeniu wzajemnych kontaktów językowych polsko-ukraińskich. 

Pokazanie związków pomiędzy słownictwem badanych wsi a słownictwem gwar 
małopolskich czy mazowieckich powinno stanowić temat odrębnego studium, zwłasz-
cza, że sam dobór leksyki w Słowniku jest taki, że znakomita większość przedstawio-
nych w nim wyrazów tworzą określenia właściwe polskim gwarom. 

4 W wielu gwarach polskich na Ukrainie funkcjonują tu zapożyczenia, por. przypis 2.
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*

Przedstawione tu uwagi uświadamiają lepiej także wartość publikowanych tu materiałów 
i pokazują możliwe kierunki dalszych studiów. Wyrazy uznania należą się magistrantom 
gromadzącym słownictwo oraz inicjatorowi i kierownikowi tych badań — dr. Włady-
sławowi Parylowi. Wreszcie wymienić trzeba uczelnię, która patronowała tym pracom: 
Uniwersytet Wrocławski. Z kolei bez udziału Pracowni Polszczyzny Kresowej Instytutu 
Języka Polskiego PAN materiały te nie ujrzałyby zapewne światła dziennego.
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 Słowotwórstwo gwarowej polszczyzny kresowej 
(problemy metodologiczne)1

[Studia nad polszczyzną kresową, t. XII. Semper. Warszawa 2010, s. 65–78]

Dotychczasowe opisy współczesnego słowotwórstwa kresowego sprowadzały się naj-
częściej do krótkiego przeglądu „regionalnych afi ksów słowotwórczych” i „osobliwych 
procesów słowotwórczo-kontaminacyjnych” jak w opisie polszczyzny Lwowa Z. Kur-
zowej [Kurzowa 1985: 116–121, 380–383], do uwag o słowotwórstwie — jak w opisie 
polszczyzny Wileńszczyzny tejże autorki [Kurzowa 1993: 251–256]2 czy małej mono-
grafi i gwary Bujwidz B. Dwilewicz [1997: 62–75] i in. Nieco więcej miejsca poświęciła 
słowotwórstwu polskich gwar na Kowieńszczyźnie H. Karaś; m.in. przeprowadziła ona 
próbę rozróżnienia wyrazów z sufi ksami zapożyczonymi oraz serii wyrazów-zapoży-
czeń z pewnymi sufi ksami [Karaś 2002: 260–276]. Drobne, ale ważne uwagi o słowo-
twórstwie dała H. Turska, opisując elementy białoruskie i litewskie w polskich gwarach 
na Wileńszczyźnie [Turska 1982: 68–73 i 108–1193]. Artykuł K. Czarneckiej [Czarnecka 
2006] oraz dwa kolejne w niniejszym tomie sygnalizują jej studium nad słowotwór-
stwem polskich gwar południowokresowych.

Słowotwórstwo dziewiętnastowieczne zostało omówione bardziej szczegółowo 
m.in. w pracy Z. Kurzowej o języku fi lomatów i fi laretów [Kurzowa 1963], J. Zaleskie-
go o języku Aleksandra Fredry [Zaleski 1975] i in., starsze m.in. we wspomnianej wyżej 
książce Z. Kurzowej dotyczącej Wileńszczyzny.

*

Przy omawianiu problematyki „współczesnego” słowotwórstwa kresowego trzeba 
wskazać ramy czasowe. Proponuję przez współczesność rozumieć cały wiek dwudzie-
sty, a przy tym uwzględniać zmieniające się okoliczności zewnętrzne funkcjonowania 
polszczyzny, zmieniające się funkcje polszczyzny, zmieniające się natężenie wpływów 

1 Składam serdeczne podziękowanie Pani Prof. Ewie Wolnicz-Pawłowskiej oraz Pani Prof. Krystynie 
Kleszczowej za przeczytanie rękopisu i za uwagi, które pozwoliły mi dopracować ten tekst i uniknąć 
błędów. 
2 Obszerniej opisuje tam Autorka słowotwórstwo XVI–XVIII w. (na s. 116–161). 
3 Dalej zachowany tekst się urywa.
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języków sąsiadów — gwar i języka literackiego czy ofi cjalnego, zmieniające się wpły-
wy polskiego języka literackiego (różne na poszczególnych terenach; tu przypomnę sil-
ne wpływy polskiego języka literackiego na terenach znajdujących się w granicach II 
Rzeczpospolitej w latach 1918–1939). 

W ciągu XX wieku trzeba będzie zwrócić uwagę na możliwe różnice pomiędzy 
okresem dwudziestolecia międzywojennego i okresem powojennym, będące skutkiem 
ogólnie znanych zmian w przynależności państwowej i w stosunkach demografi cznych, 
z czym łączy się silny wpływ języka literackiego: raz polskiego, raz rosyjskiego i ukra-
ińskiego lub białoruskiego. Najwięcej materiału zebrano w ciągu ostatniego trzydziesto-
lecia XX wieku. Z kolei materiały zapisywane od przedstawicieli najstarszego pokolenia 
(a tak na ogół czyniono) siłą rzeczy w jakiejś mierze pokazują dane przedwojenne. Cie-
kawe materiały zebrano od przesiedleńców z Kresów; są to zarówno zapisy prowadzone 
zaraz po tzw. repatriacji, m.in. przez A. Zdaniukiewicza (w odniesieniu do przesiedleń-
ców z Litwy), jak i później, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, 
m.in. przez W. Paryla z magistrantami (w odniesieniu do przesiedleńców z Ukrainy, 
a także z innych terenów).

Oczywiście dobrze by było, gdyby badania nad słowotwórstwem dwudziestowiecz-
nym można było odnieść do słowotwórstwa okresów wcześniejszych, jak to próbowa-
ła zrobić Z. Kurzowa dla Kresów północno-wschodnich. Trzeba wszakże pamiętać, że 
wcześniejsze źródła dotyczą polszczyzny bardziej regionalnej niż gwarowej.

Zmieniające się okoliczności zewnętrzne. Były one już przedstawiane kilkakrotnie, 
ograniczam się więc do ich wypunktowania. I tak w okresie 1920–1939 r. część gwar 
kresowych znajdowała się w ramach państwa polskiego, część w ramach Związku So-
wieckiego, część w ramach Republiki Litewskiej, a część w ramach państwa rumuńskie-
go. Pociągało to za sobą bądź sprzyjające, bądź złe warunki dla rozwoju kultury polskiej. 
Trzeba pamiętać, że w ZSRR w okresie mniej więcej 1926–1933 w wielu wsiach pol-
skich istniały polskie rady wiejskie i polskie szkoły, wydawano gazety w języku pol-
skim. Jednocześnie, a zwłaszcza w latach trzydziestych, w ZSRR miały miejsce liczne 
deportacje i akcje eksterminacyjne, co doprowadziło do zaniku całych wsi polskich czy 
polskich części wsi i utraty języka ojczystego. Po 1944–1945 r. całe dawne Kresy znala-
zły się w ramach ZSRR. Tzw. repatriacja w latach 1945 i 1958 spowodowała zanik wielu 
dalszych wsi polskich na Kresach oraz utratę miejscowej inteligencji polskiej. O nowej 
inteligencji polskiej jako o grupie społecznej można mówić jedynie w odniesieniu do 
Litwy; na pozostałych obszarach mamy co najwyżej pojedyncze osoby: księży, nauczy-
cieli, absolwentów polskich szkół.

Zmieniające się funkcje polszczyzny. Z tym wszystkim wiąże się zmiana funkcji ję-
zyka polskiego: od języka państwowego na ziemiach wchodzących w skład państwa 
polskiego i drugiego języka ofi cjalnego w rejonie marchlewskim (na Wołyniu wschod-
nim i w przyległym pasie Podola, a także we wsiach polskich poza rejonem, w których 
istniały polskie rady wiejskie na Ukrainie) czy w rejonie dzierżyńskim (blisko Mińska) 
na Białorusi

Zmieniające się natężenie wpływu języka sąsiadów. Wpływ języka sąsiadów w posta-
ci gwarowej istniał stale, przy uczęszczaniu do szkoły dochodził wpływ także ze strony 
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ich języka literackiego. W języku przesiedleńców na ziemie polskie trzeba się liczyć 
z wpływem mowy sąsiadów, najczęściej pochodzących z innych zupełnie regionów 
i z silnym wpływem szkoły polskiej i środków masowego przekazu. 

Na wstępie trzeba się zastrzec, że przedstawiane dalej problemy występują zapewne 
w tej czy innej formie na całym obszarze dawnych Kresów, natomiast konkretne przy-
kłady czy afi ksy zwykle występują tylko na części tego obszaru. Stąd mowa jest dalej 
o polskim systemie słowotwórczym, cechach charakterystycznych polszczyzny kreso-
wej, ale nie ma mowy o jakimś systemie słowotwórstwa kresowego.

*

Podobnie jak w przypadku leksyki kresowej [Rieger 2004], tak i w przypadku słowo-
twórstwa, ściśle z leksyką powiązanego, trzeba postawić kilka podstawowych pytań 
i poszukać na nie odpowiedzi. Próbowała to zrobić K. Czarnecka w przywoływanych 
wyżej artykułach, ale trzeba pójść znacznie dalej. 

Zacząć należy od tego, co ma być przedmiotem badań słowotwórstwa gwar kre-
sowych, jaką metodologią należy się posługiwać. Przede wszystkim trzeba zdać sobie 
sprawę z tego, że potrzebne są zarówno ujęcia „etymologiczne”, historyczne dla poka-
zania historii i odrębności (wpływów obcych, analogii), jak i synchroniczne, struktura-
listyczne dla pokazania funkcjonowania afi ksów w badanych gwarach dziś. Nawet gdy 
z jakichś przyczyn (np. praktycznych) obydwa ujęcia są stosowane w jednym opisie, to 
konieczne jest ich rozróżnianie.

Należy wskazać sufi ksy charakterystyczne dla polskich gwar kresowych (z wy-
dzieleniem charakterystycznych tylko dla części tych gwar), a więc niewystępujące 
w innych gwarach polskich, co zwykle ma miejsce w pracach polszczyźnie kresowej 
poświęconych. Oczywiście będą to przede wszystkim sufi ksy obce (białoruskie i ukraiń-
skie, także litewskie), jak -uk, np. w pd.kres. i pn.kres. cieluk (w pn.kres. -uk może być 
też bezpośrednio z litewskiego), jak -un, np. pn. bzdun, pierdꞌun, pd. brechun, jak -inia/-
-ynia, np. w pd. buraczynia ‘liście buraka’ czy -iszcze/-yszcze (-iszcza/-yszcza) w pn. 
kartofl aniszcze (kartofl aniszcza) ‘nać ziemniaczana, łęciny po wykopanych ziemnia-
kach’. Będą to także sufi ksy, które w polszczyźnie ogólnej (czy gwarowej niekresowej) 
występują w innych połączeniach (funkcjach), por. tu -inia w pn. dłużynia, szyrzynia, 
grubinia. Do sufi ksów „ukraińskich” czy „białoruskich” zaliczam także takie, które róż-
nią się od polskich „tylko fonetyką”, a więc -ło, np. mazeło ‘mazidło’ wobec rodzimego 
-dło, np. kowadło, czy -’a, -’atko, np. kurcza, kurczatko wobec rodzimych -’ę, -’ątko, 
np. kurczę, kurczątko itd. Sufi ksy -’a, -’atko różnią się zresztą od swych polskich odpo-
wiedników rozszerzeniem funkcji tych sufi ksów, które wychodzą poza tworzenie nazw 
młodych, np. w pn. ziemiatka, sznureniatek. W przymiotnikach mamy tu m.in. pn. i pd. 
-aczy, np. cielaczy, koniaczy. W pd. zapisano też hiperstaranne czy może raczej adapto-
wane do polszczyzny konięczy i chyba trzeba tu mówić o sufi ksie -ęczy (analogicznie do 
wygłosowego -ęczy w ogólnop. zajęczy).

Przy omawianiu tych sufi ksów „charakterystycznych” dobrze byłoby ustalić choćby 
w niektórych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z zapożyczaniem wyrazów z ja-
kimś sufi ksem, a kiedy — mówiąc w uproszczeniu — z „zapożyczeniem” sufi ksu, czyli, 
ujmując rzecz ściślej, z wyabstrahowaniem sufi ksu i dołączaniem go do podstaw rodzi-
mych lub dobrze (od dawna) w gwarze zakorzenionych. To byłoby podejście genetyczne.
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Przy synchronicznej charakterystyce systemu gwary już nie będziemy rozważać 
historii wyrazów, lecz będziemy patrzeć, czy jakiś wyraz jest podzielny słowotwór-
czo, więc np. w niewątpliwym zapożyczeniu (w zapożyczonym całym wyrazie) łoszuk 
z wskazującym na takie zapożyczenie rdzeniem wyróżnimy jako „zapożyczony” sufi ks 
-uk. Jest to problem od dawna znany i niejednokrotnie opisywany. Tutaj trzeba zwrócić 
uwagę na zapożyczenia i derywatu, i podstawy derywacyjnej, które genetycznie są od-
rębnymi zapożyczeniami, a synchronicznie tworzą już fragment systemu gwary polskiej, 
np. w przypadku znakomstwo i znakomy, brechnia i brechać, morszczki i morszczyć. 
Podobnie jest w przypadku zapożyczenia (adaptowanego) połowina i rodzimego poło-
wa. Będą też przypadki wyrazów zapożyczonych, dla których w gwarze nie zapisano 
zapożyczonego wyrazu pokrewnego (podstawy derywacyjnej), ale to wcale nie znaczy, 
że taki wyraz w danej gwarze nie istnieje (o czym bardziej szczegółowo dalej). 

Przy opisie synchronicznym pewne problemy stwarzać może niewątpliwy brak pod-
stawy derywacji w gwarze, na co zwracano już uwagę. J. Sierociuk stwierdził w pew-
nych gwarach brak wyrazu kołysać (dla kołyska), brak wyrazu chrześniak (dla chrze-
śniaczka; jest chrześnik lub trzymanek) [Sierociuk 2003]. Przy opisie etymologicznym 
wystarczyłaby obecność brakujących tam wyrazów na innych terenach czy w zapisach 
dawnych. Praktycznie najczęściej trudne będzie stwierdzenie braku takiego czy innego 
wyrazu w gwarze. 

Z drugiej strony, trzeba pokazać te sufi ksy charakterystyczne na tle innych sufi ksów, 
występujących w badanych gwarach. Trzeba więc pokazać pełny obraz słowotwórstwa 
tych gwar, a więc łącznie z sufi ksami znanymi na całym (czy prawie całym) polskim 
obszarze gwarowym. Trzeba scharakteryzować udział jednych i drugich w obrazie (sys-
temie) słowotwórstwa gwar na Kresach4. Należy też podjąć próbę pokazania, jak w róż-
nych polskich gwarach na Ukrainie, na Białorusi czy na Litwie te proporcje mogą się 
układać. Z góry trzeba założyć, że da się to osiągnąć tylko w wybranych grupach tema-
tycznych, jak np. w nazwach miejsca po uprawach, nazwach łodyg, korzeni itp. roślin, 
nazwach kobiet itd. Wreszcie na przykładzie derywatów dotyczących słownictwa nie-
specjalistycznego trzeba rozważyć wpływ różnych czynników na taki, a nie inny obraz 
badanego słowotwórstwa.

Trzeba rozważyć, czy można włączać do badań polskiego słowotwórstwa kresowego 
zapożyczenia, dla których nie zanotowano w badanej gwarze podstawy derywacyjnej. 

Mamy więc wyrazy takie, jak pd. wołociuha i pn. wołocuha (wałacuha) ‘włóczęga’, 
czy pd. mołodyca i pn. mołoducha ‘panna młoda’ z sufi ksami spotykanymi w innych wy-
razach (rodzimych bądź zapożyczonych), ale z podstawami obcymi, tu od ukr. wołoczꞌy-
ty i brus. wałaczꞌycca oraz ukr. mołodꞌyj, brus. maładꞌy (właściwie: mołodꞌa, maładꞌaja)5. 
Podobnie jest przy derywacji wstecznej (sufi ksie zerowym), np. w pd. korm ‘karma’ od 
ukr. kormyty ‘karmić’ (a w tej gwarze dawne a pochylone jest równe a), pd. pochoron 
‘pogrzeb’ od ukr. pochoronyty, pd. derewiaszki ‘drewniaki’ od ukr. derewo, czy pd. po-

4 Podobnie postulowałem wcześniej pokazywanie w słownikach gwarowych z Kresów używanych tam 
odpowiedników rodzimych zapożyczeń, by nie stwarzać wrażenia, że w tych gwarach poza zapożycze-
niami niczego prawie nie ma.
5 Jeśli w gwarze jest też zapożyczenie mołody(j) ‘pan młody’, to jest to podstawa fundująca dla moło-
dyca i problemu nie ma.
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ruka ‘poręka’ od ukr. poruczyty. Przy założeniu, że potencjalnie takie czasowniki mogą 
być w gwarze zapożyczone, moglibyśmy zakładać potencjalne ich istnienie, a co za tym 
idzie, potencjalną relację słowotwórczą (derywacyjną). Bez tego założenia i tak byłbym 
skłonny uważać wyrazy takie za motywowane, a to za sprawą bilingwizmu, który tam 
panuje (byłby to todzaj motywacji „międzyjęzykowej”, trudny do przyjęcia na gruncie 
języka ogólnopolskiego, ale możliwy dla gwar kresowych); przecież za motywowane 
na gruncie gwary uznamy wyraz pd. chadziajstwo czy chaziajstwo ‘gospodarstwo’ nie 
tylko w relacji do chadziajin czy chaziajin, ale także do zapożyczeń z obcym akcentem 
(na pierwszej od końca) chadziꞌaj, chaziꞌaj. Od razu trzeba się zastrzec, że takie formacje 
należałoby rozpatrywać oddzielnie. 

Przy serii wyrazów zapożyczonych z tym samym sufi ksem mamy do czynienia 
z motywacją wzajemną6, np. dla mołoducha i brechucha (w tym ostatnim przypadku 
od brechać ‘kłamać’), por. też kołociucha/kołotucha ‘rodzaj zupy’ czy dla wołociuha, 
dranciuha, bajtluha, pjaniuha (dwa ostatnie wyrazy można uznać za motywowane bez-
pośrednio)7. 

Zapożyczenie melnik ‘młynarz’ z pol. mleć czy ukr. mołoty Polakowi raczej się nie 
skojarzy. Inaczej będzie w przypadku wyrazu „głębiej” adaptowanego — z miękkim m 
w pd. mielnik, bo to ‘ten, który miele’. Podobnie w przypadku pd. i pn. warenie ‘konfi tu-
ry’ i pd. warenik ‘pierożek’ sufi ksy -enie oraz -ik możemy zapewne odnieść do polskiego 
warzyć (a nie tylko do brus. warꞌyc’, ukr. warꞌyty) ze względu na znaną oboczność r ~ 
rz (choć tu w innych niż zwykle warunkach). W wyrazie wodyczka, zapewne zapoży-
czonym z ukraińskiego, w gwarze wtórną podstawę derywacji stanowi wyraz woda, 
a sufi ks określimy jako -yczka (por. rodzime dusza — duszyczka z wtórnym y po sz); czy 
użytkownicy gwary nie mają tu jakiejś świadomości relacji z ukr. wodꞌyća? Zapewne 
w kolejnych badaniach terenowych trzeba będzie takie pytanie postawić informatorom. 

Wreszcie trzeba postawić pytanie, czy dla stwierdzenia obecności jakiegoś sufi ksu 
w systemie gwary, przy obecności całej serii derywatów z jakimś rdzeniem czy sufi k-
sem, konieczne jest istnienie konkretnej podstawy derywacyjnej dla każdego z wyrazów. 
Por. np. w Oleszkowcach (pd.) mołodziꞌoż, mołoducha i mołodycia czy w innej wsi za-
storonek z powtarzającym się w wielu wyrazach rodzimych (niekiedy też w zapożyczo-
nych z adaptacją morfologiczną) sufi ksem -ek.

Przy wyrazach zapożyczonych, wchodzących do systemu gwary mogą się pojawiać pro-
blemy na styku: podstawa — sufi ks. W przypadku pd. splucha ‘śpioch’ przy wydziela-
niu sufi ksu -ucha i odniesieniu go do spać w rzeczywistości odsyłamy do form ukr. spliu, 
spliať. Podobnie w przypadku zapożyczenia (zapewne z rosyjskiego) w pd. ziemlanka 
‘dół wykopany w ziemi na warzywa’ można mówić o sufi ksie -’anka, choć w rzeczywi-
stości odsyłamy do obcego dla gwary wyrazu ziemliꞌa (czy zemlꞌa). Nie mając podstaw 
do wyróżnienia sufi ksu *-lucha czy *-lanka możemy odwoływać się do obcych pod-
staw, ale możemy też przyjąć dla gwary systemową w rosyjskim oraz systemową i żywą 
w ukraińskim zasadę morfonologiczną dodawania wstawnego -l- po spółgłoskach war-

6 Por hasło „Motywacja” autorstwa Romana Laskowskiego w: Encyklopedia językoznawstwa ogólne-
go. Wyd. 2. Pod red. K. Polańskiego. Wrocław 1999, s. 382.
7 Pani Prof. K. Kleszczowa zwróciła uwagę na to, że motywację można też ujmować skalarnie, tzn. jed-
ne wyrazy będą bardziej, a inne mniej motywowane.
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gowych przed morfemem wymagającym zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski. Oczy-
wiście jest też analogia do ogólnopol. niemowlę, niemowlak, motywowanych przez nie 
mówić, z dziwną z punktu widzenia dzisiejszego systemu, choć w sumie sensowną, in-
terpretacją: niemow(l)-ę, niemow(l)-ak.

W przypadku pd. zrub ‘zrąb; studnia’ czy pd. zmorszczki i morszczyny ‘zmarszczki’, 
a także dla wymienionych wyżej wołociuha/wołocuha czy mołodyca/mołoducha za 
uznaniem tych wyrazów za motywowane w gwarze przemawia także świadomość 
językowa jej nosicieli co do odpowiedniości nie tylko morfologicznych, na co zwró-
cił uwagę przekonywająco B. Walczak [Walczak 1999], ale także fonologicznych, 
np. przy kalce w pn. kęsty ‘zarośla’ z brus. lub. ros. kustꞌy [Rieger 2004]8. Chodzi tu 
często o wyrazy już wspólne z innym językiem z sufi ksami podobnie już wspólnymi, 
ale z motywacją odwołującą się do tego drugiego języka. Do tego może też dochodzić 
problem istnienia wśród użytkowników gwary bilingwizmu lub jego braku u niektó-
rych z nich9.

Mamy w gwarach kresowych szereg wyrazów z suf. -ist, akcentowanych na sufi ksie, co 
w mian. lp. wyraża się w akcencie na sylabie pierwszej od końca, np. pn. traktarꞌyst, 
pd. traktorꞌist, ale w pozostałych przypadkach mamy akcent paroksytoniczny, np. dop. 
traktorꞌista/traktarꞌysta. Jest to sytuacja, w której w całym paradygmacie mamy zgod-
ność z polskim pod względem akcentowym, poza jednym tylko mianownikiem. Czy te 
wyrazy są zapożyczeniami, a więc czy należy je brać tu pod uwagę, czy też cytatami, 
co nakazywałoby je pominąć przy słowotwórstwie? W języku ogólnopolskim mamy 
szereg rzeczowników z akcentem innym niż na penultimie, np. mꞌuzyka, fꞌizyka, w do-
datku w przypadkach zależnych mają akcent również „niepolski”, a nikt nie ma wątpli-
wości, że są to wyrazy dobrze w języku polskim zadomowione (choć coraz częściej są 
wymawiane z akcentem na drugiej sylabie od końca). Mamy też, nieliczne co prawda, 
zapożyczenia z francuskiego z akcentem na sylabie pierwszej od końca, jak image, wy-
mawiane: imꞌaż (choć coraz częściej są zastępowane anglicyzmami, jak ten sam wyraz, 
ale z wymową ꞌimidż). Natomiast w polszczyźnie kresowej nie od dziś częste są zapo-
życzenia z rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego z akcentem różnym od ogólnopol-
skiego, w szczególności z akcentem na ostatniej sylabie, jak aliꞌe, baraniꞌuk ‘baranek’, 
baťkꞌi ‘rodzice’, bazꞌar, czysłꞌo ‘dzień miesiąca’, hołubꞌy ‘błękitny’, karszꞌun ‘jastrząb’, 
mołodniꞌak ‘młodniak’, nielziꞌa ‘nie wolno’, obrꞌad ‘obrzęd’, podnawiꞌes ‘daszek’, pry-
kꞌaz ‘rozkaz’, siudꞌa ‘tutaj, w tę stronę’, święcijꞌan i zwierobꞌoj ‘dziurawiec’, tadꞌu ‘wte-
dy’, wapszczꞌe ‘w ogóle’, wasilꞌok ‘bławatek’, wiereszczꞌak ‘rodzaj sosu’, wroniꞌuk ‘wro-
nię’, wsio rawnꞌo, zakꞌoł ‘podgardle’, zawꞌod ‘fabryka’, żurꞌawl, nie mówiąc o nowszych, 
jak archꞌiw, bilietiꞌeń ‘zaświadczenie lekarskie’, czasꞌy, darmojꞌed, doprꞌos ‘przesłucha-
nie’, hołodomꞌor ‘wielki głód’, kabiniꞌet ‘gabinet’, komendꞌant, nahꞌan, zakꞌon ‘prawo’ 
i wiele innych [Krawczyk 2007; Rieger J, Masojć I., Rutkowska K., 2006]. W dodatku 
niektóre wyrazy z takim akcentem, nie mając żadnego odpowiednika ogólnopolskiego, 

8 Później dorzuciła tu jeszcze kilka przekonywających przykładów, np. rągąć się z ros. ругáться 
A. Krawczyk [Krawczyk 2007: 55].
9 O rodzajach bilingwizmu wśród mieszkańców polskich wsi na Ukrainie zob. np. [Dzięgiel 2003].
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wchodzą może jako cytaty, ale potem stają się zapożyczeniami, jak enkawedꞌist, potem 
kahebꞌist ‘pracownik tajnej policji NKWD10’, ‘pracownik KGB’. Bardziej skompliko-
wana sprawa jest z aktywꞌist oraz komunꞌist, bo na terenach na wschód od Zbrucza dla 
tych wyrazów w polskiej prasie radzieckiej lat dwudziestych używano odpowiedników 
polskich11, tj. aktywista, komunista, uczono ich pewnie także w szkołach. Być może było 
tak, że używano wtedy obydwu form: na -ista oraz na -ist, a potem te drugie wyparły te 
pierwsze. Tak więc w opisie synchronicznym słowotwórstwa gwar kresowych wyrazy 
z akcentem na sylabie ostatniej należy traktować na równi z wyrazami z akcentem pada-
jącym na drugą sylabę od końca. 

Problemem słowotwórstwa kresowego (i w ogóle ludowego, wiejskiego) jest również 
uznanie za motywowane lub nie wyrazów, których podstawa derywacji występuje 
w języku ogólnopolskim, a w gwarze może nie występować. Tak np. wyraz kleryk ma 
w ogólnopolskim odniesienie do kler, natomiast mam poważne wątpliwości, czy ten 
ostatni wyraz znany jest w gwarze kresowej.

Drobny problem stanowi stwierdzenie takiej, a nie innej podstawy derywacyjnej (co 
dotyczy nie tylko polszczyzny kresowej). I tak w przypadku wyrazu dojarka mówimy 
zazwyczaj o sufi ksie -arka od doić, bo jeśli nawet pojawiłby się *dojarz, to będzie to de-
rywat wsteczny. Ale przecież wyraz dojarka możemy też interpretować inaczej, a mia-
nowicie jako analogiczny, por. żniwiarka wobec żniwiarz. Może dla zaznaczenia tego 
faktu należałoby przy dojarka zapisywać sufi ks w postaci -(ar)ka? Inny problem stanowi 
określenie sufi ksu w wyrazie koniusznia: wskazanie jako podstawy koniuch (wyraz tam 
jeszcze żywy) jest formalnie słuszne, ale semantycznie (i synchronicznie) jest to dery-
wat od koń, bo jest to ‘pomieszczenie dla koni’, a nie ‘dla koniucha’. Tu znów musimy 
uwzględnić dwa aspekty: historyczny (genetyczny) i współczesny, a więc rozpatrywać 
i wyraz, i sufi ks w zależności od tego, jaką zasadę charakterystyki badanego słownictwa 
(diachroniczną czy synchroniczną) przyjmujemy. Zapewne trzeba będzie takie wyrazy 
omawiać dwa razy: w aspekcie genetycznym i synchronicznym.

Jeszcze inny problem stanowi zapożyczenie pd. płotnik ‘cieśla’ z ros. płꞌotnik ‘ts.’, 
bo mam wątpliwości, czy w gwarze ktokolwiek kojarzy ten wyraz z płotem. I choć for-
malnie taki związek mógłby ktoś założyć, to semantycznie byłoby to zestawienie błędne. 
Tych dwóch wyrazów żaden nosiciel gwary nie będzie kojarzył. A więc potrzebne jest 
spojrzenie na semantyczną zależność pomiędzy zakładaną podstawą a derywatem i skie-
rowanie wrażliwości badacza na możliwości asocjacyjne użytkownika gwary.

Problemem jest wskazanie odpowiedniej podstawy derywacyjnej, co rzutuje na wska-
zanie takiego a nie innego sufi ksu. Wobec skąpych źródeł słownikowych przyjdzie nam 
sięgać niekiedy po rekonstrukcję podstawy. Tak np. dla sikawiczka ‘mżawka’ nie zna-
lazłem w słownikach kresowych znanego mi z Podhala sikawica ‘silny deszcz’. Ale 
wskazanie dla sikawiczka jako podstawy sik- i sufi ksu -awiczka przeczyłoby zdrowe-

10 Po ukraińsku, ale i w miejscowej polszczyźnie: enkawedꞌe.
11 Z kolei trzeba pamiętać, że często do wsi dochodził tylko jeden egzemplarz gazety, więc o znajomość 
nawet tej gazetowej polszczyzny też było trudno. Przeważnie tych wyrazów używano zresztą w przy-
padkach zależnych, zwłaszcza w liczbie mnogiej.
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mu rozsądkowi. Dla kwiateczka ‘mały kwiatek’ podstawy derywacyjnej szukać trzeba 
nie w kwiat, lecz w *kwiatka — replice ukr. kwitka; warto tu pamiętać, że sufi ks -ka 
tworzy zdrobnienia od podstaw żeńskich. Podobnie dla ptaszka ‘mały ptaszek’ należy 
rekonstruować zgodne z ukr. zapożyczenie *ptacha, dla synoczek (por. ukr. synoczok) — 
*synok (tu powraca problem odniesienia do odpowiednich podstaw w ukraińskim). Te 
wyrazy, nawet gdyby nie były zapisane w jakimś wielkim słowniku jednej czy wielu wsi, 
to przecież istnieją co najmniej potencjalnie (por. też wyżej). 

Inne problemy przyniosą możliwe błędy w rozpisaniu materiału czy tzw. literówki. Dla 
zapisu rozbiłka ‘dokładne młócenie’ z niejasnym zakończeniem -iłka trzeba będzie przy-
jąć omyłkowy zapis „ł” zamiast u niezgłoskotwórczego i ukr. sufi ks -ivka, odpowiadają-
cy polskiemu -ówka. Choć oczywiście możliwe są skojarzenia nosicieli gwary z jakimiś 
rzeczownikami na -łka.

Wymaga rozważenia, co jest odrębnym sufi ksem, a co wariantem (fonetycznym czy 
fonetyczno-morfologicznym). I tak w jednej ze wsi południowokresowych mamy zapis 
oboczny: kurczątko i kurczętko. Ten drugi powstał zapewne w wyniku analogii morfolo-
gicznej do kurczę, kurczęcia. Jak wiadomo, w gwarach kresowych, tak jak to ma miejsce 
w gwarach pozbawionych oddziaływania języka literackiego, wyrównania we fl eksji 
są bardzo daleko idące, por. np. ja beńdzi wskutek synkretyzmu 1 i 3 osoby lp. (i moż-
liwego zwężenia nieakcentowanego -e w -i) ze zmianą wygłosowej spółgłoski tematu 
z twardej na miękką. Wskutek różnych czynników mamy też oboczne formy typu Polaki 
~ Polacy z różnymi spółgłoskami zamykającymi temat wyrazu12. W języku ogólnopol-
skim mamy w odmianie oboczności ę ~ ą, np. wąż ~ węża, w gwarach kresowych często 
zachwianą, z obocznym występowaniem form, np. mąż ~ męż. W wyżej opisywanym 
przypadku formie kurczętko należy więc przypisać sufi ks -ątko i przyjąć, że mamy tu 
wariant fonetyczny -ętko — może występujący w całej wsi, może idiolektalny. Bardziej 
skomplikowany jest przypadek obocznych formacji tartuszka ‘tarka do warzyw’ z pol. 
-ar- i tertuszka z ukr. -er- czy pol. cierlica i zapożyczonego terlica; wydaje się, że syn-
chronicznie można formy ukraińskie uznać za warianty fonetyczne wyrazów rodzimych, 
choć nie jest to do końca pewne.

Inny problem stanowi uznanie odrębności pewnych sufi ksów zapożyczonych od po-
krewnych im sufi ksów rodzimych lub stwierdzenia, że mamy tam do czynienia tylko 
z wariantami fonetycznymi. Za odrębne uznałbym ukraiński (i rosyjski) z pochodzenia 
-ar, np. stolar, piekar, gonczar i ganczar oraz polskie -arz, np. stolarz, piekarz, także 
ukraińskie -’a i -’atko, np. husia, husiatko oraz polskie -’ę, -’ątko, np. jagnię, prosiątko 
(por. wyżej). Być może należałoby tu zaliczyć też brus. i ukr. sufi ks -ok, np. pn. szaszꞌok 
(jest zresztą też szeszek) ‘tchórz’ oraz -ek, np. kłósek, choć te dwa sufi ksy łączy dodat-
kowo zanik samogłoski w przypadkach zależnych, np. szaszkꞌa i kłóska. Za odrębnością 
przemawia i to, że nosiciele gwary zdają sobie (intuicyjnie) sprawę z odpowiedniości 

12 Forma Polaki kontynuuje dawny biernik, Polacy — mianownik. Z drugiej strony ta pierwsza forma 
ma oparcie w żywych w gwarze wyrównaniach i w silnym przecież wpływie odpowiedniej formy 
ukraińskiej.

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



196 Słownictwo i słowotwórstwo

swoich ’ę, ’ą oraz ukraińskiego ’a, swojego rz i obcego r (stąd np. piękna adaptacja 
w oprzydzielić z ros. определúть, grzom z ros. гром, macierzyństwo ‘przekleństwo’ 
z ros. матерщúна, brus. мацяршчúна), swojego -ek z ruchomym e i obcego -ok z ru-
chomym o. Można też przyjąć, że wśród nosicieli gwary istnieje świadomość odpowied-
niości morfemów.

Inaczej jest w przypadku oboczności zapożyczonego z ukraińskiego sufi ksu z ada-
ptowanym do polskiego systemu wygłosem -inie/-ynie, np. buraczynie ‘liście buraków’, 
kartofl inie ‘nać ziemniaka’ wobec -inia/-ynia, np. grochowinia ‘łodygi po grochu’ (w in-
nych gwarach może być grochowinie) na terenach dawnego zaboru rosyjskiego (na 
wschód od Zbrucza). Trzeba jednak pamiętać, że ogólnoukraiński sufi ks -ynnja na tere-
nach pomiędzy Sanem a Zbruczem ma w gwarach ukraińskich przeważnie postać -ynie, 
więc w gwarach polskich na tym terenie w zapożyczeniach nie trzeba żadnej adaptacji. 
Na wschód od Zbrucza byłaby tu oboczność pomiędzy formą adaptowaną do systemu 
polskiego i formą niezaadaptowaną, a więc raczej mielibyśmy tu dwa sufi ksy. Mamy 
tu też problem wymuszania bądź niewymuszania adaptacji do systemu gwary [Rieger 
2004: 30]13.

W zakresie czasownika K. Czarnecka zwróciła uwagę na wpływ zjawisk fonetycznych 
na postać prefi ksów [Czarnecka 2010a]. Mamy więc w gwarach południowokresowych 
przy zwężeniu e do i/y w pozycji nieakcentowanej formę przychodzić dla określenia 
‘przechodzenia’ i ‘przychodzenia’. Trzeba tu popatrzeć od strony morfonologii, mówiąc 
o neutralizacji nie tylko e oraz y, ale także prefi ksów prze- oraz przy- w takiej pozycji. 
W przychodzić dla stwierdzenia, o który prefi ks chodzi, trzeba się odwołać do pozycji 
mocnej, tj. akcentowanej, a więc do stwierdzenia, czy chodzi tu o przejście (np. przez 
ulicę) czy o przyjście (np. do domu). W ten sposób możemy jednoznacznie określić 
sporą liczbę takich form, choć w szeregu przypadków nie ustalimy znaczenia wyrazu, 
a przez to nie będziemy mogli się dowiedzieć, którego z prefi ksów chciał użyć nadaw-
ca. Słusznie K. Czarnecka wskazuje na formy typu przydumać czy przysłabować, które 
nawet w kontekście mogą być niejasne, a co dopiero przy zapisie słownikowym, gdzie 
podano tylko bezokolicznik i (nie zawsze precyzyjnie) znaczenie14. Chyba trzeba będzie 
zapisywać prefi ks w postaci prze-/przy- czy *prze-/*przy-, co nie oznacza odrębnego 
prefi ksu, ale sygnalizuje naszą niewiedzę.

Inaczej jest, gdy mamy do czynienia z „czystą” fonetyką: z obniżoną wymową y. Dla 
formy przewyk ‘przywyknął’ nie będziemy mieć pozycji mocnej. Mogą nam pomóc tyl-
ko inne zapisy tego leksemu, bo takie obniżenie może się wahać od nieznacznego aż do 
(prawie) pełnego zlania się z e, może nam pomóc kryterium semantyczne. W formie 
przewyk trzeba widzieć prefi ks przy-.

13 Przypomnę tu, że w gwarach kresowych miękkie ŕ wymaga adaptacji na r twarde lub rz [ž], bo nie 
ma tam fonemu [ŕ] — por. wyżej, natomiast obce h nie wymaga adaptacji, bo jako fonem w tych gwa-
rach istnieje, stąd wyrazu hosudarstwo nie można zaliczać ani do zapożyczeń adaptowanych, ani do 
nieadaptowanych — tu trzeba mówić o wyrazach niewymagających adaptacji; jeśli jednak takie obce h 
zostanie zamienione na g, to możemy mówić o adaptacji niekoniecznej, ale zrealizowanej).
14 Uświadamia to, jak ważnym jest podawanie w słownikach gwarowych nie tylko defi nicji, ale także 
kontekstu.
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K. Czarnecka wskazuje też na podobne problemy z prefi ksem o-, który w pozycji 
nieakcentowanej może występować też w postaci u-, np. ubrali ‘obrali’, co powoduje 
neutralizację fonetyczną w tej pozycji prefi ksów o- oraz u-.

W gwarach północnokresowych tzw. akanie (mówiąc w uproszczeniu: wymowa nie-
akcentowanych e o a jak a we wszystkich pozycjach), np. w przadaji ‘sprzedaje’, prza-
mielim ‘zmielemy’, admawiam ‘odmawiam (modlitwę)’ nie stwarza takich problemów, 
bo nie ma w polszczyźnie prefi ksu *prza-. Podobne problemy mogą powstać natomiast 
w przypadku północnokresowego ukania (wymowy nieakcentowanego o jak u) oraz 
w przypadku zwężenie nieakcentowanego e do i/y (to ostatnie ma miejsce zwykle w po-
zycji poakcentowej), por. np. ubierzym ‘obierzemy’ (forma „uciekniemy” brzmiałaby 
tak samo), oraz w przypadku zwężenia nieakcentowanego e do i/y (te same problemy, co 
w gwarach południowokresowych).

W sumie problemem jest nie tyle wskazanie „właściwego” (etymologicznego) pre-
fi ksu, jak uzyskanie dobrego zapisu (kontekstu). I analogia sama się nasuwa: nie każde 
pismo umiemy odczytać, a choć może ono oddawać spójny tekst, my jednak nie mamy 
narzędzi, by go ocenić.

Przedstawione wyżej uwagi o roli akcentu w realizacji samogłosek i związanych 
z tym zmian fonetycznej postaci afi ksów K. Kleszczowa podsumowuje postawieniem 
pytania: kiedy różnice prozodyczne są relewantne, a kiedy nie mają znaczenia?

Jeszcze inne problemy wywołuje spowodowane wpływem systemu ukraińskiego (i bia-
łoruskiego) „mieszanie” prefi ksu u- z w-. Może warto przypomnieć, że w ukraińskim 
i białoruskim nagłosowe u- oraz w- przybierają postać u-, u niezgłoskotwórczego [ṷ] 
lub w- w zależności od sąsiedztwa fonetycznego. Stąd w tekstach i słownikach kre-
sowych pojawiają się formy wderzyć, wcikać, wkraść, a obok nich występują także 
uderzyć, ucikać, ukraść. Słusznie K. Czarnecka dodaje tu przedrostek o-; samogłoska 
o w pozycji nieakcentowanej może zostać zwężona aż do u i w konsekwencji w od-
powiedniej pozycji przejść w w-, jak w wpasać ‘opasać’, wsmalić ‘osmalić’, wskubać 
‘oskubać’. O genetycznej wartości sufi ksu w większości przypadków decyduje kon-
tekst. Problemem jest jednak znalezienie uzasadnienia „seryjnego”, synchronicznego, 
a nie etymologicznego, dla stwierdzenia, że w gwarze mamy do czynienia z prefi ksem 
u- (a nie w-). Wydaje się, że można się tu odwoływać do tych gwar kresowych, które 
nie znają takiego mieszania, także do regionalnej polszczyzny południowokresowej. 
Brak mieszania (lub nieliczne przypadki mieszania) mają niektóre wsi szlacheckie, jak 
Prywitne, Burtyn, ale nieczęsto notowano mieszanie w chłopskim Zarzeczu [Rieger J, 
Cechosz-Felczyk I., Dzięgiel E., 2002–2007]. Jasnym jest, że w przypadku takich form, 
jak wprosić się ‘oprosić się’ czy wżenić się ‘ożenić się’ istotnym jest kontekst, bo bez 
niego postać z w- pozostanie dwuznaczna. Jeśli przyjęlibyśmy dla sufi ksu określenie: 
u-/w-, to wtedy mielibyśmy de facto dwa takie sufi ksy: u-/w-1 dla etymologicznego su-
fi ksu u- (lub o-), np. w przypadku wbrać się ‘ubrać się’ czy wżenić się ‘ożenić się’ oraz 
u-/w-2 dla etymologicznego sufi ksu w-, np. w przypadku wżenić się ‘ts.’. Lepiej jednak 
pozostać przy etymologicznym określeniu sufi ksu, tj. u- lub w-, a zapis (nie sufi ks!) u-/
w- pozostawić dla przypadków niejasnych. Wniosek ogólniejszy płynący z tych rozwa-
żań potwierdza w tym zakresie spostrzeżenia J. Sierociuka [Sierociuk 2003], że czasem 
same słowniki nie wystarczają do badań słowotwórczych, że potrzebne są konteksty, 
a więc teksty gwarowe.
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Trochę inna jest sytuacja w przypadku przejścia nagłosowego nieakcentowanego o- 
w u- w polszczyźnie południowokresowej, np. użenić się, upierać się, bo wprawdzie 
kontekst podpowie, o jaki etymologiczny sufi ks chodzi, ale nie bardzo można odwoły-
wać się do regionalnej polszczyzny, bo takie zwężenie u znacznej liczby jej nosicieli nie 
występuje. 

Innym problemem są zmiany sufi ksu bezokolicznika, np. w gwarach na Ukrainie 
z -iwać/-ywać na -uwać, np. wystukuwać, zasypuwać. K. Czarnecka odnotowuje 18 ta-
kich form, przy czym wszystkie mają czas teraźniejszy na -uję, -ujesz. Wpływ form 
ukraińskich na -uwaty wydaje się bezsporny, należy jednak zastanowić się nad tym, 
w jakiej mierze na taką postać bezokolicznika wpływa odmiana w czasie teraźniejszym 
i czy jest to wpływ „sprawczy” czy „wspomagający”. Wyrównanie do tematu czasu 
teraźniejszego jest tu czynnikiem niewątpliwie ważnym, bo przykłady zostały wybrane 
z dwu wsi chłopskich, w dodatku długi czas izolowanych.

Zastanawiając się nad tym, co należy uznać za „charakterystyczne” dla polszczyzny 
kresowej (zresztą nie tylko w zakresie słowotwórstwa) trzeba odróżnić dwie płaszczy-
zny: synchroniczną, w której uwzględniamy to, co jest najczęstsze, co dominuje, jest 
reprezentowane przez wiele przykładów (z uwzględnieniem wszakże różnic pokolenio-
wych — jeśli takie są) i historyczną, gdzie liczy się występowanie pewnych form czy 
morfemów nieznanych gdzie indziej, np. dla polszczyzny na podłożu litewskim za sufi ks 
godny uwagi uznamy -itia, np. w córunitia, damulitia, choć wcale nie jest on reprezen-
towany przez liczne przykłady (podobnie jak cofają się tam charakterystyczne przecież 
przy powstawaniu gwarowej polszczyzny pólnocnokresowej: mieszanie i oraz y, np. ro-
bimi, zastępowanie ch przez k, np. kam, czy f przez p, np. pamilia). Niestety w wielu 
pracach te dwie płaszczyzny są mieszane. Oczywiście tutaj „historyczny” i „synchro-
niczny” znaczą co innego niż przy rozważaniach wyżej.

Za charakterystyczne należy też uznać wchodzenie do systemu słowotwórczego 
polskiego zapożyczeń, co ma miejsce w przypadku języków blisko spokrewnionych 
(białoruskiego, ukraińskiego); K. Czarnecka nazywa to „nabyciem w gwarach nowej 
motywacji” [Czarnecka 2010b]. Tak więc zapożyczenie posyłka ‘paczka’ jest moty-
wowane przez polski wyraz posyłać, choć genetycznie jest to derywat od ukr. posyła-
ty (a właściwie od ros. posyłať), zaś kosowica ‘sianokosy’ łączy się teraz z pol. kosić, 
a nie ukr. kosyty. Podobnie dla zapożyczenia praska ‘żelazko’ mamy rodzime prasować. 
Z kolei rozpis ‘ślub cywilny’ kojarzy się z zapożyczeniem (kalką) rozpisać się (z ukr. 
rozpysatysia, ros. raspisaťsia), represacja ‘represje (najczęściej: rozstrzelanie)’ (słow-
niki ukraińskie wyrazu *represacija nie notują, ale zapewne taki wyraz potocznie był 
używany) z zapożyczonym (adaptowanym) represować, zaś zborka ‘zaszewka’ może 
być motywowana w gwarze innym zapożyczeniem zbor ‘zebranie’ (polskie derywaty od 
zbierać itp. mają zwykle w wygłosie -ór, np. zbór, umór itd.).

Za charakterystyczne dla polszczyzny kresowej można też uznać zapożyczanie su-
fi ksów (pierwotnie: wyrazów z takimi sufi ksami), które funkcjonują obocznie z ich 
rodzimymi odpowiednikami, np. w przypadku pd. toporyszcze można mówić o sufi ksie 
-yszcze, który ma swój odpowiednik polski -iszcze (z wariantem fonetycznym -yszcze 
po spółgłoskach funkcjonalnie miękkich, jak w rzeczyszcze); tu oczekiwalibyśmy formy 
*toporzyszcze (por. singulativum towarzyna ‘krowa’ od towar ‘bydło’ z pełnym przysto-
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sowaniem do systemu polskiego). Obok prefi ksu pół-, np. w półkopa może występować 
(wtórnie, rzecz jasna) prefi ks ukr. pił-/piw-, np. w piłsaczek ‘rodzaj kurtki’ (rzeczą wtór-
ną jest tu dla nas problem kalkowania jako źródła obecności tego wyrazu w gwarze). 
Podobnie może być w sufi ksie bezokolicznika, gdzie notowano m.in. wykopuwać obok 
wykopywać.

Za charakterystyczny dla polszczyzny kresowej można też uznać inny podział sło-
wotwórczy wyrazów zapożyczonych niż w źródle zapożyczenia. O wyrazach splucha, 
ziemlanka por. wyżej. W przypadku warenik ‘pierożek’ w gwarze polskiej odniesiemy 
go do warzyć (por. warzyć się ‘gotować się’ w Satanowie, może tu z ukr. waryty ‘go-
tować’), podczas gdy w ukraińskim do imiesłowu warenyj (ale por. też uwagi wyżej 
o możliwości odniesienia wyrazu do formy obcej).

Za charakterystyczną dla polszczyzny kresowej można też uznać adaptację słowo-
twórczą zapożyczeń, np. w zerkadło ‘lusterko’ z ukr. zꞌerkało, krzesadło z ukr. kresało, 
por. pol. dawn. krzesidło ‘krzesiwo’. 

Za charakterystyczne dla polszczyzny kresowej czy rożnych systemów polszczy-
zny kresowej (nie tylko w słowotwórstwie) trzeba uznać liczne wyrównania analogicz-
ne, wynikające z izolacji wobec polszczyzny ogólnej; będą one mniejsze w kresowej 
polszczyźnie regionalnej, większe w polszczyźnie chłopskiej (gwarowej), zwłaszcza na 
terenach dawnego zaboru rosyjskiego i państwa radzieckiego.

Na końcu trzeba postawić pytanie, czy w zakresie używania sufi ksów dotyczących istot 
młodych odpowiednie derywaty nie mogą sugerować małopolskiego bądź mazowieckie-
go charakteru gwary, a więc czy nie mogą wskazywać na jej pochodzenie. Pamiętając, 
że metrykę dawniejszych wsi chłopskich czy drobnoszlacheckich ustalamy (na razie) 
na XVII–XVIII w., to znacząca przewaga sufi ksów -’ę, -’ątko, jak np. kaczę, prosiątko, 
w Nowosielicy i Zielonej nad -ak, np. cielak, prosiak, mogłaby sugerować osadnictwo 
raczej (choć niekoniecznie wyłączne) małopolskie — według obliczeń K. Czarneckiej 
w Nowosielicy na 14 derywatów z rodzimymi -’ę, -’ątko, -ąteczko są zaledwie 3 de-
rywaty na -ak: cielak, prosiak i łoszak, w Zielonej na 18 derywatów z -’ę, -’ątko/-ętko 
jest tylko 1 na -ak, przy czym w obydwu wsiach mamy zarówno łoszę i łoszątko oraz 
łoszak, formy utworzone już na Ukrainie od ukr. łosza ‘źrebak’ (podobnie pacię i paciąt-
ko w Zielonej zostały utworzone od ukr. pacia ‘prosię’). Trzeba wszakże pamiętać, że 
niektóre formy na -ę, -ątko mogły powstać jako repliki ukr. derywatów na -’a, -’atko; 
w obydwu wsiach jest kilka takich form na -atko, np. husiatko, kurczatko.
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 O pożytkach płynących z opracowania dużego słownika 
jednej wsi kresowej

[I. Cechosz, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu. Lexis. Kraków 
2004, s. 7–11] 

Badania nad gwarami polskimi na dawnych Kresach rozwinęły się na wielką skalę po 
1989 r., przynosząc wiele opracowań z zakresu fonetyki, morfologii, słownictwa. Dotąd 
ukazał się jednak tylko jeden większy słownik gwarowy, a mianowicie słownik polsz-
czyzny z Bukowiny K. Feleszki, który zawiera ponad 3 000 wyrazów wraz z cytatami, 
ilustrującymi ich użycie [Feleszko 2003]. W druku jest spory słownik gwar polskich 
na Litwie [Rieger i in. 2006], ale słownik z Białorusi (z Brasławszczyzny) jest dopie-
ro w przygotowaniu, brakuje nadal słownika współczesnych gwar polskich na Ukra-
inie z terenów Lwowskiego, Tarnopolskiego, Podola i Żytomierszczyzny. Opracowanie 
gramatyki powinno poprzedzać studia nad słownictwem, dlatego też mamy już opra-
cowanie fonetyki i morfologii z dwóch wsi na Podolu [Cechosz 2001, Dzięgiel 2001, 
por. też Harhala 1931] i dwóch na Żytomierszczyźnie [Rudnicki 2000, Tymbrowska 
2002, por. też Bakun-Kiczyńska, Rieger 2004], nie licząc całego szeregu szkiców i uwag 
drobniejszych [Rieger i in. 2002]. Po słowniczkach jeszcze dziewiętnastowiecznych 
A. Kremera z 1863 r. i P. Parylaka z 1877 r. kolejnym opracowaniem jest niewielki słow-
nik gwary wsi Duliby S. Hrabca z 1955 r. i wydany w latach osiemdziesiątych słownik 
Draganówki ks. J. Chromika, liczący ok. 3 000 wyrazów, na ogół bez przykładów użycia 
[Chromik 1980]. Ale też nawet małe, a tym bardziej „średnie” słowniki polszczyzny 
kresowej, o której słownictwie wciąż mało wiemy (a nawet indeksy do prac przedwo-
jennych), zasługują na opublikowanie [Modzelewska 2002, Czarnecka 2002, por. też 
Grek-Pabisowa 2001/2002a, Grek-Pabisowa 2001/2002b].

Dr I. Cechosz-Felczyk przedstawia obszerne współczesne słowniki gwarowe z dwóch 
wsi polskich na Podolu. Słownik Oleszkowiec, najobszerniejszy z dotychczasowych, za-
wiera ponad 5 200 wyrazów, słownik Hreczan (Greczan) nieco mniej (ponad 2 850). 
Obydwa są bogato ilustrowane przykładami użycia wyrazów hasłowych. Prezentowane 
tu słowniki nie są wielkie, bo w czasie krótkich wyjazdów zwracaliśmy uwagę także 
na fonetykę i morfologię badanych gwar, ale dostatecznie duże, by na ich podstawie 
pokusić się o badania nad słownictwem kresowym. Wypytując w 1993 r. wraz z I. Ce-
chosz i E. Dzięgiel informatorów, gnębiąc ich pytaniami o nazwy przedmiotów i ich 
najdrobniejsze części, o nazwy czynności w zakresie różnych dziedzin słownictwa we-
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dług kwestionariusza K. Dejny i własnego, też według zestawionych wcześniej tematów, 
pytając o różne formy tych wyrazów, nie przypuszczałem nawet, że uda się zgromadzić 
tak wielki i tak ciekawy materiał.

Dotychczasowe próby analizy słownictwa kresowego, a ściślej mówiąc, jego osobli-
wości, były oparte na znacznie mniejszych materiałach, a dotyczy to zarówno polszczy-
zny południowo- jak i północnokresowej. Tym niemniej przynoszą one ważne ustalenia. 
Wymienić tu trzeba zwłaszcza dwie monografi e Z. Kurzowej [Kurzowa 1985, Kurzowa 
1993], opis polszczyzny na Kowieńszczyźnie H. Karaś [2002], artykuły B. Walczaka 
[1999] oraz specjalne studium L. Nepop [Непоп 2004]1, a także moje uwagi [Rieger 
2004]. Ale też dla badania słownictwa kresowego ważne są wszelkie inne prace, omawia-
jące kontakty językowe w zakresie słownictwa [por. np. Obara 1999]. Słownik Oleszko-
wiec, zwłaszcza w zestawieniu ze słownikiem z Hreczan, daje większe możliwości opisu 
(analizy) słownictwa niż wspomniane wyżej prace, pokazania jego bogactwa, opartego 
na współwystępowaniu wyrazów rodzimych i zapożyczonych, neutralnych i nacecho-
wanych emocjonalnie, a także wszechstronnej analizy zapożyczeń (por. o tym dalej). 
Przykłady użycia wyrazów, zaczerpnięte z tekstów ciągłych, pokazują, w jakim kontek-
ście (także pozajęzykowym) został użyty dany wyraz.

W słownikach tu publikowanych (i innych, oddawanych właśnie do druku [Paryl 
2004, Rieger i in. 2006]) staramy się odejść od zasady podawania tylko „osobliwego” 
słownictwa gwary, a więc od podawania występujących w niej — z punktu widzenia 
polskiego języka literackiego — archaizmów, regionalizmów wraz z zapożyczeniami, 
dialektyzmów oraz — tu wprowadzając punkt widzenia badanych gwar — zapożyczeń 
lokalnych, na rzecz podawania także wyrazów polskiego języka literackiego, znanego 
bądź z przekazów rodzinnych, bądź ze szkoły polskiej, z czasopism i książek czy z języ-
ka używanego w Kościele (np. w Hreczanach zniszczyć obok unicztożyć); pisze o tym we 
Wstępie Autorka. Podajemy także zapisane przez nas te wyrazy języka ogólnopolskie-
go, które w innych, znanych nam gwarach południowokresowych, mają zapożyczenia. 
Weźmy dla przykładu zanotowane w Hreczanach polskie babka, bliźnięta, cegła (obok 
kirpꞌicz), cerkiew, kolor, czosnek (obok czosnyk), grabie, kolor, historia (obok istoria), 
ladacy, myśleć (obok dumać), mieszkanie (obok kwartira), ogon, sędzielina, więzienie 
(obok turma) i zapisane w Oleszkowcach ich odpowiedniki: bꞌabuszka, bliźniuki, cehła 
(obok kirpꞌicz), cerkwa, cwiet (obok kolor), czosnyk, grable (obok grabie), istoria, la-
daszczy, dumać, kwartira, chwost, inyj, turma. Czy w Oleszkowcach występuje większe 
niż w Hreczanach nasycenie zapożyczeniami słownictwa? Jeśli tak — ale tę impresję 
trzeba poprzeć badaniami — przyczyna może tkwić w wyspowym charakterze gwary, 
otoczonej zewsząd wsiami ukraińskimi, a w każdym razie dziś mówiącymi po ukra-
ińsku, podczas gdy Hreczany graniczą z polskimi wsiami: Zarzeczem i Szaróweczką. 
Nie zmienia to faktu, że ogólnopolskim wyrazom w jednej wsi odpowiadają zapoży-
czenia w innej. Zresztą jest i odwrotnie: oleszkowieckim polskim barłóg, zegar (obok 
dzygar, czasꞌy), egzamin, głęboki, pociąg, trzósło odpowiadają hreczańskie zapożyczo-
ne barłoha (hybryda polsko-ukraińska), czasꞌy, głuboki (hybryda lub rusycyzm; obok 

1 Por. wcześniejsze studia tejże: Problematyka badań nad słownictwem gwar polskich na Ukrainie, 
SPK X. Warszawa 2001 oraz Interferencja leksykalna i jej odmiany (na przykładzie słownictwa kre-
sowego), [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym, pod red. J. Riegera, Warszawa 2002, s. 101–127. 
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głęboki), pojizd, czeresłꞌo. Interesuje nas, w jakiej mierze to słownictwo ogólnopolskie 
jest znane i w jakich sytuacjach oraz przez których informatorów używane — na przy-
kład część tych wyrazów polskich (literackich lub gwarowych), które współwystępują 
z zapożyczonymi, znajduje się zapewne tylko w biernym zapasie leksyki informatorów 
[por. Rieger 2004]. Inny problem stanowią wpływy rosyjskie i ich współwystępowanie 
z ukraińskimi (częstokroć wyrazy rosyjskie dostają się do gwary polskiej poprzez ukra-
iński), np. polsko-ukraińskiemu kolor w Hreczanach odpowiada w Oleszkowcach kolor, 
występujący tam obok rosyjskiego cwiet.

*

W hasłach słownikowych, w przykładach użycia wyrazów znajdujemy także echa hi-
storii i to nie tylko przy hasłach „politycznych”, jak armija czy enkawedista. Tak 
np. w słowniku gwary Oleszkowiec pod armia czytamy: „w armije nas też nie wzieni 
przez to, że my Poliaki”, bo rzeczywiście na sowieckiej Ukrainie przed 1939 r. Polaków, 
jako elementu niepewnego, do Armii Czerwonej nie brano. Pod car mamy m.in. „za cara 
nikto nie przynużdał... do rosyjskiej ni do ukrajińskiej (mowy)”. Pod dowieść ‘przy-
wieść’: „dowiedła sowiecka własť tak ten naród, że niewazmożno”. Pod drzewo: „a na-
łogi (‘podatki’) to za wohrody byli, daże jabłonki powyrombywali, to że sze za Stalina... 
bo kazali, że bedo za każde drzewo coś tam bahato płacić”. Pod hosudarstwo: „tam 
jich wygnali z tyj wo chaty, hosudarstwo (‘państwo’) wyhnało do tej stareńki”. Pod 
odpisywać: „[listy były] zamaliowane stont (‘stamtąd’) z Rusiji... jak jemu udpisywali... 
ciotki jak udpisywali, to połowina była zamaliowanych”. Pod porozwaluwać: „rozegnali 
[bogatych], chaty porozwaliuwali, powalili”. Pod zdybywać: i sze takie sie zdybali, że 
podpisywali sie, że wujko wychodził na żniwa, zbirał liudzi, strajk robił”. W słowniku 
gwary Hreczan czytamy pod absalutno: „zaszliby w magazꞌyn, popatrzyli sie... ni ma 
nic absaliutno”. Pod dzie: „no dzie wysadzili, to co tam stancja była, no tam posiołek 
szcze był wosim kilometry od nas” (to o wysiedleniu). Pod enkawedista: po drodze jak 
wiedli take enkawedisty i druge take komsomolcy, wsio ich po drodze bili”. Pod garnek 
i garnuszek: „zabierali, daże z garnuszków zabierali, wy wicie, je w garnuszku troszki 
[ziarna], wysypie i zabierze” (podczas głodu w 1933 r.). Pod gnić: ojce nasze przeliwali 
krew i sze dzieś gnijo tam w ziemi po świecie”. Pod jedzenie: „Niemcy przyjdo, zabiero, 
jak ni [w] Nimeczczyne, to kury, to krowy zabirali na jedzenie”. Pod kopiejka: „robisz, 
robisz ceły dzień, to może dziesić kopijek zarobisz” (w kołchozie). Pod pora: „krzycza-
ła [nauczycielka], że Mazurów powybijać dawno pora”. Pod udarnik: „to udarnikiem 
ich nazywali, tych komsomolców, że oni chodzili i zabierali [zboże], daże w sztakanie 
(‘w szklance’), w garczeczku było dzieś zachowane, i to zabierali”.

Słowniki pokazują jeszcze inny aspekt historii: zmaganie się żywiołu rodzimego, 
a więc wyrazów ogólnopolskich (jak jutro, odziomek, poskarżyć się, próg), archaizmów 
i dialektyzmów (np. ćwiek, jarmarek, jarzyna ‘zboże jare’, koprzywa, szla ‘szleja’) z za-
pożyczeniami (np. jarmo ‘jarzmo na woły’, łuszpa ‘łupina’, mołodyca ‘młoda mężatka’, 
Rozdwianne Święta ‘Boże Narodzenie’). Część zapożyczeń dawno już zakorzeniła się 
w polszczyźnie na Ukrainie, np. ścielina ‘sufi t’ została zapisana w postaci ściel w księ-
gach kamienieckich w połowie XVI wieku; leksem ten należy więc do grupy regionali-
zmów kresowych. Inne zostały przejęte później, niektóre dopiero w XX wieku, np. nie-
wozmożno, posiołok ‘osada (na zesłaniu)’, zapewne też nałꞌog ‘podatek’, nie mówiąc 
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już o takich, jak kolektyw ‘kołchoz’ czy magazyn ‘sklep’. Czy uda się ustalić zakres 
starszych zapożyczeń oraz ich nasilenie w różnych grupach leksyki? Jaki wpływ może 
mieć istnienie w gwarach ukraińskich (i w rosyjskim) odpowiedników wyrazów pol-
skich — por. zapożyczone jarmo, ale zachowane jesień, por. też wyżej o zachowanym 
starym trzósło i zapożyczonym czeresło. Czy i w jakim zakresie układają się proporcje 
między słownictwem rodzimym i zapożyczonym w poszczególnych wsiach? Jak wielką 
jest grupa wyrazów identycznie brzmiących, np. jama, można, przy czym zaliczyłbym 
tu takie wyrazy, jak kamień wobec ukr. kamiń, dop. kamenia, czy wyrazów o wspólnej 
etymologii, np. korzeń wobec ukr. koriń? Niełatwo będzie ustalić, kiedy można mówić 
o odpowiednikach z punktu widzenia użytkowników gwary (a nie z punktu widzenia 
gramatyki porównawczej). Zapewne jakąś wskazówką będzie tu adaptacja lub brak ada-
ptacji w wyrazach zapożyczonych spokrewnionych, np. termicie ‘drzazga, zadzior’ z -ć- 
(ukr. termittia) ale pina ‘piana’ (przy odczuwalnej niewątpliwie odpowiedniości refl ek-
sów dawnego ě w biały ~ biłyj itp.). Wymienienie wszystkich zagadnień nasuwających 
się przy lekturze słowników przekroczyłoby ramy tego tekstu. Wspomniana wyżej próba 
analizy słownictwa kresowego z punktu widzenia jego związków z leksyką ukraińską 
(i rosyjską) w powiązaniu z polską dialektalną i archaiczną w pracy L. Nepop pozostawi-
ła szereg problemów nierozwiązanych, a niektórych nie postawiono tam w ogóle, choć 
trudno czynić z tego zarzut Autorce. Duży materiał pozwoli łatwiej dostrzec niektóre 
problemy, pozwoli także na postawienie nowych hipotez i na wnioski. 

Już pierwszy rzut oka na materiał przedstawiony w słownikach wskazuje na to, że 
w leksyce tych gwar przeważają elementy rodzime, choć niemało tu zapożyczeń i kalk.

*

Ilustracje użycia wyrazów hasłowych są podane w słownikach w pisowni nieco bardziej 
skomplikowanej, niż tu przytoczona, a to dla lepszego przekazania wymowy gwaro-
wej. Należy rozważyć, czy pisowni w słownikach polszczyzny kresowej nie należa-
łoby w przyszłości jeszcze bardziej zbliżyć do ortografi cznej i oczekujemy na sygnały 
ze strony czytelników.

Nie trzeba być prorokiem, by przewidzieć, że w trakcie analizy słownictwa przeko-
namy się, że materiał przez nas zebrany trzeba jeszcze w jakimś zakresie uzupełnić. Bę-
dziemy jednak wiedzieli, jaka grupa tematyczna jest w naszych zbiorach niedostatecznie 
reprezentowana, jakich form zapisanych już leksemów nam brakuje. W przypadku wsi 
takich jak Oleszkowce czy Hreczany uzupełnienia będą jeszcze możliwe. Co więcej, 
zyskamy cenne wskazówki dla dalszych badań terenowych.

*

Czy należy opracować wielki słownik polszczyzny wiejskiej na Ukrainie? Z dotychcza-
sowych obserwacji wynika, że wobec zróżnicowania wpływów obcych powinny powstać 
raczej słowniki regionalne: z Podola (starsza kolonizacja), z Żytomierszczyzny (koloniza-
cja głównie z końca XIX wieku), może z Lwowskiego i Tarnopolskiego (raczej mniejsze 
wpływy ukraińskie wskutek przynależności tych terenów do Polski przed 1939 r.), Buko-
winy (silne wpływy rumuńskie). Ale dopiero opracowanie słowników jednej — dwóch 
wsi z każdego regionu pozwoli odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie.
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 „Rady gospodarskie” w Kalendarzu brahiłowskim z 1914 r. 
[Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 4. Semper. Warszawa 2010, s.  139–144. 

W niniejszym przedruku zrezygnowano z pokazania kart Kalendarza]

Moi współpracownicy przywieźli z Ukrainy pojedyncze karty Kalendarza Brahiłow-
skiego z 1914 r. Nie ma tam karty tytułowej, więc nie wiadomo, gdzie był wydawany, 
zachował się natomiast spis rzeczy, z którego wynika, że była to książka (formatu A4), 
licząca 70 stron. W Kalendarzu podano paralelnie „święta”, tj. wykaz wszystkich dni 
każdego miesiąca z podaniem dni roku liturgicznego i imion świętych, na każdy dzień 
przypadających osobno dla Kościoła rzymskokatolickiego, osobno dla kalendarza kato-
lickiego w Cesarstwie Rosyjskim, osobno dla kalendarza prawosławnego (okazuje się, 
że Wielkanoc w Kościele rzymskokatolickim przypadała na 12 kwietnia, a w Koście-
le katolickim w Rosji miała być obchodzona tak, jak u prawosławnych, 26 kwietnia). 
W Kalendarzu można znaleźć ponadto uwagi o świętach ruchomych, wykaz imion sło-
wiańskich (łącznie z Aldoną, Błohosławem, Dadźbogiem, Jerzym, Lassotą, Sadomi-
rem, Sławiniorem Zasławem itp.), artykuliki o prasie, historii Brahiłowa, opowiadania 
o cudach Pana Jezusa, o cudownym obrazie NMP Brahiłowskiej, „wiersze na każdy 
miesiąc”, spis organistów diecezji łucko-żytomierskiej i kamienieckiej, sylwetki księ-
ży-jubilatów, wspomnienia o zmarłych księżach, informacje z życia Kościoła, opowia-
dania o świętych (o św. Jacku w Kijowie, o wilku św. Franciszka i in.), „chrześcijańskie 
rady i wskazówki” (o dobrym zrozumieniu modlitwy, o spędzaniu dnia świętego itp.), 
poradnik gospodarski (o tym co robić w nagłych wypadkach przed przybyciem lekarza, 
o wypadkach z dziećmi, o lepie na muchy, hodowli truskawek, przechowywaniu jaj itp.), 
artykuły o alkoholiźmie (co powinien każdy wiedzieć o alkoholu, pijak i świnia, wódka 
źródłem złego itp.), różne (o tym, gdzie są przechowywane narzędzia męki Pańskiej, 
żebracy a miłosierdzie i in.), fraszki i krotochwile.

Z językowego punktu widzenia najciekawsze są „rady gospodarskie”, zawierają-
ce słownictwo lokalne. Pozwolę sobie przedstawić zachowane „rady”, także dlatego, 
by pokazać język Kalendarza nie różniący się w zasadzie od ogólnopolskiego (por. jed-
nak niżej zamróżony, pszczóły), a potem omówić zapożyczenia.
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Styczeń
W miesiącu styczniu: wywieźć nawozy na ogrody i inspekta. Przesadzać duże drzewa, 
wraz z zamróżoną dookoła ziemią systemem Jankowskiego. Przejrzeć kahaty z kartofl a-
mi. Nabić lodownię. Karmić woły opasowe.

Marzec
Przekopać w ogrodzie grządki i wysiać wczesną marchew, sałatę, pietruszkę i cebulę. 
Siać na rozsadę kapustę. Sadzić szczepy owocowe. Odkryć kahaty z kartofl ami. Prze-
brać kartofl ę. O ile nastąpią cieplejsze dnie, możno sadzić w ogrodach kartofl ę. Siać 
owiec wczesny i groch. Siać astry, fl oksy i tytuń.

Sadzić gęsi, kaczki i kury. Przewietrzać na słońcu kożuchy, siermięgi, czuhainy i ka-
poty.

Kwiecień
Zasiać rozsadę. Okopać owocowe drzewa. Naprawić płoty. Wywieźć nawóz pod kono-
pie. Siejba w polu kartofl e. Przygotować grządki na kwiaty. Siać groszek, rezedę i inne. 
Podkarmić pszczóły i wystawić je.

Przesypać kożuchy, futra i ciepłe ubrania naftaliną albo grubo krajanym tytuniem 
i złożyć w suchem miejscu.

Maj
Sadzić ogórki, fasolę, siać kukurudzę, hreczkę. Wysadzać kapustę. Niszczyć gąsienice. 
Siać astry, groszek, powój, maki. W końcu Maja pilnować rojenia się pszczół.

Początek kosowicy. Orać pod oziminę.

Październik
Sprzątnąć warzywa. Wyciąć kapustę. Oczyszczać agrest, porzeczki. Zwieźć na zimę 
pszczoły lub opatrzyć ule w pasiece. O ile następują wczesne mrozy, przykryć róże, 
wykopać georginie.

Zorać lub przekopać ogrody.

Grudzień
Strzedz się oczadzenia. Nie trzymać w chatach, pod łóżkami buraków, kartofl i i jarzyn. 
Nie kupować wódki na Święta. Świętować po Bożemu.

W tych krótkich tekstach pojawia się szereg wyrazów lokalnych — zapożyczeń z języka 
ukraińskiego. Są to:
— czuhaina ‘świta’. Kremer podaje „czuhaj (r.) ‘świta, burka, opończa, gunia z grube-

go sukna’ (za Kremerem podaje Kurzowa). Z ukr. dial. czuhájina ‘świta, tj. siermię-
ga, sukmana z sukna’.
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— hreczka ‘gryka’. Wyraz znany też w gwarach polskich wschodniej Lubelszczyzny 
(z bogatą literaturą przedmiotu). Kremer podaje „hreczka (r.) toż samo ziarno, co 
tatarka, tylko biało kwitnąca, tatarki właściwej nie sieją i słusznie, bo hreczka jest da-
leko smaczniejsza...’. Współcześnie notowane m.in. w Oleszkowcach i Greczanach 
(CF), u przesiedleńców z Tuligłów (PM) i innych wsi w Tarnopolskiem SGw). Z ukr. 
hréczka ‘gryka (roślina i nasienie)’.

— kahat ‘pryzma, tu: ziemniaków, przysposobiona do przechowywania przez zimę’. 
Kremer nie podaje. Zapisane przeze mnie w Kaniówce nad Zbruczem (w trakcie 
opowiadania o pracy w kołchozie). Z ukr. kahát ‘pryzma ziemniaków, buraków itp., 
okryta słomą, ziemią do przechowywania przez dłuższy czas’. 

— kartofl a jako rzecz. zbior. (obok lmn. kartofl e), jak w ukr. (i ros.). Powszechne 
w gwarach polskich na Ukrainie.

— kosowica ‘sianokosy’. Kremer nie notuje. Zapisane współcześnie w Oleszkowcach 
i Greczanach (CF). Z ukr. kosowýcia ‘sianokosy (koszenie siana i okres koszenia)’.
Prócz tego mamy odmienne od ogólnopolskich formy: zamróżony i pszczóły.

W dzisiejszej polszczyźnie na Ukrainie czuhaina wyszła pewnie z użycia i dlatego wy-
razu już nie zapisywano. Hreczka jest znana szeroko. Kahat zapisano raz i nie sądzę, 
żeby to był przypadek. Kartofl a jako rzeczownik zbiorowy używana jest powszechnie. 
Kosowica zapewne też jest szerzej znana.
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 POLSZCZYZNA PÓŁNOCNOKRESOWA

 W sprawie genezy i ewolucji polszczyzny 
w Wielkim Księstwie Litewskim 

[Studia nad polszczyzną kresową, t. VIII. Semper. Warszawa 1995, s. 31–38]

1. Sprawa genezy polszczyzny na wsi litewskiej i białoruskiej
Kazimierz Nitsch wyraził swego czasu pogląd, że zwarte obszary polskich dialektów na 
Litwie powstały dopiero na początku XIX stulecia w wyniku polszczenia się chłopstwa 
białoruskiego, w tym wcześniej zbiałorutenizowanych Litwinów [Nitsch 1925]. Halina 
Turska wykazała, że obszary smołwieński i wileński powstały w wyniku polonizacji 
zarówno Białorusinów, jak i mówiących po litewsku Litwinów, a miało to miejsce w po-
łowie XIX w. Określenie czasu zmiany języka pozwoliły uczonej konstatacje dotyczące 
używania języka litewskiego czy białoruskiego na terenach polskich, dokonane przez 
dziewiętnastowiecznych etnografów (bo tak nazwalibyśmy dziś tych badaczy) oraz 
świadectwa licznych informatorów o posługiwaniu się (wyłącznie) językiem litewskim 
przez najstarsze pokolenie [Turska 1939/1982, 43–60]. Te wyniki badań zostały przyjęte 
przez większość badaczy (por. np. Kurzowa 1993, 36–37).

Ostatnio z rewizją poglądów na czas powstania zwartych obszarów polskich na Li-
twie wystąpiły Iryda Grek–Pabisowa i Irena Maryniakowa. Pierwsza przyjmuje wyni-
ki pracy H. Turskiej w tym sensie, że „połowę XIX w. musimy bezwzględnie przyjąć 
jako okres nasilenia się procesów polonizacyjnych na wsi”, natomiast uważa, że „nie 
możemy aż tak przesunąć cezury czasowej tego zjawiska. To szybkie upowszechnienie 
się polszczyzny wśród ludu musiało dokonywać się na solidnie przygotowanym grun-
cie, a początki procesów sprzyjających polonizacji należy cofnąć co najmniej do wieku 
XVI”. Dalej Autorka wymienia możliwe źródła szerzenia się polszczyzny: „sieć pol-
skojęzycznych dworów szlacheckich i magnackich”, „sieć parafi i katolickich, szkółek 
parafi alnych...”, mówi o małej wyspie polskojęzycznej na Polesiu, gdzie osiedlili się 
przybysze z Korony i zapytuje „czyż... nie należałoby założyć, że również na pograniczu 
litewsko-białoruskim znalazły się dość wcześnie grupy osadnicze z Korony?” [Grek–Pa-
bisowa 1992, 60]. Niewątpliwie słusznie zauważa: „można sądzić, że ognisk polskości, 
zapoczątkowanych przez osadnictwo... było wiele... Ogniskami takimi mogły być wsie 
drobnoszlacheckie, w których poziom życia niewiele odbiegał od włościańskich...” oraz 
że „czynnik osadniczy nie był tak nieznaczący, jak dotychczas sądzili językoznawcy” 
[Grek–Pabisowa 1992, 61]. Warto w tym miejscu dodać, że na rolę zaścianków szla-
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checkich w rozwoju polszczyzny na Litwie zwrócił już uwagę Stanisław Urbańczyk. Za-
stanawiając się nad dawnymi wpływami małopolskimi i mazowieckimi na język polski 
na Wileńszczyźnie S. Urbańczyk zauważył, że „wpływ mazowiecki na mowę Polaków 
wileńskich jest niewątpliwy, ale 1. prawdopodobnie późniejszy od wpływu małopol-
skiego, 2. działał przez zaścianki s z l a c h e c k i e (spacja moja — J.R.), najpierw 
na szlachtę uboższą i mieszczaństwo” [Urbańczyk 1988]. Co do wspomnianego przez 
I. Grek–Pabisową osadnictwa chłopskiego z Korony należy wyrazić sceptycyzm: nie 
wiemy o starych wsiach chłopskich, a rozproszona ludność chłopska z pewnością ule-
głaby wynarodowieniu. Pogląd: „gdyby polszczyzna wśród chłopów była świeża i nie 
miała za sobą polskiego poczucia narodowościowego, jej szanse upowszechnienia się, 
a nawet utrzymania się na wsi, byłyby niewielkie” jest czysto spekulacyjny, bo nie po-
party żadnym argumentem czy analogią. Nie znajdujemy również argumentacji dla tezy, 
że upowszechnienie polszczyzny musiało dokonywać się na przygotowanym wcześniej 
gruncie.

Znacznie dalej idzie I. Maryniakowa [Maryniakowa 1992]. Autorka pisze niezbyt ja-
sno, że „analiza zebranego materiału i obserwacje w terenie [dotyczące gwar polskich na 
Litwie i Białorusi — J.R.] pozwoliły sformułować tezę o bezpośredniej łączności areału 
gwar polskich... z gwarami na przylegających ziemiach północno-wschodniej Polski... 
Próby weryfi kacji okresu powstania gwar polskich [w poprzednich zdaniach była mowa 
o stwierdzeniach Nitscha i Turskiej — J.R.] nie miały większej wymowy [? — J.R.], 
gdyż nie były poparte materiałem źródłowym, a problem polszczenia się mas chłopskich 
w okresie nasilającej się rusyfi kacji (XIX w.) i prześladowań Polaków pod zaborem 
rosyjskim budzi wątpliwości. Oczywiście nie można negować faktu wzrostu zaintereso-
wania problematyką narodowościową w XIX wieku i polaryzacją postaw ludności miej-
skiej i wiejskiej [? — J.R.] w zespołach wielonarodowościowych, niemniej szerzenie się 
polszczyzny mogło dotyczyć raczej tych, którzy taką więź już mieli poprzez wcześniej-
szą zmianę przynależności etnicznej [? — J.R.] bądź wracali do swych polskich korzeni” 
[Maryniakowa 1992, 153]. Jest w tym rozumowaniu szereg niejasności (zaznaczonych 
pytajnikiem), jest stwierdzenie nie poparte żadnym argumentem czy choćby analogią 
o szerzeniu się polszczyzny raczej wśród tych, którzy wcześniej z etnosem polskim byli 
jakoś związani. Przyjrzenie się procesom przejmowania obcego języka, w tym ruteni-
zacji językowej Polaków na Ukrainie oraz polszczenia się Białorusinów i Ukraińców 
(m.in. nad Bugiem i w dorzeczu Sanu w XIX i XX w.) każe takie rozumowanie od-
rzucić. Brak jest tu natomiast wzmianki o folklorze lokalnym i jego genezie, co przy 
dociekaniach etnogenetycznych warto by uwzględnić (dalej jest mowa tylko o „trwałych 
odrębnościach... społeczno-obyczajowych... ściśle z Polską związanych”). Z hipotezą 
o przedhistorycznych elementach polskich na Litwie i Białorusi (o tych „korzeniach”) 
polemizuję na innym miejscu. 

I. Maryniakowa wskazuje na zgodność cech gwar polskich Litwy i Białorusi z gwa-
rami północno-wschodniopolskimi i kwestionuje litewskie pochodzenie niektórych dia-
lektyzmów uważając, że rzuca to światło na genezę powstania polszczyzny wiejskiej na 
Litwie. Autorka pisze o nawiązaniach do „gwar sięgających w głąb terytorium polskie-
go”, do gwar Podlasia i północno-wschodniego Mazowsza, stwierdzając, ze „w dotych-
czasowych badaniach skojarzenia takie nie były zauważane” (ibidem, s. 154); nie jest to 
całkiem ścisłe stwierdzenie (por. choćby Kurzowa 1988), ale zasługą I. Maryniakowej 
jest podjęcie próby (tu, a także na innym miejscu) bardziej pełnego przedstawienia ta-
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kich nawiązań; kompletny ich wykaz, odnoszący się do różnych poziomów polszczyzny 
„litewskiej”, przyniosła ostatnio książka Z. Kurzowej o języku polskim Wileńszczyzny: 
Kurzowa 1993). Jednakże samo stwierdzenie zbieżności czy podobieństw z gwarami 
Polski północno-wschodniej, a często także z dalej na zachód położonymi, nie stano-
wi argumentu za tezą Autorki o autochtoniczności polskich gwar chłopskich na Litwie 
i Białorusi, bo może świadczyć tak o genezie, jak (tylko) o wzorcu, który stanowił pod-
stawą dla tych gwar.

Dodam nawiasem, że cztery pierwsze „cechy” wymienione na początku cytowanego 
artykułu dają się w zasadzie sprowadzić do jednej, a mianowicie do braku kategorii mę-
skoosobowości/niemęskoosobowości, przy obecności kategorii żywotności/nieżywot-
ności (por. Mały atlas gwar polskich, Dejna 1973 i in.). Bałbym się tu mówić zresztą 
o zaniku kategorii męskoosobowości, bo przecież nie wiadomo, czy w ogóle w niektó-
rych gwarach się wykształciła. Czas przeszły tworzony analitycznie, np. ja widziała 
itp. rzeczywiście znany jest powszechnie w gwarach polskich (dodałbym tu także, że 
w większości opracowań dotyczących gwar kresowych mówi się, że powstał on na kre-
sach pod wpływem wschodniosłowiańskim, gdy mówić tu można jedynie o wspieraniu 
tej formy ze strony dialektów białoruskich czy ukraińskich).

Rewizja lituanizmów tylko w części wypada przekonująco. Autorka sugeruje, że 
konstrukcja typu jest Litwinów itp. nie musiała powstać, jak sądzą I. Adomavičiūtė 
i W. Czekman (Adomavičiutė/Čekman 1984), pod wpływem litewskim (notabene 
w dużo cmentarzów jest — przykład Autorki — dopełniacz jest związany z przysłów-
kiem dużo). Rzeczywiście konstrukcje „partytywne” typu cegłów kładli, pieniędzow za-
brała (Adomavičiutė/Čekman za Bielkowiczem) można spotkać i na Mazowszu, takiej 
koszki znajdę znajduje paralelę w rzadko takiego dziecka najdzie (podaję w transkrypcji 
literackiej) w gwarze z okolic Puław z cytowanej przez Maryniakową pracy Leszka 
Moszyńskiego [Moszyński 1958] i to jest stwierdzenie ważne, choć mogą być różnice 
w częstotliwości występowania takich form. Nie wiadomo jednak, skąd wzięto z gwar 
polskich poza Litwą i Białorusią konstrukcje jest Litwinów, czy u kogo córek jest, bo 
w cytowanym artykule Moszyńskiego takich konstrukcji nie ma. Poza tym Autorka nie 
wypowiada się na temat innych pożyczek (interferencji) gramatycznych w polszczyźnie 
północnokresowej, jak np. czas przeszły na -(w)szy: ona powiedziawszy „powiedziała”, 
który [tu] nie może być wytworem rodzimym1 (choć mógł powstać pod wpływem bia-
łoruskim, a nie litewskim).

Wydaje się, że stwierdzenie H. Turskiej o polszczeniu się chłopstwa białoruskiego 
i litewskiego w połowie XIX w., oparte na konstatacji jednojęzyczności białoruskiej 

1 [Konstrukcje cytowane przez A. Grybosiową typu: A przybliżywszy się dziewki a ich synowie i pokło-
nili się jemu; Tako wstaw Abraham z jutra a wziął chleb czy Rozmnożywszy się wody i wzniosły korab 
nie sięgają poza wiek XV, por. A. Grybosiowa, Rozwój funkcji składniowej imiesłowu nieodmiennego 
w języku polskim. Związki z nomen (Ossolineum. Wrocław 1975, w szczególności rozdz. II, s. 28 i n.). 
Z kolei K. Polański i R. Laskowski wskazują na dzisiejszy imiesłowowy równoważnik zdania podrzęd-
nego w zdaniach: Do Płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie i Wróciwszy do 
domu czytał książkę (Encyklopedia języka polskiego, wyd. 3, Ossolineum. Wrocław 1999, s. 139–140); 
dla gwar M. Kucała wskazuje „na samym pn. wschodzie” dość częste użycie „w specjalnych zwrotach 
typu: beczułka popsuła się pększy; ty już bądź ubrawszy sia” (ibidem, s. 140), a więc nie w zadniach 
pojedynczych czy nadrzędnych.] 
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bądź litewskiej najstarszego pokolenia jeszcze w latach trzydziestych dwudziestego 
wieku, a także na świadectwach opisów etnografi cznych czy krajoznawczych z dzie-
więtnastego wieku, jest niepodważalne. Potwierdza je także spostrzeżenie Studnic-
kiego z 1920 r.: „Język litewski na terenach mieszanych ustępuje miejsca językowi 
białoruskiemu, a ten polskiemu. W powiecie święciańskim można spotkać rodziny 
chłopskie, w których dziadowie mówią po litewsku, ojcowie i matki po białorusku, 
wnukowie po polsku” [Studnicki 1922, 37]. Czy znaczy to jednak, że na wsi mówiono 
tam tylko po białorusku lub po litewsku? Pomijając pojedyncze dwory szlacheckie 
rzecz dotyczyłaby wsi (zaścianków) szlacheckich już to spolszczonych, już to przesie-
dlonych z Mazowsza i Podlasia, o czym dalej. Pamiętać trzeba jednak, że o ile polskie 
wsi (drobno)szlacheckie w jakiejś mierze istniały w Wielkim Księstwie zapewne od 
XVI w., to mówienie o języku polskim w tych wsiach używanym opiera się jedynie 
na poszlakach, że choć jest to wysoce prawdopodobne, to nie zostało to jeszcze udo-
wodnione.

Skąd wieś litewska (białoruska) czerpała wzorzec przy przejmowaniu polszczyzny? 
H. Turska zdecydowanie odrzuca jako istotny wpływ dworu, wykazując, że rola jego 
była różna, bowiem niektóre stanowiły „ostoję i źródła polskości”, natomiast niektóre 
dwory porozumiewały się ze wsią za pomocą języka litewskiego lub białoruskiego (czę-
sto poprzez ekonoma). Równie zdecydowanie odrzuca istotny wpływ miasta, pokazu-
jąc, że Wilno, Kowno czy Dyneburg nie znajdują się w centrum obszarów polskich, ale 
na ich skraju [Turska 1939, 22–24]. Źródłem polszczyzny jest dla H. Turskiej kościół, 
m.in. dlatego, że zasięg parafi i pokrywa się często z zasięgami języków [Turska 1939, 
59]. Rozumowanie H. Turskiej w tym ostatnim punkcie nie wydaje się przekonywające, 
a na pewno nie można go uznać za udowodnione.

Wydaje się, że zarówno wzorcem, jak i źródłem polszczyzny na wsi chłopskiej były 
wsi (zaścianki) szlacheckie, a więc albo zgodnie z tym, co proponuje I. Grek–Pabiso-
wa — osadnictwo z Korony (czy ze znajdującego się w ramach Wielkiego Księstwa 
Podlasia), albo spolszczona dzięki aktywności publicznej i kontaktom ze szlachtą polską 
szlachta litewsko-białoruska, albo też jedno i drugie. Opisując powstanie polskiego ob-
szaru językowego w Kowieńskiem H. Turska stwierdza: Polszczyzna kowieńska zna-
lazła zupełnie słusznie, moim zdaniem, oświetlenie w artykule Jakubowskiego. Podług 
niego obszar kowieński powstał w drugiej połowie w. XIX na tym terytorium, gdzie 
było specjalnie dużo okolic i zaścianków szlacheckich, gdzie więc „znajomość języka 
polskiego, przyjętego już przez szlachtę, musiała powoli szerzyć się i wśród ludu na sku-
tek ciągłych stosunków sąsiedzkich pomiędzy zaściankiem a wsią. Zapoznanie się zaś 
przez lud z językiem polskim mogło z czasem doprowadzić do całkowitego przyjęcia 
przezeń polszczyzny jako języka potocznego” [Turska 1939/1982, 26]. Dalej H. Turska 
stwierdza, że na Wileńszczyźnie musiało być inaczej, „ponieważ obszar, o który nam 
chodzi, nie posiada większych skupisk szlachty osiadłej” i wskazuje, że w 1860 r. powiat 
wileński, na obszarze którego znajduje się obszar polski, posiadał ponad 12 500 szlachty 
na ponad 115 600 ogółu ludności (10,83%), a odpowiednio inne powiaty miały: lidzki 
ponad 8 200 na prawie 103 500 (7,94%), oszmiański ponad 9 500 na ponad 124 000 
(7,69%), a więc z przewagą nie tak wielką, by w procesie polonizacji była ona znacząca. 
O obszarze smołwieńskim pisze, że „źródła... z r. 1890–95 podają dla obszaru smoł-
wieńskiego wiadomości tylko o Litwinach i Białorusinach, za polskie uważając jedynie 
majątki, folwarki i zaścianki” [Turska 1939/1982, 52].
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Otóż rozumowanie Turskiej pomija tu kilka rzeczy: fałszerstwa spisu z końca XIX w., 
masowe wywózki rodzin szlacheckich po powstaniu listopadowym, a w 1831 r. wywie-
ziono 45 000 rodzin drobnoszlacheckich [Studnicki 1922; niestety nie wiadomo, jak to 
wyglądało w poszczególnych powiatach], wreszcie negację patentów szlacheckich przez 
carat w wyniku kolejnych rewizji i wykazywanie szlachty w spisach jako chłopstwa.

W. Studnicki pisze m.in.: „Drobna szlachta jest bardzo liczna w dawnej gubernii miń-
skiej; podczas 7-ej rewizji ludności 1816 r. stanowiła jedną dziesiątą jej mieszkańców. 
Liczba szlachty miała się do ogólnej liczby ludności w pow. mińskim jak 1:6, w słuckim 
1:7, w ihumeńskim 1:10, w borysowkim 1:13, w mozyrskim 1:16, w bobrujskim 1:19, 
w rzeczyckim 1:14”. Dane dla gubernii wileńskiej pochodzą tam z okresu późniejszego, 
z 1857 r. i pokrywają się mniej więcej z cytowanymi wyżej danymi z 1860 r. [Studnicki 
1922, 19]. „W pow. mińskim i słuckim Białorusini–katolicy stanowią wysoki procent, 
w pierwszym — 17, w drugim —31,1. Jest to przeważnie owa drobna szlachta, która 
podczas naszego zarządu samorzutnie wracała do polskości...”. Studnicki łączy liczbę 
Polaków z małym procentem nieużytków w danym powiecie (i dużym procentem tere-
nów rolniczych). Wskazuje też na inny element: „na znaczny procent polskiej ludności 
wpływała chęć zabezpieczenia obrony państwa. Polska dla obrony granic wysyłała do 
pogranicznych powiatów drobną szlachtę i uszlachcała tę część ludności miejscowej, 
która brała czynny udział w obronie granic. Uszlachcona ludność miejscowa, łącząc się 
z szlachtą polską i żyjąc w jej sferze psychicznej, biorąc udział w życiu państwowym 
polskim (w sejmikach, wyborach do sejmików) krystalizowała się jako narodowość 
polska. Nad Dnieprem, Dźwiną i Berezyną w kącie wypadowym między Dnieprem 
a Dźwiną do dziś dnia zachowała się bardzo liczna szlachta zagonowa o tradycjach po-
litycznych polskich” [Studnicki 1922]. Językoznawca powierzy weryfi kację czy raczej 
uzupełnienie i dalsze opracowanie tych problemów historykowi, ale doda, że nad gór-
nym Dnieprem odnaleźć można polskie nazwy rzek i potoków (! por. Osipowa 1989). 
Trzeba tu dodać, że „już w ciągu w. XVI na wszystkich ziemiach stałego władania Litwy 
i Polski wzmogło się osadnictwo szlacheckie, często jednowioskowe” (Jan Natanson–
Leski, Rozwój terytorialny Polski od czasów najdawniejszych do czasu przebudowy pań-
stwa 1569–1572. Warszawa 1964, 148).

Czy mowa zaścianków szlacheckich mogła stanowić wzór polszczyzny dla wło-
ścian? Odpowiedź na to pytanie wymaga sprawdzenia rozrzutu zaścianków szlachec-
kich w Wielkim Księstwie Litewskim w XIX i XX w., a jeśli się da, to także wcześniej, 
należałoby także zbadać genezę tych zaścianków, pochodzenie ich mieszkańców, co jest 
zadaniem historyków, nie lingwistów (I. Grek–Pabisowa słusznie mówi o konieczności 
opracowania osadnictwa polskiego w ogóle).

Ciekawe byłoby stwierdzenie, czy język wsi szlacheckich i wsi chłopskich jest taki 
sam, czy występują tu jakieś różnice. Dysponujemy tylko ogólnikowym stwierdzeniem, 
że różnice takie istnieją [Turska 1939/1982, por. niżej], na szczęście można spodzie-
wać się w najbliższym czasie bardziej szczegółowych opracowań I. Grek–Pabisowej 
i I. Maryniakowej (por. też Dwilewicz 1993). Identyczność struktury języka wsi szla-
checkich i chłopskich byłaby argumentem za przejmowaniem języka polonizującego się 
chłopstwa od szlachty zaściankowej, zwłaszcza, że na Mazowszu istnieją pewne różnice 
pomiędzy wsiami chłopskimi i szlacheckimi. Istotnym byłoby też zbadanie folkloru.

Czy szlachta w zaściankach (a także chłopstwo w osadach chłopskich — jeśli i takie 
były) mogła nieprzerwanie od przybycia na Litwę zachować polszczyznę? Wydaje się, że 
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tak (ale chyba dopiero od XVI–XVII w.): polskie wsi czy to szlacheckie czy chłopskie na 
Ukrainie, m.in. w Żytomierskiem i Płoskirowskiem, pochodzące z dawnego zasiedlenia 
(od XVII w.?) zachowały język polski zupełnie nieźle, np. w Hreczanach, Maćkowcach, 
Szaróweczce, Zarzeczu, Wójtowcach, Zielonej koło Płoskirowa (Chmielnicki) i Wo-
łoczysk, jest to gwara ludowa, a nie język wyuczony w szkole. Warto tu przypomnieć, że 
w Żytomierskiem w 1924 r. ukraiński inspektor szkolny stwierdzał, że wprawdzie 80% 
katolików w badanych wsiach posługuje się w mowie codziennej ukraińskim, ale 95% 
ludności w pełni rozumie i może mówić po polsku (Mikołaj Iwanow, Pierwszy naród 
ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, Warszawa-Wrocław 1991, 106). 
W tym samym czasie w raportach dlaczego ludność na wsi chce się uczyć polskiego po-
dawano jako podstawową przyczynę: bo to jest język pański (informacja od p. Sergiusza 
Rudnickiego; planujemy publikację niektórych z tych raportów w najbliższym czasie).

Gdyby przypuszczenie o tym, że źródłem polszczyzny dla chłopstwa litewskiego 
i białoruskiego był język zaścianków szlacheckich było prawdziwe, to nieprawdzi-
wą byłaby teza o zapożyczeniu tej polszczyzny z dialektu kulturalnego (np. Kurzowa 
1993; H. Turska pisze ostrożnej o „małym dopływie ludności etnografi cznie polskiej”, 
o „utrwalaniu się w języku polskim przybyłych tu Polaków etnografi cznych” elementów 
białoruskich, choć również uważa gwary wileńskie za „odgałęzienie litewskiej polszczy-
zny warstw wyższych”, Turska 1939, 63–64). Dalszą, niezwykle ważną konsekwencją 
byłoby inne zupełnie spojrzenie na kształtowanie się i rozwój tzw. dialektu kulturalnego 
(regionalnej odmiany ogólnopolskiego języka kulturalnego), o czym niżej.

Konkludując trzeba stwierdzić, że polszczyzna na wsi mogła w Wielkim Księstwie 
Litewskim istnieć w zaściankach (wsiach) szlacheckich zapewne w jakiejś mierze już 
od XVI w., że mogła to być zarówno polszczyzna przyniesiona z Mazowsza i Podlasia, 
jak i wyrosła na bazie języka białoruskiego (u szlachty białoruskiej czy litewskiej), że 
zapewne ta polszczyzna stanowiła wzór dla polonizujących się chłopów. Trzeba także 
stwierdzić, że nie przedstawiono dotąd żadnych argumentów, uzasadnień czy analogii 
dla stwierdzenia wcześniejszej, niż w połowie XIX w. polonizacji włościaństwa, choć 
oczywiście nie można tego wykluczyć.

2. Problem rozwarstwienia polszczyzny na Litwie (i Białorusi)
W dotychczasowych publikacjach zakładano milcząco, że język polski w Wielkim Księ-
stwie Litewskim do połowy XIX w. był jednolity, a dopiero z powstaniem zwartych 
polskich obszarów wiejskich w XIX w. mamy tu oddziaływanie regionalnej polszczyzny 
(oczywiście kulturalnej) na język wsi, a potem odwrotnie — gwar chłopskich na ten 
dialekt kulturalny.

Istnienie (wciąż hipotetyczne) starszych polskich językowo zaścianków szlacheckich 
czy osad wiejskich kazałoby odrzucić taki pogląd i mówić o stałym (od XVI, XVII, 
XVIII w.?) oddziaływaniu wzajemnym. Niestety obszerna praca Z. Kurzowej, uwzględ-
nia dla XVI–XVIII w. przede wszystkim język dokumentów, a dla w. XIX–XX — język 
pisarzy. Autorka nie podjęła próby stwierdzenia różnic pomiędzy językiem potocznym 
i starannym (może tak najlepiej to ująć). Czy w języku aktów nie da się stwierdzić róż-
nic pomiędzy językiem poszczególnych pisarzy? Czy język aktów i współczesnych mu 
pisarzy czymś się różnią? Czy druki wileńskie różnią się od akt rękopiśmiennych (wy-
danych w XIX–XX w.)?
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W sumie jako odpowiedź na pytanie, czy istniał regionalny dialekt kulturalny róż-
ny od języka ludu, pozostaje nam na razie dość ogólnikowe stwierdzenie H. Turskiej, 
że w dwudziestoleciu międzywojennym istniały „różnice pomiędzy językiem warstw 
wykształconych a językiem ludności mało lub wcale niepiśmiennej. Na ogół język in-
teligencji jest bardziej zbliżony do polskiego języka literackiego, posiada nawet pewną 
tradycję, widoczną w archaizmach, jak é: dziwka, świca, kobita itp. Jest to język Mic-
kiewicza, Syrokomli, Chodźków i innych” oraz dalej o zastępowaniu nieakcentowanych 
o, e przez a: „ta właściwość, którą nasza polszczyzna dzieli z białoruszczyzną, najsil-
niejsza jest w warstwach niższych, w mniejszym stopniu występuje u miejscowej inte-
ligencji” (Turska 1930, 16). Nic też prawie nie wiemy o zróżnicowaniu geografi cznym 
polszczyzny Wielkiego Księstwa, choć H. Turska zdawała sobie z nich sprawę wspomi-
nając o „różnicach terytorialnych” (ibidem). Zupełnie ogólnikowo pisze Z. Kurzowa: 
„Gwary polskie na Wileńszczyźnie bardzo wyraźnie różnią się od mowy mieszkańców 
miast, dworów, dworków, plebanii, okolic, i zaścianków szlacheckich, a więc warstw 
wyższych i średnich” (Kurzowa 1993, 53).

Język młodej inteligencji polskiej na Litwie doczekał się już kilku opracowań 
(m.in. tych, o których mowa wyżej). Możemy przypuszczać, że podobne procesy zaszły 
także na Białorusi, ale choć I. Masojć proponuje zerwanie z terminem „polszczyzna 
północnokresowa” na rzecz „język polski na Litwie”, to jednak głównym argumentem, 
który by za tym przemawiał byłoby to, że o języku nowej inteligencji na Litwie już coś 
wiemy, zaś na Białorusi — nie.

3. O elementach i wpływach litewskich, białoruskich i rosyjskich 
w polszczyźnie północnokresowej dawniej i dziś

Rzecz dotyczy zarówno wpływów obcych na gwary, jak i na język dzisiejszej inteli-
gencji polskiej Litwy i Białorusi i zasługuje na oddzielne studia. Ostatnie opracowania 
(Sawaniewska 1990, Mędelska 1993, Kurzowa 1993, artykuł Ireny Masojć w niniej-
szym tomie2) znacznie ostrożniej, niż dawniejsze, mówią o wpływach białoruskich, ro-
syjskich i litewskich, wskazują na możliwość rodzimej genezy pewnych zjawisk (niekie-
dy wspartych tylko wpływem obcym), a z drugiej strony uściślają chronologię różnych 
wpływów, wskazują na silny wpływ rosyjski po drugiej wojnie światowej. Krytyczna 
lektura cennej książki Z. Kurzowej każe ten nurt rewizjonistyczny jeszcze bardziej po-
głębić. Z kolei należałoby zapewne prześledzić lituanizmy w polskich gwarach Kowień-
szczyzny, gdzie „powinno” tych wpływów być więcej. Przyjmując istnienie polszczyzny 
na wsi szlacheckiej przed połową XIX w. (zob. wyżej) należałoby rozpatrzyć możliwość 
jej wpływu na tzw. północnokresowy dialekt kulturalny. Ale tymczasem rzecz pozostaje 
tylko w sferze hipotez.

2 [I. M a s o j ć , Polemicznie o badaniach nad językiem polskiej inteligencji na Litwie, SPK VIII, War-
szawa 1995, s. 23–29.]

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



218 Polszczyzna północnokresowa

Literatura
Adomavičjūtė/Čekman 1984 — И. А д о м а в и ч ю т е , В. Ч е к м а н , Грамматические 

литуанизмы в польских периферийных говорах белорусско-литовского пограничья, 
SPK III, s. 9–11.

Dejna 1973 — Karol D e j n a , Dialekty polskie. Wrocław.
Dwilewicz 1993 — Barbara D u b i c k a - D w i l e w i c z , Wybrane zagadnienia z fonetyki 

i fl eksji gwary wsi Bujwidze w powiecie wileńskim. SFPS 31, s. 33–43.
Grek–Pabisowa 1992 — Iryda G r e k - P a b i s o w a , Język polski na kresach północno–

wschodnich. Legendy a rzeczywistość. ZPSS VIII, s. 55–62.
Kurzowa 1988 —Zofi a K u r z o w a , Nowe szczegóły o chronologii i geografi i czasu prze-

szłego na -ch. JP LXIII, s. 203–210.
Kurzowa 1993 — Zofi a K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny i kresów północno–

wschodnich XVI–XX w., Warszawa–Kraków.
Maryniakowa 1992 — Irena M a r y n i a k o w a , Północno–wschodnie obszary polszczyzny 

wobec języków wschodniosłowiańskich i bałtyckich. ZPSS VIII, s. 153–158.
Mędelska 1993 — Jolanta M ę d e l s k a , Język polski na Litwie w dziewiątym dziesięciole-

ciu XX wieku. Bydgoszcz.
Nitsch 1925 — Kazimierz N i t s c h , Język polski na Wileńszczyźnie. „Przegląd Współcze-

sny” nr 33, s. 25–32.
Osipowa 1989 — Мария О с и п о в а , К происхождению некоторих гидронимов 

Верхнего Поднепровя. I. Onomastica XXXIII, s. 139–145.
Sawaniewska 1990 — Zofi a S a w a n i e w s k a - M o c h o w a , Poradnik Jana Karłowicza 

jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo. Warszawa.
Studnicki 1922 — Władysław S t u d n i c k i , Zarys statystyczno–ekonomiczny ziem północ-

no–wschodnich. Wilno 1922 [maszynopis, nieco różniący się od tekstu książki, znajduje 
się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy w dziale rękopisów].

Tuska 1925 — Halina T u r s k a , Język polski na Wileńszczyźnie. [Przedruk w SPK II, 1983, 
15–23].

Turska 1939/1982 — Halina T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych na Wi-
leńszczyźnie. SPK I, 1982, s. 9–121.

Urbańczyk 1988 — Stanisław U r b a ń c z y k , Kto uczył Litwinów mowić po polsku. JP 
LXVIII, 210–212.

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



 O językową charakterystykę 
polskich zespołów gwarowych na Litwie 

[Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Pod 
red. I. Bobrowskiego i K. Kowalik. Lexis. Kraków 2006, s. 317–327]

Polszczyzna północnokresowa jawi się nam w dwóch planach: jako polszczyzna regio-
nalna, używana dawniej na dworze wielkoksiążęcym i na dworach magnackich, w dwor-
kach szlacheckich, przez lepiej wykształconą drobną szlachtę, później także przez in-
teligencję oraz polszczyzna wiejska wsi („okolic”, „zaścianków”) szlacheckich i wsi 
chłopskich. W szeregu wypadków granica pomiędzy wiejską prezecież polszczyzną 
szlachty zaściankowej i polszczyzną regionalną wykształconej szlachty i (potem) inte-
ligencji jest nieostra, na co zwracają uwagę badacze, zwłaszcza Kowieńszczyzny, gdzie 
jest największe bodaj skupisko potomków szlachty.

Nie wiemy kiedy pojawiła się polszczyzna we wsiach, zamieszkałych przez drobną 
szlachtę. Wsi chłopskie a nawet całe obszary, powstałe w wyniku polszczenia się Litwinów 
i Białorusinów, powstały w XIX wieku (por. niżej). Po 1921 r. na terenach państwa polskie-
go pojawia się dwujęzyczność polsko-litewska czy polsko-białoruska tam, gdzie dotąd jej 
nie było. Tylko na terenie ówczesnego państwa litewskiego następowało ograniczanie funk-
cji polszczyzny, powstawanie bilingwizmu polsko-litewskiego u tych, którzy znali jedynie 
język polski oraz umacnianie się języka litewskiego przy istniejącym już bilingwizmie. 

Od 1939 r. zmniejsza się liczba Polaków na Litwie. Podczas okupacji tak Niemcy 
jak i Sowieci prowadzili eksterminację Polaków, zwłaszcza inteligencji. Po 1945 roku 
do Polski wyjechały znaczne ilości ludności wiejskiej i miejskiej, w tym cała prawie 
inteligencja, zaczęły się nowe wywózki na Wschód [Eberhardt 1997]1. Kołchozy nisz-
czyły stare więzi społeczne. Małżeństwa mieszane powodowały również kurczenie się 
polskości. Jedynie na Wileńszczyznie istniały jakieś formy organizacji Polaków, szkol-
nictwo polskie, prasa polska, nieliczne kościoły. Ograniczenie dopływu prasy z Polski 
po 1989 r. na Litwie było mniej dotkliwe, wobec rozwoju własnej prasy i transmisji 
programów telewizyjnych z Polski. Wobec różnej sytuacji języka polskiego należy dziś 
mówić oddzielnie o polszczyźnie na Litwie i oddzielnie o polszczyźnie na Białorusi2. 

1 Por. tu też przekazy informatorów H. Karaś z okolic Jeziorosów [Karaś 2004]. 
2 Szerzej piszę o tym w artykule Język polski na Litwie dziś [Rieger 2006].
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Polszczyzna północnokresowa stała się p r z e d m i o t e m  b a d a ń  jeszcze 
w XIX wieku: pojawiały się wówczas liczne prace poprawnościowe, tępiące formy 
„nieprawidłowe”, głównie rusycyzmy3. Po 1918 r. krótkie uwagi o języku polskim na 
„Wileńszczyźnie” przedstawili K. Nitsch [Nitsch 1925] i H. Turska [Turska 1930a]. 
H. Turska ogłosiła potem rozprawę o języku Chodźki [Turska 1930b]. Ona też zbada-
ła i opisała gwary ludowe na Wileńszczyźnie (włącznie z zachodnią Brasławszczyzną, 
która dziś znajduje się na Białorusi); znajdująca się w 1939 r. w druku publikacja uległa 
zniszczeniu, a zachowane fragmenty zostały opublikowane dopiero w 1982 r. [Turska 
1939/1982]. Po II wojnie światowej opisywano najpierw dawną, głównie dziewiętnasto-
wieczną polszczyznę na tych terenach4. Z. Kurzowej zawdzięczamy wiedzę o rozwoju 
polszczyzny północnokresowej, utrwalonej w zapiskach sądowych XVI–XVIII wieku 
[Kurzowa 1993; tamże literatura]. O dawnej polszczyźnie na tych terenach pisali także 
inni. Dzięki Z. Sawaniewskiej-Mochowej wiemy co nieco o języku drobnej szlachty 
na Kowieńszczyźnie w XIX wieku [Sawaniewska-Mochowa 2002]. Przez długi czas 
po wojnie badania gwar polskich nie były możliwe. Upór W. Werenicza z Akademii 
Nauk w Mińsku doprowadził w 1967 r. do zorganizowania grupy badawczej i uzyska-
nia zgody na badania „polskich gwar peryferyjnych w ZSRR” na pięć lat (!). Badania 
na Litwie prowadzili prócz niego W. i I. Czekmanowie, N. Ananiewa, L. Maslenniko-
wa i in. Później badania terenowe na Litwie prowadził W. Czekman wraz z żoną Ireną 
i współpracownikami5. W końcu lat osiemdziesiątych zapisywały gwary polskie na Li-
twie i Białorusi I. Maryniakowa i I. Grek-Pabisowa, potem także wspólnie z A. Zielińską 
i M. Ostrówką [Maryniakowa, Grek-Pabisowa, Zielińska 1996], [Grek-Pabisowa, Mary-
niakowa 1999], [Grek-Pabisowa 2002], [Zielińska 2002]. W latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku badania prowadziły m.in. B. Dwilewicz [Dwilewicz 1997], Elżbieta Smuł-
kowa wraz z współpracownikami [Smułkowa 1999], H. Karaś, autorka kilku ważnych 
prac o gwarach na Wileńszczyźnie i świetnej monografi i polszczyzny kowieńskiej6 oraz 
K. Rutkowska i szereg innych osób. I. Masojć zbadała też język nowej inteligencji pol-
skiej na Litwie [Masojć 2001]. Język młodzieży badali m.in. M. Dawlewicz [Dawlewicz 
2000], K. Geben [Geben 2003], H. Sokołowska [Sokołowska 2004]. Monografi ę gwary 
przesiedleńców z południowo-wchodniej Litwy przedstawił A. Zdaniukiewicz [Zdaniu-
kiewicz 1972]; język przesiedlenców opisywali także inni. 

Badania gwar polskich koncentrowały się tradycyjnie na problemach fonetyki i gra-
matyki, później także słownictwa. W. Werenicz i W. Czekman wprowadzili do badań na 
szerszą skalę problematykę s o c j o l i n g w i s t y c z n ą 7, kontynuowaną przez następ-
nych badaczy: opis pozajęzykowych uwarunkowań bytowania, rozwoju lub zaniku pol-

3 Por. np. A. Wa l i c k i , Błędy nasze w mowie i piśmie ku szkodzie języka popełniane oraz prowincjo-
nalizmy. Wyd. III. Kraków-Warszawa 1886 czy A. Ł ę t o w s k i , Miłujmy język ojczysty. Błędy nasze. 
Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie. Wilno 1915.
4 Por. choćby [Trypućko 1955–1957], Kurzowa 1963], [Kurzowa 1973]. Istnieje też duża literatura 
poświęcona językowi Adama Mickiewicza łącznie ze słownikiem języka poety.
5 Por. artykuły Z. Kurzowej, W. Czekmana i wstęp J. Riegera w SPK X (2001) oraz wspomnienie 
J. Riegera o W. Czekmanie w SPK XI (2004), s. 17–21. Na Litwie w przygotowaniu jest tom jego prac, 
poświęconych polszczyźnie kresowej. 
6 Por. zwłaszcza [Karaś 1999, 2001, 2002, 2004].
7 Por. [Werenicz 1982] i in., [Czekman 1982], a wcześniej [Turska 1939/1982].
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szczyzny oraz zróżnicowanie języka w zależności od statusu społecznego mówiących 
(badanie różnic pomiędzy językiem wsi szlacheckich i chłopskich). Z. Sawaniewska-
-Mochowa wskazała na resztki dawnej regionalnej polszczyzny „wysokiej” u potomków 
zamożnej szlachty [Sawaniewska-Mochowa 2000]. Różnice pomiędzy polszczyzną wsi 
chłopskich i szlacheckich badano dotychczas głównie na Kowieńszczyźnie; sprowadza-
ją się głównie do mniejszej częstotliwości występowania interferencji obcych w mo-
wie szlachty i większej w mowie chłopstwa8. A. Zielińska, konstatując podobieństwo 
„wariantu” szlacheckiego i chłopskiego, pisze o „większej liczbie lituanizmów w języ-
ku chłopstwa, zwłaszcza w warstwie fonetycznej”, próbuje wydzielić „cechy konsty-
tutywne, powtarzające się we wszystkich idiolektach, reprezentujących poszczególne 
warianty, ale nie konsekwentnych systemowo”9. Poza Kowieńszczyzną różnice pomię-
dzy językiem wsi szlacheckich i chłopskich nie były systematycznie badane. H. Karaś 
ogólnikowo, choć przekonywająco, w dodatku posługując się w wielu przypadkach sta-
tystyką, opartą na dużym materiale, stwierdza, że na Litwie nie ma istotnych różnic, a te, 
które są, polegają na mowie bardziej starannej, tzn. unikającej form dialektalnych, we 
wsiach szlacheckich [Karaś 2002, m.in. s. 110–118]. Podobnie jest zresztą w stanowią-
cym kiedyś część południowej Wileńszczyzny rejonie10 woronowskim na Białorusi, co 
wykazała J. Kozłowska-Doda [Kozłowska-Doda 2003 oraz w druku]. 

W wielu, choć nie we wszystkich publikacjach zwracano uwagę na częsty b i l i n -
g w i z m  polsko-litewski czy polsko-białoruski a także na znajomość wyłącznie jezyka 
polskiego (od czasów powojennych powszechnie doszła znajomość języka rosyjskiego). 
Niektóre z prac odróżniają słusznie dawny bilingwizm polsko-litewski od nowego bilin-
gwizmu polsko-litewskiego (gdy polski pozostaje nadal językiem pierwszym) czy litew-
sko-polskiego (kiedy litewski staje się językiem pierwszym), np. na Kowieńszczyzźnie 
czy w okolicach Jeziorosów. W opisach języka poszczególnych zespołów gwarowych 
czy w publikacjach tekstów nie zawsze zaznaczano, czy dotyczy on polszczyzny używa-
nej na co dzień czy polszczyzny znanej, ale używanej tylko w określonych okoliczno-
ściach (przy bilingwizmie litewsko-polskim czy białorusko-polskim).

W opisie sytuacji języka polskiego zwarcano uwagę na zasięgi o b s z a r ó w  z  l u d -
n o ś c i ą  p o l s k ą  i na zmieniającą się sytuację demografi czną. Jak już wspomniano, 
zapewne już w XVII w. istniały polskojęzyczne wsi drobnoszlacheckie, zwane tu za-
ściankami czy okolicami, zamieszkałe bądź przez szlachtę z Korony, bądź przez szlachtę 
miejscową, spolonizowaną językowo. Ludność włościańska polonizowała się masowo 
niewątpliwie w drugiej połowie XIX w. [Turska 1939/1982]. Te fakty i przypuszczenia, 
wielokrotnie opisywane przez historyków i językoznawców, zebrała bodajże najpełniej 
Z. Kurzowa we wspomnianej wyżej monografi i. Podczas wojny i po wojnie nastąpiło 
znaczne skurczenie się obszarów polskich, wiele wsi dawniej tętniących mową polską 

8 H. Karaś w pracy Gwary polskie na Kowieńszczyźnie... nie pisze o różnicach expressis verbis przyj-
mując najwidoczniej, że chodzi tu głównie o frekwencję pewnych zjawisk. 
9 Por. [Zielińska 2002, s. 127–129]. Niektóre ustalenia tej ważnej metodologicznie pracy są chyba tylko 
prowizoryczne ze względu na zbyt małą bazę materiałową, w dodatku z nieproporcjonalnym udziałem 
danych dla języka chłopskiego i szlacheckiego, choć wobec znacznej przewagi wśród Polaków na Ko-
wieńszczyźnie potomków szlachty trudno było zgromadzić tak dużą ilość tekstów dla grupy chłopskiej.
10 Tu i dalej używam miejscowego określenia „rejon” dla odróżnienia od przedwojennego powiatu, 
obejmującego inny obszar.
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albo przestało istnieć, albo polszczyzna jest tam wypierana przez język litewski czy 
białoruski. Wyspy językowe polskie, powstałe w wynku polonizacji, istniały już wcze-
śniej. Nowe wyspy czy wysepki językowe na miejscu dawniejszych większych skupisk 
powstały też po wojnie w wyniku wyjazdów do Polski, coraz częstszych małżeństw mie-
szanych, polityki władz. Opisano głównie wyspy językowe lub ich resztki usytuowane 
pomiędzy Kownem i Kiejdanami, ale istnieją one także na innych terenach, w szczegól-
ności koło Poniewieża, Rosieni, Olity, Druskiennik. Pojedyncze rodziny, a czasem poje-
dyncze osoby, mówiące jeszcze po polsku można napotkać w różnych rejonach Litwy; 
sam spotkałem takie osoby w Birsztunach (na południowy wschód od Kowna). H. Karaś 
zwraca uwagę na skurczenie się stanu polszczyzny na tym terenie w porównaniu ze sta-
nem, opisanym przez H. Turską; nierzadko posługują się nią tylko przedstawiciele naj-
starszego pokolenia11. Zanikanie polszczyzny dobrze oddaje tytuł jednego z artykułów 
I. oraz W. Czekmanów: Polskojęzyczna wysepka pod Oniksztami, której dziś już nie ma. 
Mówi się czasem o „archipelagu wysp”, wydaje się jednak, że powinno się dodać, czy 
chodzi o gęstą siatkę punktów polskich, czy rzadką.

Obszar zamieszkały przez Polaków nie pokrywa się z obszarem z  j ę z y k i e m  p o l -
s k i m  j a k o  p r y m a r n y m  (codziennym). Polszczyzna jako język pierwszy używana 
jest m.in. w pasie równoleżnikowym na północ od Wilna, opisanym przez H. Turską. Na 
terenie Litwy południowo-wschodniej, głównie przy granicy z Białorusią, spotykamy 
zwarte obszary języka polskiego, ale językiem codziennym większości tego obszaru jest 
gwara białoruska, zwana najczęściej „prostą mową”; była ona nierzadko uważana przez 
ludność miejscową za wariant codzienny języka polskiego, może ze względu na znaczną 
domieszkę polonizmów. Wyjątkowo tylko „prosta mowa” oznacza gwarę polską. Na 
niektórych obszarach panuje bilingwizm polsko-białoruski. Obszary, na których polsz-
czyzna występuje jako język prymarny znajdują się wzdłuż przedwojennej granicy pol-
sko-litewskiej, na wspomnianym wyżej pasie koło Wilna i tylko w okolicach Podbrodzia 
i Ignalina dochodzą do granicy z Białorusią. Na zachód i na północ od tych obszarów 
badacze litewscy wyznaczają strefę z bilingwizmem polsko-litewskim (czasem jest to 
bilingwizm świeżej daty) i nowym litewsko-polskim, przy czym obszary z takimi rodza-
jami bilingwizmu występują też na dalej położonych terenach. 

*

Dotychczasowe o p i s y  o b s z a r ó w  p o l s k i c h  na Litwie koncentrowały się wokół 
problemów ich rozmieszczenia i granic, później także na stopniu zachowania języka, 
bilingwizmie, zwartości obszarów lub wyspowego ich charakteru etc. 

11 Por. [Karaś 2002, s. 8–11], por. też uwagę Autorki o tym, że różnice między potomkami chłopstwa 
i drobnej szlachty mają obecnie — poza wyjątkami — charakter bardziej świadomościowy niż języko-
wy (s.6). Notabene warto by porównać język tych „nielicznych osób, kultywujących tradycje polskie 
i szlacheckie, językowo ewoluujących w kierunku odmiany wysokiej” z językiem potomków chłop-
stwa, bo wprawdzie porównanie takie nie dotyczyłoby stanu obecnego, ale odkrywałoby przed nami 
stosunki dawniejsze. Warto tu odnotować, że odchodzenie od polszczyzny w młodszych pokoleniach 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat można zaobserwować w wielu gwarach tak północno-, jak i po-
łudniowokresowych i proces ten ulega przyspieszeniu, m.in. w związku z coraz częstszymi małżeń-
stwami z nie-Polakami oraz wędrówką do miast i związaną z tym dezintegracją społeczności polskiej.
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H. Turska wyróżniła trzy zespoły gwarowe: wileński na prawym brzegu Wilii (na 
północ od Wilna), ciągnący się od Kiernowa po Nowe Święciany (samego Wilna nie 
obejmujący), smołwieński (pomiędzy Widzami a Jeziorosami z przyległymi wsiami po 
drugiej stronie ówczesnej granicy i sięgający dalej na wschód na dzisiejszą Białoruś) 
oraz (na podstawie pracy J. Jakubowskiego) kowieński. Wymieniła ona także dwa ob-
szary „pomniejsze, obejmujące kilka wsi lub kilka zaścianków”: Nowe Troki z najbliż-
szą okolicą (w promieniu 2–3 kilometrów), „Wilno z wieńcem otaczających je wsi” 
(uważanych już wtedy za przedmieścia). Wskazała też na istnienie innych jeszcze wysp 
polskich, choć w swoich badaniach nie brała ich pod uwagę, pisząc: „Nie zaliczam nato-
miast do wysp polskich miejscowości nawet z bardzo dużym odsetkiem polskiej szlachty 
<<okolicznej>>, np. pod Ejszyszkami, ponieważ chłopi po wsiach rozsianych pomiędzy 
<<okolicami>> mówią tam po białorusku” [Turska 1939/1982, zwłaszcza s. 21]. Opisała 
też cechy obszaru „wileńskiego”, scharakteryzowała krótko język wsi podwileńskich. 
Dopiero po wojnie na obszarze ejszyskim (sięgającym dalej na południe na dzisiejszą 
Białoruś) zaczęto prowadzić badania. 

I. Grek-Pabisowa obszar „wileński” nazywa „okręgiem niemenczyńskim”, na Litwie 
wyróżnia też „okręgi”: „wileńsko-trocki (centralny)” sięgający dość daleko na połu-
dnie oraz niewielki „solecznicko-ejszyski” i daje próbę ich charakterystyki językowej 
[Grek-Pabisowa 2002, s. 12, tabela na s. 150 i mapa na s. 156]. A Zielińska [Zielińska 
2002] i H. Karaś pokazały polszczyznę na Kowieńszczyźnie [Karaś 2002]; H. Karaś 
porównywała też różne zespoły gwarowe [Karaś 2001a, 2001b, 2004], a z obszaru smoł-
wieńskiego wyodrębniła część koło Jeziorosów oraz część koło Ignalina, zwracając przy 
tym uwagę na zmiany ludnościowe w tej drugiej [Karaś 2004]. Pewnie podziały można 
by mnożyć dalej, wyróżniając np. obszar trocki (jak H. Turska), który bardziej związany 
jest z podłożem litewskim niż pozostała część obszaru koło samego Wilna, ale trzeba 
by określić jak daleko sięga on na zachód. Próby syntetycznego spojrzenia na obszary 
polskie na Litwie podejmowano kilkakrotnie: obszary polskie i funkcjonowanie języka 
polskiego na Litwie południowo-wschodniej (na „Wileńszczyźnie”) w aspekcie wielo-
języczności przedstawiła interesująco (w skrócie) H. Sokołowska12, w druku jest syn-
tetyczne spojrzenie I. Masojć [Masojć 2006]. Na mapie obszary polszczyzny na Litwie 
południowo-wschodniej na tle terenów białoruskich i litewskich (z uwzględnieniem te-
renów mieszanych) przedstawili V. Čekmonas, P. Gaučas i L. Grumadienė [Čekmonas 
1999, mapa na s. 29].

H. Karaś [Karaś 2002], w oparciu o własne badania i literaturę przedmiotu, wymienia 
szereg obszarów (uwzględniając zachowanie, sytuację i i status polszczyzny — J.R.). Na 
W i l e ń s z c z y ź n i e  (pojmowanej tu geografi cznie — J.R.) występują: 
— „okręg wileński” z językiem polskim jako domowym (przy czym litewski był tu sła-

bo znany), obejmujący obszar „wileński” H. Turskiej oraz południową część rejonu 
trockiego (Landwarów, Troki, Połuknia, Rudziszki z okolicami) i część wschodnią 
rejonu święciańskiego,

— „okręg ejszysko-solecznicki” z gwarą białoruską (najczęściej) jako językiem domo-
wym (przy czym język litewski był tu prawie nieznany),

12 [Sokołowska 2004, s. 41–65], nieprecyzyjnie scharakteryzowano tu jednak prostą mowę w rejonie 
Solecznik i Ejszyszek
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— obszar między Molatami, Inturką i Janowem z bilingwizmem polsko-litewskim 
(przed wojną w składzie Republiki Litewskiej),

— obszar święciański, „diasporyczny” (od Święcian do Hoduciszek) z ludnością polską 
w rozproszeniu pomiędzy wsiami litewskimi.
Na obszarze j e z i o r o s k o - s m o ł w i e ń s k i m , stanowiącym część większego te-

rytorium polskojęzycznego, sięgającego na Łotwę i Białoruś, nazywanym też „dynebu-
rskim” Autorka wymienia:
— „okolice Smołw, Gajd oraz Mejkszt przy granicy z Białorusią, z silnymi wpływami 

białoruskimi”,
— „teren wokół Jeziorosów”, sięgający na północ po Stelmuże i Imbrody, a na północny 

zachód po Owinie, z bilingwizmem polsko-litewskim (dziś w najstarszym pokoleniu).
K o w i e ń s z c z y z n a  stanowi „archipelag wysp językowych” z bilingwizmem pol-

sko-litewskim (dziś w najstarszym pokoleniu) — obszar ten bywa też nazywany „ko-
wieńsko-laudańskim” i „kowieńsko-żmudzkim”. Autorka wyróżnia tu:
— „bliższą” Kowieńszczyznę na północ od Kowna, okolice Bobt, Czekiszek, Wędzia-

goły, Łopi, Kormiałowa,
— „dalszą” Kowieńszczyznę w okolicach Kiejdan i Datnowa, Lauda (okolice Wodok-

tów, Pacunel na południe od Poniewieża), obszar od Janowa po Wiłkomierz, obszar 
od Janowa po Szaty.
Przez zwrócenie uwagi na język prymarny i bilingwizm oraz wpływy obce Autorka 

pośrednio dotyka problemu cech językowych poszczególnych obszarów. 

*

A jak przedstawia się podział obszarów polskich na Litwie p o d  w z g l ę d e m  j ę z y -
k o w y m ? Przy przedstawieniu zróżnicowania językowego powinno się określić hierar-
chię cech, branych pod uwagę. Na pierwszym miejscu należy postawić cechy systemowe 
(np. brak rozróżnienia i oraz y, choć ta cecha występuje dziś rzadko, brak rodzaju nija-
kiego), na dalszych — pozasystemowe. Powinno się również wziąć pod uwagę cechy 
społecznie odczuwane jako charakterystyczne, ale tu nie spotkałem dotąd zapisanych 
wypowiedzi na ten temat. Trzeba też mieć pewność, że zbadano dobrze dostatecznie 
wiele punktów, by móc formułować bardziej kategoryczne wnioski. 

Powinno się rozdzielać różne zjawiska, dotychczas łączone razem, np. nie można 
obejmować jednym określeniem „akanie” zjawisk genetycznie różnych [por. Rieger 
2006], jak nie trzeba chyba łączyć wymiany u ~ w (f), rzadkiej na Kowieńszczyźnie, 
np. wklenkłam, wkąsi [Karaś 2002] z taką samą wymianą, częstą na wschodzie Litwy, 
ale z towarzyszącą jej wymianą z ṷ (u niezgłoskotwórczym). 

Powinno się wziąć pod uwagę rozpowszechnienie różnych cech dziś lub w przeszło-
ści (o ile uda się to ustalić), choć istotnym jest przede wszystkim samo ich występowanie 
na danym obszarze (o ile nie są to zjawiska sporadyczne i przeniesione — co zresztą 
niełatwo ustalić). Tak na przykład cechą charakterystyczną dla Kowieńszczyzny, choć 
dziś rzadką — cofającą się jest zamiana f na p, np. punt żyta, sieli posfór czy k na ch, 
np. markwie, koć i teraz, kupili katy13; H. Turska w swoim opisie Wileńszczyzny pod-

13 Por. np. [Sawaniewska-Mochowa 1996], [Karaś 2002, s. 166 i 168]. 
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kreśla, że jest to cecha, występująca głównie u ludzi starych, a „jeżeli brać nasz obszar 
jako całość, spotyka się ją rzadko”. Badaczka zwraca też uwagę na wystrzeganie się tej 
cechy jako zjawiska wyśmiewanego, na brak jej „dziedziczenia przez pokolenia, wycho-
wane już w tradycji języka polskiego” [Turska 1939/1982, s. 88]. Dziś według H. Karaś 
(wbrew A. Zielińskiej) nie jest cechą obszaru kowieńskiego zastępstwo y przez i czy wy-
mowa pośrednia pomiędzy i i y, gdyż jest to zjawisko rzadkie, idiolektalne (poza formą 
1 os. lmn. typu rozmawiami, o czym dalej), ale dawniej było ono częstsze, por. tu stan 
opisywany przez H. Turską na „Wileńszczyźnie” przed wojną [Karaś 2002, s. 150–151, 
Turska 1939/1982, s. 90]. Jeśli chodzi o dzisiejsze rozpowszechnienie pewnych cech, 
to trzeba brać pod uwagę także rezultaty wyludnienia wsi polskich wskutek wywózek 
sowieckich i przesiedleń do Polski po zakończeniu wojny w postaci silniejszych wpły-
wów otoczenia na pozostałe resztki ludności polskiej a także wpływ litewskich środków 
masowego przekazu. Z drugiej strony wpływ na gwary polskie wywiera polskie radio, 
telewizja, a w rejonie solecznickim także szkoła polska. 

Powinno się uwzględniać w jakiś sposób rozwój gwary, np. wspomniane wyżej za-
nikanie zamiany f na p czy ch na k. Z kolei rzadkie jest dziś na Kowieńszczyźnie mie-
szanie i oraz y (pewnie wskutek cofania się tej cechy, na co zwracała uwagę H. Turska), 
natomiast zjawisko to zostało zmorfologizowane w 1 os. lmn. w określonych typach 
koniugacyjnych, np. mami, rozmawiami14. Podobnie wynikiem zmorfologizowanej 
zmiany fonetycznej jest zapewne postać końcówki 2 os. lpoj. rodz. żeńskiego w czasie 
przeszłym -asz: byłasz, chodziłasz, gotowałasz [Karaś 2002, s. 219–220]. 

Wyrosła na substracie litewskim bez domieszki białoruskiej polszczyzna na Kowieńsz-
czyznie ma pewne cechy „litewskie” nie znane na wielu innych terenach, nie ma natomiast 
takich cech „białoruskich” jak akanie fonetyczne (pomijając a na miejscu o w poszcze-
gólnych wyrazach) czy końcówka narz. -oj/-ej (curkoj). Podobnie jest koło Molat na pół-
noc od Niemenczyna. Dziś też wiemy, że polszczyzna wokół Jeziorosów ma więcej cech 
„litewskich”, a polszczyzna koło Ignalina — więcej cech „białoruskich”. Od dawna wie-
my, że w Ejszyskiem-Solecznickiem jest wiele cech „białoruskich”. Jest ich też wiele pod 
samym Wilnem i w okolicach miasteczka Turgiele, opisanych przez A. Zdaniukiewicza.

Trzeba teraz cofnąć się do pracy H. Turskiej o powstaniu polskich obszarów języ-
kowych. Badaczka uznała, że polszczyzna wiejska na Litwie i na Brasławszczyźnie na 
Białorusi generalnie powstała na podłożu litewskim, a „polonizacja wsi białoruskich 
pozostawała w związku z dokonywającą się już polonizacją przyległych obszarów litew-
skich” zaś warunki „sprzyjające polonizowaniu się na szerszą skalę włościan białoru-
skich zaistniał dopiero w odrodzonym państwie polskim” [Turska 1939/1982, zwłaszcza 
s. 60–61]. Niezależnie od tego, czy ta obserwacja jest do końca trafna, niezależnie od 
tego, jaką drogą cechy białoruskie istnieją w gwarach polskich, faktem jest, że pewne 
obszary charakteryzuje obecność określonych cech litewskich, inne — obecność okre-
ślonych cech białoruskich. Jest też tak, że na pewnych obszarach jest mniej lub więcej 
cech litewskich czy białoruskich niż na innych. H. Turska przekonywająco wyraziła też 
pogląd, że pewne białorutenizmy mogły się pojawić w gwarach wyrosłych na substracie 
litewskim z języka warstw wyższych [Turska 1939/1982, s. 28]. 

14 Por. [Karaś 2002, s. 150 i 215–217]; tamże o innej interpretacji wygłosu końcówki -mi przez J. Try-
pućkę.
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Dla opisania charakterystyki jakiegoś obszaru potrzebne są szczegółowe badania te-
renowe, najlepiej dające opis monografi czny, uwzględniający gęstą siatkę punktów i ob-
szerny korpus tekstów. A z tym bywa różnie. Głównie dzięki pracom H. Karaś, A. Zie-
lińskiej, W. i I. Czekmanów stosunkowo dobrze znane są gwary na Kowieńszczyźnie, 
dzięki studium H. Karaś także koło Jeziorosów i koło Ignalina, natomiast obszar, który 
proponuję nazywać niemenczyńsko-mejszagolskim dla podkreślenia, że chodzi tu o pas 
gwar (między Kiernowem i Nowymi Święcianami, tj. „Wileńszczyzna” w węższym zna-
czeniu tego określenia), badany przez H. Turską i w wybranych wsiach przez B. Dwi-
lewicz, W. Czekmana i innych, czeka na opracowanie uwzględniające zróżnicowanie 
wewnętrzne (por. wyżej uwagę H. Turskiej o rzadkim występowaniu pewnych cech na 
tym obszarze wziętym jako całość). Podobnie obszar ejszysko-solecznicki, oraz wyspy 
językowe pomiędzy nim i Wilnem, także okolice na zachód i południowy zachód od 
Trok wymagają szczegółowych badań uwzględniających ściślej geografi ę językową; nie 
licząc drobnych opracowań mamy tu tylko szczegółowy opis gwary okolic miasteczka 
Turgiele na południowy wschód od Wilna pióra A. Zdaniukiewicza. Być może zresztą 
dla pewnych „obszarów” potrzebna będzie nie charakterystyka geografi czna lecz typolo-
giczna poszczególnych wsi czy grup wsi na tych terenach, bo obok siebie mogą zapew-
ne istnieć wsi z przeważającymi cechami litewskimi i wsi z przeważającymi cechami 
białoruskimi, a łączenie ich w jeden obszar pod względem językowym nie ma podstaw. 
Nie można wykluczyć na przykład, że dla obszaru solecznicko-ejszyskiego (a także dla 
innych obszarów) trzeba mówić oddzielnie o polszczyźnie „okolic” szlacheckich z języ-
kiem polskim jako pierwszym i o polszczyźnie wsi chłopskich z językiem polskim jako 
drugim (z silnymi wpływami białoruskimi), co sugerowałyby cytowane wyżej uwagi 
H. Turskiej oraz różnice w mowie informatorów chłopskich i szlacheckich A. Zdaniu-
kiewicza. Dokładniejsze przyjrzenie się poszczególnym wsiom pokaże być może, że 
przy wyłączeniu pewnych obszarów cechy dominujące będą dominować jeszcze silniej, 
zaś cechy słabo reprezentowane będą reprezentowane jeszcze słabiej (innymi słowy bę-
dzie tak, jeśli pewne wsi będzie trzeba zaliczyć do innego obszaru językowego lub do in-
nego typu obszaru językowego). Pionierska próba charakterystyki fonetycznej obszarów 
polskich na Litwie i na Białorusi, dokonana przez I. Grek-Pabisową [Grek-Pabisowa 
2002], jest więc przedwczesna, a czasami jest myląca15; wymaga ona jeszcze weryfi kacji 
na wielu terenach na podstawie gęstszej siatki zbadanych punktów16.

H. Turska uznała widocznie, że „obszar wileński” jest w miarę jednolity i pokazała 
jego cechy językowe powstałe zarówno pod wpływem litewskim, jak i pod wpływem 
białoruskim. Dziś wiemy, że niektórych cech, które w ten sposób można by uznać za 
chrakterystyczne dla całego tego obszaru, jak np. akanie fonetyczne, końcówka narz. 
lpoj. -om (choć obok -em jest także -am, ale może to być wpływ litewski) czy -oj/-ej/-
-aj nie ma w Bujwidzach czy w okolicach Podbrzezia i Niemenczyna (w opracowaniu 
dotyczącym tej ostatniej grupy nie ma wzmianki o końcówce narz. lpoj., więc należy 
przypuszczać, że jest zgodna z ogólnopolską)17. 

15 Por. [Rieger 2006]. 
16 Por. uwagi H. Karaś o różnicach pomiędzy obszarem jezioroskim i ignalińsko-smołwieńskim w: [Ka-
raś 2004]. 
17 Zob. [Dwilewicz 1997], por. też [Tekielski 1982]. 
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Zróżnicowanie gwar na obszarze nazwanym przez H. Turską „smołwieńskim” przed-
stawiła przekonywająco H. Karaś (rozszerzając ten obszar dalej na północny zachód), 
wykazując, że pod względem językowym mamy tu do czynienia z dwoma obszarami: 
wykazującym więcej cech litewskich północnym (okolice Jeziorosów) i wykazującym 
więcej cech białoruskich południowym (koło Ignalina). 

Badania H. Karaś są ważne także dlatego, że pokazują nie tylko częste występowanie 
na obszarach bardziej „litewskich” (jezioroskim, kowieńskim), pewnych cech białoru-
skich (jak akcent na pierwszej sylabie od końca w pewnych pozycjach morfologicz-
nych), ale także podają procentową ich obecność na dużym materiale. 

Teza H. Turskiej o powstaniu polskojęzycznych wsi na substracie głównie litewskim, 
a w znacznie mniejszej mierze — na białoruskim, jest przekonywająca, ale faktem jest, 
że w różnych „okręgach” czy na różnych „obszarach” można spotkać wsi z przewa-
gą cech jednego bądź drugiego podłoża. Można się spodziewać np., że obszar niemen-
czyńsko-mejszagolski przy dokładniejszym zbadaniu będzie przejawiał w jakiejś części 
więcej wpływów litewskich, w jakiejś — białoruskich. Podobnie będzie zapewne na 
obszarze jezioroskim i na obszarze ignalińskim.

Bacznej uwagi wymagają zjawiska występujące sporadycznie: mogą to być archa-
izmy (np. mieszanie i oraz y; zjawisko to pojawia się jednak także przy nowym bilin-
gwizmie polsko-litewskim) albo formy przeniesione z innych terenów, jak to zapewne 
jest w przypadku końcówki narz. lpoj. rzeczowników żeńskich białoruskiej -oj/-ej na 
Kowieńszczyźnie (u H. Karaś tylko pojedyncze przykłady, np. ż czurkuj). 

Trzeba też powiedzieć jasno, że dla podziałów językowych gwar polskich na Wileń-
szczyźnie istotne są cechy dawne, choćby dziś występowały jedynie w postaci reliktów 
(tak jak dla Mazowsza za jedną z cech charakterystycznych uważa się mazurzenie, choć 
słyszy się je coraz rzadziej). Czym innym jest natomiast dzisiejsza frekwencja cech daw-
nych i nowszych.

Dziś na podstawie cech językowych możemy wyróżnić jedynie Kowieńszczyznę, 
obszar jezioroski i obszar (smołwieńsko-)ignaliński — ten ostatni z zastrzeżeniami 
przedstawionymi wyżej. Inne obszary i wyspy polskie czekają na dokładniejsze niż do-
tąd zbadanie.
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 O tak zwanym „akaniu” w gwarach polskich 
na Białorusi i na Litwie

[Munuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. IJP PAN. Kraków 2006, 
s. 387–396]

Jak wiadomo, polszczyzna na Białorusi i na Litwie, także tam, gdzie nie sąsiaduje ona 
z gwarami białoruskimi, ma różne cechy, wynikające z wpływu białoruskiego już to 
bezpośredniego, już to — jak np. w przypadku Kowieńszczyzny — przejętego zapewne 
z wzorca „wileńskiego”. Zakłada to uznanie, że polszczyzna w Wielkim Księstwie Li-
tewskim powstała pierwotnie na Wileńszczyźnie, gdzie wpływy białoruskie były silne: 
dziś gwary białoruskie dochodzą pod Wilno. Ekspansja tych gwar na tereny bałtyckie 
trwała jeszcze do niedawna i w czasie powstawania polszczyzny na dzisiejszej Litwie 
i Białorusi zapewne nie sięgały one tak daleko na północ, ale trzeba pamiętać o roli ję-
zyka starobiałoruskiego w kulturze i języku urzędowym Wielkiego Księstwa. Z drugiej 
strony pewne zmiany, zachodzące w polszczyźnie przy substracie (adstracie) białoru-
skim, a więc pod jego wpływem, mogą pojawiać się także (w nieco innej postaci) przy 
substracie (adstracie) litewskim. Szerszy zasięg gwar litewskich w przeszłości pozwala 
przypuszczać, że pewne zmiany, które zaszły w polszczyźnie na terenach dziś językowo 
białoruskich, mogły powstać pod wpływem gwar litewskich. 

Jako tzw. „akanie” w gwarach polskich na Litwie i Białorusi określa się niekiedy 
zupełnie różne zjawiska. Białoruskie akanie polega na zamianie nieakcentowanego e 
o w a lub samogłoskę zredukowaną o niejasnej artykulacji, zapisywaną zwykle literą 
„szwa” (niektórzy mówią też o „jakaniu”, tzn. o zamianie e z poprzedzającą miękką 
w a — od nazwy litery, stosowanej w tym przypadku w transkrypcji cyrylickiej) i nale-
żałoby zachować to określenie tylko dla tego fenomenu. Warto może dodać, że samogło-
ska pierwsza przed akcentem jest mniej zredukowana pod względem iloczasu niż pozo-
stałe samogłoski nieakcentowane. Przypomnijmy więc w uproszczeniu o co tu chodzi. 

Możemy mieć do czynienia z żywym zjawiskiem f o n e t y c z n y m , powstałym pod 
wpływem białoruskim, polegającym na przejściu nieakcentowanych e o w a lub dźwięk 
o niejasnej artykulacji, np. awieczka (obok owca), młodziaż, młodziwə 1. Jest to więc 

1 Tu i dalej przykłady podaję w pisowni uproszczonej, najczęściej literackiej, z odpowiednim wyróż-
nieniem tylko tych głosek czy form, które są w danym przypadku omawiane. 
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akanie sensu stricto. Występuje ono na terenach z substratem białoruskim, np. w opisy-
wanych przez A. Zdaniukiewicza okolicach miasteczka Turgiele na Litwie2 czy w opra-
cowanej przez J. Kozłowską-Dodę gwarze w okolicach Woronowa na Białorusi3. To 
akanie jest na ogół niekonsekwentne: formy z a współwystępują z formami z o, np. da-
pamꞌokć obok dopomꞌokć. W gwarach polskich na substracie litewskim akania w zasa-
dzie nie ma: brak akania fonetycznego na Kowieńszczyźnie zauważyła już w 1929 r. 
H. Szwejkowska4; później H. Karaś potwierdziła ten fakt w oparciu o szczegółowe ba-
dania na Kowieńszczyźnie, a także w okolicach Jeziorosów. Niekacentowane o zgodnie 
z systemem litewskim często przechodzi tam w u, np. schuwany, łupata, natomiast a na 
miejscu nieakcentowanego e pojawić się może również pod wpływem litewskim, zwa-
żywszy na szeroką wymowę litewskiego ė5. Podobnie może być w poszczególnych miej-
scowościach na innych terenach, np. nie ma akania fonetycznego w gwarze Bujwidz6. 
Ze względu na różne pochodzenie zjawiska nie należy więc nazywać akaniem zamiany 
e na a, zachodzącej pod wpływem substratu litewskiego. Dodajmy, że „ukanie”, tj. za-
miana nieakcentowanego o przez u, zdarza się również na terenach białoruskich7, ale 
przecież nieraz do niedawna litewskich czy litewsko-białoruskich. Akanie fonetyczne 
rzadko występuje konsekwentnie. Trzeba też pamiętać i o tym, że na niektórych ob-
szarach, np. na wschodniej Brasławszczyźnie czy w jakiejś mierze na obszarze ejszy-
sko-solecznickim i ignalińskim we wsiach chłopskich, językiem domowym jest gwara 
białoruska, a po polsku mówi się tam od święta, z księdzem, z przyjezdnymi z Polski 
(zresztą niekiedy zaskakująco piękną polszczyzną), zaś z miejscowymi Polakami — już 
niekoniecznie, nietrudno więc o interferencję ze strony języka codziennego także w za-
kresie akania fonetycznego.

Na Kowieńszczyźnie dochodzi niekiedy do zamiany nieakcentowanego o na a. Zda-
rza się to rzadko, ale zamianę taką notowano i w wygłosie i — rzadziej — w śródgłosie8. 

2 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fl eksja, słownictwo. Wrocław 1972.
3 J. K o z ł o w s k a - D o d a , Język polski kilku wsi rejonu woronowskiego. Fleksja imienna i werbalna. 
Praca doktorska napisana pod kierunkiem J. Riegera. Kraków 2003. Komputeropis.
4 H. S z w e j k o w s k a , O pomieszaniu rodzaju w czasie przeszłym u litewskich Polaków. JP XIX 
(1929), s. 183–184 [przedruk w: JPKW 1, s. 61–62].
5 H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie. Warszawa-Puńsk 2002, s. 130–135. Taż, O polszczyź-
nie wokół Jeziorosów na Litwie, SPK XI, s. 54–58; tu brak akania fonetycznego widoczny jest szcze-
gólnie dobrze w zestawieniu z takim akaniem w okolicach Ignalina. Autorka — widać pod wpływem 
tradycji — nie wypowiada tego sądu ostro (np. w formie z pastucham na równi z innymi objaśnieniami 
dopuszcza możliwość akania — Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s. 196), ale udowadnia taki wła-
śnie stan bez żadnych wątpliwości, wskazując m.in. na rzadszą zamianę o > a niż e > a oraz na częst-
szą zamianę e >a u osób pochodzących z rodzin mieszanych posko-litewskich. O szerokiej wymowie 
litewskiego e jako o przyczynie zastępowania tego e przez a w polszczyźnie na substracie litewskim 
pisali m.in. I. i W. Czekmanowie, por. I. A d o m a v u č i ū t ė - Č e k m o n i e n i ė , V. Č e k m o n a s , 
Polskojęzyczna wysepka pod Oniksztami, której dziś już nie ma, SPK IX, 1999, s. 42. 
6 Por. B. D w i l e w i c z , Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie. Warszawa 1997, s. 17–
18. Swoje stwierdzenie Autorka wyraża bardzo ostrożnie.
7 Por. I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka. Warszawa 
2002, s. 27–29 [rozdział: „3.1. Wymowa zwężonego o > ȯ, u” — chodzi oczywiście o wymowę nie-
akcentowanego o]. 
8 Por. A. Z i e l i ń s k a , Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne. Warsza-
wa 2002, s. 82–84; H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s.130–135. 
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Wedlug A. Zielińskiej przyczyną tej zamiany może stanowić brak w języku litewskim 
krótkiego odpowiednika polskiego o i zestawia to (za M. Kasner) z możliwością zastę-
powania przez Litwinów puńskich polskiego o przez a.

Innym zjawiskiem jest (niekonsekwentna) zamiana r z e c z o w n i k ó w  n i j a k i c h 
na rzeczowniki ż e ń s k i e , np. oka prawa z możliwym dop. lpoj. oka prawego i oki 
prawej. Jedni widzą tu wpływ białoruskiego akania, inni — wpływ języka litewskiego, 
który nie ma rzeczowników nijakich9. Na korzyść tej drugiej możliwości wskazuje nie-
wątpliwie obecność takiej zamiany na wyżej wskazanych terenach polskich z substratem 
litewskim, na których akania fonetycznego nie ma. H. Turska, opierając się na pracy 
J. Jurewicza, sądziła, że w gwarach białoruskich rzeczowniki nijakie, mimo otrzymania 
w wyniku akania końcowego -a, generalnie zachowują rodzaj nijaki10, natomiast J. Ko-
złowska-Doda wskazała na znaną jej zamianę rodzaju rzeczowników z nijakiego na 
męski w białoruskiej gwarze Wojkuniec i Składańców w rejonie woronowskim na Bia-
łorusi, powstałej na substracie litewskim: toj wiadrꞌo, toj aknꞌo, toj s’iꞌena, co potwierdza 
wpływ litewski na omawiane wyżej zjawisko11; pewnie warto by sprawdzić czy na in-
nych terenach białoruskich, na których ukształtowała się polszczyzna północnokresowa, 
nie ma podobnej zamiany. Ta zmiana bywa łączona — moim zdaniem niesłusznie — 
z akaniem „zmorfologizowanym” (por. niżej), a to ze względu na występowanie w ściśle 
określonej pozycji morfologicznej. Warto wreszcie przypomnieć świetny opis zjawiska 
we wsi Orniany, położonej na północ od Wilna, pióra L. Maslennikowej12. 

Kolejny problem stanowi tzw. „akanie z m o r f o l o g i z o w a n e ” 13, tzn. wystę-
powanie a na miejscu dawn. e i o w określonych pozycjach morfologicznych, które 
wskazywano już wielokrotnie14, w dodatku nadając temu określeniu szerszy lub węż-
szy zasięg poprzez wskazywanie różnych pozycji. W niektórych przypadkach mamy tu 
obecność zamiany e i o na a na wszystkich terenach północnokresowych, w niektórych 
spotykamy je tylko na Litwie Kowieńskiej, w niektórych — tylko na terenach z substra-
tem białoruskim. 

Zacznijmy od zamiany dawnej n o s ó w k i  p r z e d n i e j  ę — zapewne po denaza-
lizacji w e — przez a w określonych kategoriach morfologicznych: w 1 os. lp. czasu 
ter., np. żyja, zmielia oraz w biern. lpoj. rzecz. i przym. r.ż., np. przez zima, biała mon-
ka kładnim. Zjawisko to występuje w całej polszczyźnie północnokresowej. Ponadto 

9 Tak H. Turska najpierw wskazywała na akanie jako przyczynę sprawczą zjawiska, por. Język polski 
na Wileńszczyźnie, [w:] Wilno i ziemia wileńska. T. I, Wilno 1930, s. 219–225 (tu cytuję za przedrukiem 
w SPK II, s. 15–23, gdzie rzecz jest omawiana na s. 16–17), później nie odżegnując się od możliwego 
wpływu akania (na tle ograniczonego przejścia rzeczowników nijakich do żeńskich w gwarach rosyj-
skich i białoruskich) zdecydowanie wskazała na wzór „ojczystego języka litewskiego z jego systemem 
dwurodzajowym” w okresie „przejściowej dwujęzyczności litewsko-polskiej”, por. Wpływ substratu 
litewskiego na fl eksję gwary polskiej. „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału I PAN” 1964, z. 3, 
s. 24–26 [przedruk w JPKW 3, 2006, s. 43–48].
10 H. T u r s k a , Wpływ substratu..., s. 24–25.
11 J. K o z ł o w s k a - D o d a , Język polski kilku wsi rejonu woronowskiego..., s. 103.
12 L. M a s l e n n i k o w a , Niekotoryje osobiennosti katiegorii sriedniego roda w polskom goworie die-
riewni Orniany Litowskoj SSSR, [w:] Polskije gowory w SSSR. Cz. 2. Minsk 1973, s. 73–96.
13 Por. I. A d o m a v u č i ū t ė - Č e k m o n i e n i ė , V. Č e k m o n a s , Polskojęzyczna wysepka pod 
Oniksztami..., s. 42.
14 Por. np. B. D w i l e w i c z , op. cit., I. G r e k - P a b i s o w a , op. cit.
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bardzo często cząstka „się” wymawiana jest jak sia itp. z a. Końcowe -a w 1 os. lpoj. 
H. Turska tłumaczyła wpływem morfonologii białoruskiej, tj. brakiem połączeń: twarda 
spółgłoska + e, np. w piekę z późniejszym rozszerzeniem zmiany na palatalny wygłos 
tematu, np. robię (dla terenów z substratem litewskim zmuszałoby do przyjęcia wpływu 
polszczyzny wileńskiej; geneza tej zamiany wymaga dalszych badań — J.R.). Końco-
we -a w biern. wyjaśniała ona podobnie, a ponadto (co bardziej przekonywuje — J.R.) 
wyrównaniem do synkretyzmu mian. — biern. lpoj. rzeczowników żeńskich na spół-
głoskę (kość), nijakich (wiadro) i nieżywotnych męskich (kij), a jest to zjawisko znane 
także w innych gwarach polskich, np. w dialekcie chełmińsko-dobrzyńskim, na Kocie-
wiu, w Borach Tucholskich. Warto tu przypomnieć, że na innym miejscu Autorka pod-
kreśla, że „w polszczyźnie wileńskiej, jak w każdym nowym dialekcie, który powstał 
ze <<zmieszania się>> języków, silnie działa tendencja do wszelkiego rodzaju uprosz-
czeń i wyrównań”15. Analogicznie jest w przypadku przymiotnika (daj ta stara deska). 
Niefonetyczny charakter zjawiska potwierdza obserwacja Autorki, że w przypadku cofa-
nia się akania, zjawisko to pozostaje16. Właśnie dla tych dwóch zjawisk H. Turska mówi 
o zmorfologizowanym -a, które nie ulega wahaniom zależnym od stopnia redukcji, tem-
pa mowy itp.17.

Dla polszczyzny północnokresowej, w tym dla terenów z substratem litewskim, 
charakterystyczna jest też zamiana wygłosowego -e na -a w m i a n o w n i k u  l m n . 
p r z y m i o t n i k ó w  (w polszczyźnie kresowej występuje jedna końcówka dla wszyst-
kich rodzajów), np. prawdziwa Poliaki, chuda krowy, nasza dzieci18. Ujednolicenie form 
mianownika lmn. w wypadku przymiotników nie dziwi, zamiana tu wygłosowego -e na 
-a czeka na objaśnienie (zwłaszcza wobec obecności zjawiska na Kowieńszczyźnie).

W zasadzie tylko w gwarach polskich na terenie Kowieńszczyzny19 znane jest m i e -
s z a n i e  r o d z a j ó w  w  c z a s i e  p r z e s z ł y m , realizowane w różnych warian-
tach, np. na rodzaj męski i żeński w formach niosłam, łapałam, niosłasz, widziałasz; 
H. Szwejkowska notowała takie formy u „małopiśmiennych Polaków litewskich, miesz-
kańców <<okolic>> i <<zaścianków>>”20. Wcześniej zwracano uwagę na mówienie 
przez kobiety mówiłem, kazałem u Mickiewicza, może więc zjawisko to było szerzej 
rozpowszechnione; H. Szwejkowska zastanawiała się czy Mickiewicz wyniósł takie for-
my z domu, czy poznał je podczas pobytu w Kownie. Wpływem litewskiego, w którym 

15 H. T u r s k a , O powstaniu..., s. 70.
16 H. T u r s k a , Jeszcze w sprawie widzę pana starosty. JP 28 (1948), tu cyt. za H. T u r s k a , Wybór 
pism (1945–1962). Pod red. T. Friedelówny. Toruń 1984, s. 14–17 [przedruk w JPKW 3, 2006, s. 49–
54]. O obecności zjawiska w innych gwarach polskich Autorka pisze powołując się na K. Nitscha.
17 H. T u r s k a , Jeszcze w sprawie..., s. 16.
18 Por. H. T u r s k a , O powstaniu..., s. 71–72, I. A d o m a v u č i ū t ė - Č e k m o n i e n i ė , V. Č e k m o -
n a s , Polskojęzyczna wysepka pod Oniksztami..., s. 42 i in. Na innym miejscu (Jeszcze w sprawie..., 
s. 14–15) H. Turska sądziłą, że w formach mian. — biern. lmn. przymiotników typu tłuste krowy, dłu-
gie pola nie było warunków sprzyjających do zmorfologizowanej zamiany wygłosowego -e na -a, bo 
prowadziłoby to do synkretyzmu z formą przymiotnika w mian. lpoj. r.ż. (co jest trudne do przyjęcia, 
bo nie byłoby synkretyzmu form w rzeczowniku, do którego odnosi się przymiotnik: lmn. baby wobec 
lpoj. baba — J.R.). 
19 Por. I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie..., s. 22–23, A. Zielińska, Polska mniejszość 
na Litwie Kowieńskiej..., s. 102, H. K a r a ś ,  Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s. 218–219. 
20 H. S z w e j k o w s k a , op. cit. Przyczynę tego zjawiska Autorka widziała w akaniu.
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w czasie przeszłym nie ma rozróżnienia rodzajów, objaśniała to zjawisko H. Turska21; 
potwierdzałoby to stwierdzenie obecność zjawiska w polszczyźnie Litwinów puńskich22. 
Z. Kurzowa zwraca uwagę na brak zjawiska w zabytkach sprzed XIX w., ale na liczną 
obecność takich form u fi lomatów i innych osób im współczesnych i to reprezentują-
cych „polszczyznę białoruską” (pochodzących z Białegostoku, Mińska, Nowogródczy-
zny, Wilna), a także na ich obecność w „dialekcie wileńskim okresu międzywojennego” 
(stwierdziły to jej informatorki), co daje jej zdaniem podstawę do objaśniania tego zja-
wiska akaniem (fonetycznym — J.R.)23. Jak już wyżej wspomniano, gwary litewskie 
w XIX w. sięgały dalej na południe niż to ma miejsce dzisiaj i być może ich wpływ 
przejawiał się także w tym zakresie24. 

W p o z o s t a ł y c h  f o r m a c h  f l e k s y j n y c h  (i w sufi ksach) zamiana e o na 
a jest mniej konsekwentna. Już na wstępie trzeba powrócić do c h a r a k t e r u  a k c e n -
t u  w polszczyźnie północnokresowej. Otóż nie tylko na substracie białoruskim (co jest 
ogólnie znane), ale także na substracie litewskim ma on charakter dynamiczny i po-
woduje redukcje samogłosek nieakcentowanych, zwłaszcza poakcentowych25. Do tego 
problemu przyjdzie powrócić na zakończenie wyboru końcówek i sufi ksów, w których 
notowano pojawienie się a na miejscu e o. Poprzestaję na omówieniu trzech końcówek, 
bowiem chodzi o pokazanie mechanizmów pojawiania się ich postaci z -a-.

Końcówka n a r z ę d n i k a  l p o j .  rzeczowników m ę s k i c h  -em ~ -om ~ -am, 
np. z miensam. Na Kowieńszczyźnie formy z -am są rzadkie, a tłumaczyć je trzeba wpły-
wem fonetyki litewskiej (por. wyżej). Na terenach z substratem białoruskim, tam, gdzie 
panuje akanie, interpretacja form z -am może być trojaka: będzie to albo końcówka 
zapożyczona z białoruskiego, gdzie dawne (i zachowane pod akcentem) -om jest wy-
mawiane jak -am (lub -əm), albo końcówka -om zapożyczona z białoruskiego z pozycji 
silnej (akcentowanej), albo końcówka rodzima *-em, ale wymawiana z obecnym w gwa-
rze (idiolekcie) akaniem fonetycznym. Warto tu przypomnieć stwierdzenie H. Turskiej 
o stanie rzeczy na opisywanym przez nią obszarze „wileńskim”: końcówki -em i -om 
występowały równolegle, z przewagą tej ostatniej. Autorka zakładała tu możliwość po-
mieszania e o a w pozycji nieakcentowanej wobec „brzmienia tych końcówek w pozycji 
zredukowanej jak -am”, co potwierdzałoby wyłączne występowanie -em pod akcentem, 
np. psem, dniem oraz po spółgłoskach tylnojęzykowych, np. pod gankiem, kożuchim, ale 

21 H. T u r s k a , Wpływ substratu litewskiego na fl eksję gwary polskiej. „Sprawozdania z Prac Nauko-
wych Wydziału Nauk Społecznych PAN” VII (1964), z. 3, s. 26–27.
22 E. S m u ł k o w a , N. K o l i s , O polszczyźnie Litwinów puńskich, [w:] Słowiańsko-niesłowiańskie 
kontakty językowe (seria: Polono-Slavica Varsoviensia) pod red. J. Siatkowskiego i I. Dolińskiego. 
Warszawa 1992, s. 90–91 oraz N. Birgiel w rozprawie doktorskiej (cyt. za H. K a r a ś , Gwary polskie 
na Kowieńszczyźnie..., s. 219)
23 Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich. XVI–XX w. Warszawa-
-Kraków 1993, s. 284–285.
24 Być może zbadanie dziewiętnastowiecznych (współczesnych tamtym zapisom) tekstów białoruskich 
na pograniczu białorusko-litewskim pod kątem występowania lub braku mieszania rodzajów w czasie 
przeszłym mogłoby rzutować w istotny sposób na interpretację tego zjawiska w polszczyźnie litew-
skiej.
25 Por. I. A d o m a v u č i ū t ė - Č e k m o n i e n i ė , V. Č e k m o n a s , Polskojęzyczna wysepka pod 
Oniksztami..., s. 41.
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z kolei na związek z białoruską końcówką -om wskazuje brak pomieszania e o z a w in-
nych (również nieakcentowanych) końcówkach26. 

Końcówka n a r z ę d n i k a  l p o j .  rzeczowników ż e ń s k i c h  -oj/-ej ~ -aj, zapo-
życzona z języka białoruskiego, np. słomoj, za łaźniej, krejdaj. Nie jest to końcówka 
częsta, choć jak wynika z badań H. Karaś, na niektórych obszarach (okolice Jeziorosów, 
a więc na terenach z substratem przede wszystkim litewskim) wcale nie jest taka rzadka. 
W polszczyźnie formy te występują przeważnie w pozycji nieakcentowanej (por. jednak 
dalej o sytuacji, opisanej przez A. Zdaniukiewicza i J. Kozłowską-Dodę, kiedy akcent 
może być ruchomy). W gwarach białoruskich, z których końcówka ta została przejęta 
(trudno dopuścić tu — poza wymową idiolektalną — wpływ rosyjskiego języka pisane-
go czy nawet mówionego, w każdym razie dla okresu przed 1945–1950 r., por. też niżej 
o okolicach Ignalina), brzmi ona pod akcentem -oj/-ej, zaś w pozycji nieakcentowanej, 
chyba znacznie częstszej — -aj. 

O końcówce tej nie wspomina H. Turska przy omawianiu wpływów białoruskich 
w morfologii na obszarze „wileńskim”, widać wówczas nie była ona częsta na badanym 
przez nią obszarze27. Nie wspomina o niej równiej B. Dwilewicz, opisująca wybrane 
cechy gwary Bujwidz28.

W mowie przesiedleńców ze wsi chłopskich spod Turgiel A. Zdaniukiewicz notował 
pod akcentem -oj, a w pozycji nieakcentowanej -aj, np. dłužyńꞌoi̯, trꞌavai̯, rꞌybai̯ tylko spo-
radycznie u najstarszych osób; osoby pochodzenia szlacheckiego miały tylko końcówkę 
*-ą29. Jak wynika z przykładów, przytaczanych przez Autora tu i na innych miejscach 
książki, akcent w różnych kategoriach gramatycznych, w tym we fl eksji i w różnych 
przypadkach może być oksytoniczny. W pozycji nieakcentowanej o najczęściej jest 
wymawiane z „akaniem” jak a, podobnie jak e w pozycji poakcentowej poza formami 
czasownikowymi (s. 10–14, 16–19, 28–30). Tak więc można tu mówić zapewne o koń-
cówce -oj i jej wariancie pozycyjnym (w pozycji nieakcentowanej) -aj, występującej 
(obocznie do końcówki *-ą) w gwarze wyjściowej przesiedleńców.

W polszczyźnie okolic Jeziorosów H. Karaś notuje tę końcówkę tak w części pół-
nocnej obszaru, gdzie są silniejsze wpływy litewskie, jak i w południowej („ignaliń-
skiej”), gdzie są silniejsze wpływy białoruskie, przy czym na obydwu obszarach po 
ok. 22 przykłady, co stanowi ok. 50% przypadków użycia (wobec — jak się można 
domyślać — podobnej liczby przykładów z odpowiednikiem polskiego literackiego 
-ą). Autorka mówi o końcówce -aj, podając 18 przykładów z części północnej: krejdaj, 
łapatkaj, xustečkaj, s synovaj itd., z tekstów wynotowałem jeszcze: z mamaj. Wynika 
z tego, że wszystkie zanotowane przez Autorkę poświadczenia mają postać „akającą”. 
Trzeba dodać, że dla akania „fonetycznego” (nie licząc realizacji odnosowionych samo-
głosek nosowych) Autorka znalazła w części północnej 374 poświadczenia, tj. prawie 
35%, wobec 698 zapisów, tj. ok. 65% w części południowej; niestety z braku miejsca 

26 H. T u r s k a , O powstaniu..., s. 70.
27 H. T u r s k a , O powstaniu..., s. 68–73.
28 B. D w i l e w i c z , Język mieszkańców..., s. 46 — przy omawianiu narz. lpoj. rzeczowników żeń-
skich. Notabene I. Grek-Pabisowa jeden z przykładów podaje właśnie z tej miejscowości (I. G r e k -
- P a b i s o w a  Współczesne gwary polskie..., s. 59)
29 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fl eksja, słownictwo. Wrocław 1972, 
s. 56.
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nie podano przykładów i nie wiadomo czy wliczono tu też a pojawiające się na miejscu 
e pod wpływem litewskim itd., a wtedy świadectw akania „białoruskiego” byłoby nie-
co mniej. Teksty pokazują jednak niewątpliwe formy z akaniem, jak potam, pastav́ił30. 
Jak jest w południowej części badanego obszaru nie wiemy31. Jednakże na badanym tu 
obszarze, w szczegolności w okolicach Ignalina, możliwy jest też powojenny wpływ 
rosyjski, związany z migracjami przy budowie elektrowni atomowej, zapewne słusznie 
Autorka mówi o tu „wpływie wschodniosłowiańskim”. 

Na Kowieńszczyźnie H. Karaś notuje obok końcówki -ą (którą wyróżnia w tabeli 
pogrubieniem) i jej postaci obocznych: zdenazalizowanego o, niekiedy zwężonego do ů, 
a nawet do u, także końcówkę -oj, również z możliwym zwężeniem o do u, a więc -uj, 
z jednym przykładem: s čurkuj32. Na innym miejscu badaczka mówi, że na Kowieńsz-
czyźnie notowała tę końcówkę tylko sporadycznie33.

W rejonie woronowskim na Białorusi J. Kozłowska-Doda stwierdza występowa-
nie koncówki w postaci -oj pod akcentem, w postaci -aj w pozycji nieakcentowanej, 
np. cegłaj, łyżeczkaj34. Ponieważ akanie fonetyczne jest tu tylko „fakultatywne” można 
przyjąć, że gwara przejęła system białoruski z wariantami, używanymi w zależności od 
miejsca akcentu w wyrazie. Z punktu widzenia gwary polskiej nie ma w wariancie -aj 
żadnego akania, bo w tej postaci został on zapożyczony.

W swoim przeglądzie cech polszczyzny północnokresowej I. Grek-Pabisowa, opie-
rając się na zapisach własnych i współpracowników, stwierdza „rzadkie/sporadyczne” 
występowanie tej końcówki (w tablicy znak pustego trójkąta) na całym prawie bada-
nym obszarze poza terenem solecznickim i Kowieńszczyzną (co do Kowieńszczyzny 
por. wyżej). Pisze ona, że końcówka -oj, „pod wpływem akania też -aj, əj” [pod wpły-
wem akania w białoruskim, a w gwarze polskiej nie ma tu żadnego akania!; por. wyżej 
— J.R] u rzeczowników miękkotematowych ma postać -ej, np. s połovoj, słomoj, pałkaj, 
słoməj, za łaz’ńej, z vłaʒej35. Ze względu na charakter przeglądowy pracy trudno na jej 
podstawie rozważać status form z -o- i z -a-. Pochodzenie tej końcówki widzi A. Zdaniu-
kiewicz we wpływie białoruskim36. H. Karaś pisze o „pochodzeniu ruskim” i „wpływach 
wschodniosłowiańskich”37. Jedynie pogląd A. Zdaniukiewicza o białoruskim źródle tej 

30 H. K a r a ś , O polszczyźnie wokół Jeziorosów..., s. 54 i 56.
31 Zapewne warto by sprawdzić, czy w okolicach Jeziorosów są też gwary polskie, powstałe na sub-
stracie białoruskim lub przeniesione z takich obszarów. Jeśli tak, to okazałoby się, że na substracie 
litewskim takiej końcówki nie ma, jeśli nie, to znaczyło by to, że wzorcem dla tamtejszej polszczyzny 
była gwara z wpływami białoruskimi.
32 H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s. 189, 201.
33 H. K a r a ś , O polszczyźnie wokół Jeziorosów..., s. 56.
34 J. K o z ł o w s k a - D o d a , Język polski kilku wsi..., s. 133. Przykładu na wariant -oj w pracy brak.
35 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie..., s. 59, 148–150. Autorka widzi tu „substytucję 
końcówki ǫ przez oj (aj, əj)”, stwierdzając jednocześnie, że zjawisko to „nie wchodzi w zakres fonety-
ki” (wymienia je jednak wśród cech fonetycznych na s. 150 i 152, a na s. 59 pisze też expressis verbis, 
że „wygłosowe -ǫ może być wymawiane jako -oj [...]) i że „jest to przejaw wpływów wschodniosło-
wiańskich na fl eksję”. Wyżej pisze, że zjawisko to powstało „prawdopodobnie wskutek interferencji 
z językiem rosyjskim”. 
36 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny..., s. 56.
37 H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s.201; taż, O polszczyźnie wokół Jeziorosów..., 
s. 56. 
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końcówki w gwarach północnokresowych jest przekonywający m.in. ze względu na 
dawność zapisów (autor nie precyzuje czasu, ale mówi o szybkich zmianach, zacho-
dzących zwłaszcza od 1955 r.) i odnotowanie końcówki tylko w języku najstarszych 
informatorów, w tym analfabetów.

Omawiana tu końcówka została niewątpliwie zapożyczona z białoruskiego (po woj-
nie mógł się tu przejawić także wpływ rosyjski) w dwóch wariantach: -oj/-ej oraz -aj. Na 
pewnych terenach czy może w pewnych gwarach występuje ona częściej, w innych — 
rzadziej, w pewnych gwarach w obydwu wariantach, w niektórych — w jednym i tym 
wariantem może być forma bez akania. 

Końcówka c e l o w n i k a  l m n .  -om ~ -am, np. koniom ~ koniam. Na terenach z sub-
stratem litewskim, np. na Kowieńszczyźnie, wariant -am występuje rzadko38. Na terenach 
z substratem białoruskim, np. w okolicach Turgiel, wariant -om występuje „najczęściej” 
pod akcentem, np. durniꞌom, grubiniꞌom (ale też babom, rybom, gwiazdom, koniom), 
wariant -am występuje tylko w pozycji nieakcentowanej, np. babam, gwiazdam, koniam, 
rybam itd.39. W gwarze występuje niekonsekwentne akanie obok wymowy nieakcen-
towanego o bez zmian „jakościowych” (oraz ukanie). Mamy tu więc pewien system: 
w pozycji nieakcentowanej występuje konkurencja -om (ogólnopolskiego) i -am, przy 
czym interpretacja wariantu -am jest niejednoznaczna, a to wobec niekonsekwentnego 
akania w gwarze: może to być końcówka zapożyczona (w białoruskim -am występuje 
zarówno pod akcentem, jak i w pozycji nieakcentowanej), ale może to być przypadek 
akania fonetycznego (wsparty formą białoruską). W pozycji akcentowanej notowana jest 
tylko końcówka polska; tu z kolei można by widzieć wpływ białoruski, polegający na 
odmiennym traktowaniu pozycji silnej (np. w narzędniku lpoj. rzeczowników męskich 
pod akcentem w białoruskim jest -om, w pozycji nieakcentowanej -am). 

W języku polskim końcówka -am w XVII w. była spotykana we wszystkich trzech 
rodzajach, znana jest jeszcze dziś na Mazowszu dalszym i Warmii, ale w dokumentach 
z Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w., badanych przez Z. Kurzową, są tylko 
nieliczne zapisy z tą końcówką, nie ma jej u pisarzy północnokresowych w XIX w., więc 
można przyjąć, że w gwarach północnokresowych pojawiła się ona pod wpływem bia-
łoruskim (a dla okresu najnowszego, zwłaszcza idiolektalnie, można też przyjąć wpływ 
rosyjski)40. 

*

Tak więc w polszczyźnie północnokresowej może występować akanie (fonetyczne), 
pojawiające się pod wpływem białoruskim, obecne niekiedy także w końcówkach (nie 
występuje ono w zasadzie na terenach z substratem czy adstratem litewskim). Mogą tu 
też występować formy z a na miejscu e a także o, powstałe pod wpływem fonetyki li-
tewskiej, pod wpływem morfologii litewskiej, pod wpływem wyrównań analogicznych, 
zapożyczone z białoruskiego, ale nie ma żadnych podstaw, by nazywać je rezultatem 

38 Por. H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s. 132.
39 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny..., s. 61.
40 Por. Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny..., s. 169 i in., I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne 
gwary polskie..., s. 20 (I. Grek-Pabisowa uważa, że końcówka -am w gwarach północnokresowych 
„może być świeższej daty i przeniknęła do polszczyzny kresowej z języka rosyjskiego”.
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akania. Określenie „akanie zmorfologizowane” jest określeniem błędnym, nieadekwat-
nym do genezy zmian, zachodzących w poszczególnych formach. 

W przedstawieniu problematyki wykorzystano wybrane przykłady i wybrane opra-
cowania — wykorzystanie całej literatury przedmiotu przekroczyłoby ramy tego tekstu, 
zresztą od strony metodologicznej niewiele by już wniosło.

Przedstawione tu uwagi nie rozwiązują wszystkich problemów, związanych z tzw. 
„akaniem” w polszczyźnie północnokresowej, pokazują wszakże możliwe kierunki dal-
szych dociekań. 
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 Polszczyzna gwarowa na Litwie 
[J.  Rieger, I.  Masojć, K.  Rutkowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie. DiG. 

Warszawa 2006, s. 11–47]

1. Pojawienie się i rozwój polszczyzny na Litwie 2. Zachowanie i funkcjonowanie języka na róż-
nych terenach. Monolingwizm, bilingwizm i polilingwizm ludności polskiej 3. Z historii badań 
nad polszczyzną gwarową na Litwie 4. Polszczyzna na Litwie: podłoże i sąsiedztwo językowe, 
cechy językowe (w tym litewskie i białoruskie), dawne i nowe wpływy rosyjskie 5. Obszary 
z gwarami polskimi na Litwie

Niniejszy szkic pokazuje w sposób najogólniejszy cechy charakterystyczne polszczy-
zny gwarowej na Litwie, pochodzenie tych cech, ich zróżnicowanie geografi czne na 
tle stanu dzisiejszych gwar polskich. Jednocześnie pokazuje także trudności, związane 
z przedstawieniem tych problemów, wskazuje pewne problemy metodologiczne. Głów-
nie dzięki pracom H. Karaś, A. Zielińskiej, W. i I. Czekmanów stosunkowo dobrze znane 
są cechy gwar na Kowieńszczyźnie, dzięki studium H. Karaś — koło Jeziorosów i koło 
Ignaliny. Cechy obszaru, nazywanego tu niemenczyńsko-mejszagolskim (między Kier-
nowem i Nowymi Święcianami, „Wileńszczyzna” w węższym znaczeniu tego określe-
nia), zostały przedstawione przez H. Turską, jednakże ich obecność w poszczególnych 
wsiach (gwarach) znana jest jedynie w przypadku opracowań monografi cznych B. Dwi-
lewicz, W. Czekmana i innych, innymi słowy nie znamy zróżnicowania wewnętrznego 
tego obszaru. Podobnie jest w przypadku obszaru ejszysko-solecznickiego, oraz wysp 
językowych pomiędzy nim i Wilnem, także w przypadku okolic na zachód i południowy 
zachód od Trok; wymagają one szczegółowych badań uwzględniających ściślej geogra-
fi ę językową.

Niektóre dotychczasowe badania Kowieńszczyzny i okolic Jeziorosów rozróżniają 
dawny bilingwizm polsko-litewski od nowego bilingwizmu polsko-litewskiego czy li-
tewsko-polskiego (kiedy litewski staje się językiem pierwszym); trzeba, żeby podobne 
rozróżnienie zauważono szerzej także na innych obszarach, a jest to ważne szczególnie 
w sytuacji, gdy z dawnych wsi polskich pozostały niejednokrotnie tylko pojedyncze 
rodziny.

Przy opisie języka poszczególnych zespołów gwarowych nie zawsze zaznaczano, 
czy dotyczy on polszczyzny używanej na co dzień czy polszczyzny znanej, ale używanej 
tylko w określonych okolicznościach (przy bilingwizmie litewsko-polskim czy białoru-
sko-polskim).
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Niezwykle istotne jest rozdzielenie opisu obszarów polskojęzycznych, także bilin-
gwalnych polsko-białoruskich i polsko-litewskich, od ich opisu pod względem cech ję-
zykowych, np. jeziorosko-ignaliński obszar ludności polskiej tworzy dwa różne obszary 
językowe: jezioroski (z cechami głównie litewskimi) i ignaliński (ignalińsko-smołwień-
ski — z cechami głównie białoruskimi). 

W niniejszym szkicu wykorzystuję liczne opracowania, w szczególności H. Turskiej 
i H. Karaś, nie podając na ogół przy omówieniu zjawisk językowych, charakterystycz-
nych dla całej Litwy, skąd zaczerpnięto materiał. Ilustracje językowe podaję w zapisie 
półfonetycznym, zgodnie z charakterem tomu. Podobnie dla większej przejrzystości tek-
stu ograniczam polemiki i szczegółowe uzasadnienia określonego stanowiska odsyłając 
czytelnika do literatury przedmiotu. W szeregu przypadków podaję różną od dotychcza-
sowej interpretację zjawisk językowych. Ograniczona objętość tekstu narzuca też pew-
ne uproszczenia, a przede wszystkim przedstawienie tylko wyboru zagadnień. Faktów 
ogólnie znanych (zwłaszcza historycznych) nie opatruję przypisami.

Recenzentom, a szczególnie Pani Profesor Halinie Karaś składam serdeczne podzię-
kowania za liczne i ważne uwagi oraz sugestie poczynione przy lekturze pierwszej wer-
sji niniejszego szkicu.

1. Pojawienie się i rozwój polszczyzny na Litwie
Polszczyzna północnokresowa poczęła się rozwijać w Wielkim Księstwie Litewskim 
na większą skalę od XV wieku. Obecność znaczącej liczby Polaków na Litwie we 
wcześniejszym okresie (migracje plemienne, jeńcy wojenni) jest wątpliwa czy dysku-
syjna, zresztą o polszczyźnie tej grupy i jej potomków i tak niczego się nie dowiemy. 
Przed Unią Lubelską w r. 1569 na Litwę mogła przemieszczać się ludność z polskiego 
częściowo Podlasia, należącego wówczas do Wielkiego Księstwa, a wbrew zakazom 
przenikała tam pono szlachta zagrodowa z Mazowsza1. Unia otworzyła drogę na ów-
czesną Litwę szlachcie. Otworzyła drogę rzemieślnikom, osiedlającym się w miastach. 
Spowodowała napływ ludzi prostych, towarzyszących zwykle osobom znaczniejszym. 
Na dworach magnackich coraz liczniej pojawiali się pisarze pochodzący przynajmniej 
częściowo z Polski. Językiem urzędowym Wielkiego Księstwa do końca XVII wieku 
był ofi cjalnie język „ruski” (tzn. starobiałoruski), ale od połowy tego stulecia zastępuje 
go stopniowo język polski. Z drugiej strony polszczyznę przynosili Litwini — studenci 
Wszechnicy Krakowskiej2, później też Akademii Zamojskiej. Powstałe później Kole-
gium Jezuickie w Wilnie również stanowiło centrum kultury polskiej. Szlachta litewska 
brała żywy udział w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej, w tym w różnego 
rodzaju sejmikach oraz w elekcjach królów. Skoro mogła opanować w jakimś zakresie 
łacinę, trudno przypuszczać, by nie umiała się też porozumiewać po polsku. Zapewne 
już w XVII w. istniały polskojęzyczne wsi drobnoszlacheckie, zwane tu zaściankami czy 
okolicami, zamieszkane bądź przez szlachtę z Korony, bądź przez szlachtę miejscową, 

1 J. N a t a n s o n - L e s k i , Rozwój terytorialny Polski od czasów najdawniejszych do okresu prze-
budowy państwa w latach 1569–1572. Warszawa 1964, s. 145. Autor nie podaje niestety źródeł tej 
konstatacji.
2 Por. S. U r b a ń c z y k , Kto uczył Litwinów mówiæ po polsku? JP LXVIII (1988), z. 4–5, s. 210–212 
[Przedruk w: JPKW 3 (2006)].
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spolonizowaną językowo. Ludność włościańska polonizowała się niewątpliwie w dru-
giej połowie XIX w.3, a czy wcześniej istniały już jakieś chłopskie wsi polskojęzyczne, 
tego nie wiemy i chyba nie da się tego ustalić. Te fakty i przypuszczenia, wielokrotnie 
opisywane przez historyków i językoznawców, zebrała bodajże najpełniej Z. Kurzowa, 
nie ustosunkowując się jednak krytycznie do przedstawianych poglądów4.

Można powiedzieć, że aż do roku 1939 polszczyzna na terenach dawnego Wielkiego 
Księstwa stale się rozwijała; mimo likwidacji szkolnictwa polskiego w XIX w. przez 
władze carskie, mimo wyniszczającej polityki wobec dworów polskich, promieniują-
cych kulturą i językiem, obserwujemy przechodzenie na polszczyznę całych obszarów 
białoruskich i litewskich. Po pierwszej wojnie światowej na terenach państwa polskiego 
następuje rozwój szkolnictwa polskiego wszystkich szczebli, powstawanie dwujęzycz-
ności polsko-litewskiej czy polsko-białoruskiej tam, gdzie dotąd jej nie było, mamy do 
czynienia z podniesieniem prestiżu języka polskiego. Ale i kurczenie się polszczyzny 
i jej funkcji rozpoczęło się w tym samym czasie: na terenie sowieckiej Białorusi po krót-
kim okresie swobody językowej przyszedł czas fi zycznej likwidacji polskiej inteligencji 
oraz innych polskich grup społecznych, zaś na terenie państwa litewskiego ma miejsce 
ograniczanie szkolnictwa polskiego (niezależnie od działalności świetnego gimnazjum 
polskiego w Kownie, czasopiśmiennictwa itd.), ograniczanie funkcji oraz spadek presti-
żu polszczyzny, powstawanie bilingwizmu polsko-litewskiego u tych, którzy znali jedy-
nie język polski oraz umocnienie się języka litewskiego przy istniejącym już bilingwi-
zmie. Podczas okupacji na Litwie i Białorusi szkolnictwa polskiego nie było. Okupant 
niemiecki i sowiecki prowadził eksterminację Polaków, planowo niszczył inteligencję. 

Do radykalnych zmian doszło po 1945 roku. Wówczas to do Polski wyjechała cała 
prawie inteligencja, w tym nauczyciele — przekazujący młodzieży polski język literacki 
i polską kulturę. Wyjechały znaczne ilości ludności wiejskiej i miejskiej (z Białorusi 
— głownie po 1956 r.). Zaczęły się nowe wywózki na Wschód. Kołchozy niszczyły 
stare więzi społeczne. W tym też czasie zmienia się sytuacja Polaków i języka polskiego 
inaczej na Litwie, a inaczej na Białorusi. Tu i tam pozostały jeśli nie zwarte obszary 
z ludnością polską, to przynajmniej wsi polskie, ale jedynie na Litwie (choć tylko na 
terenie Wileńszczyzny) istniały jakieś formy organizacji Polaków, szkolnictwo polskie, 
prasa polska — co prawda jedynie taka, jak „Prawda Wileńska” i podobne mutacje gazet 
czy czasopism moskiewskich. Z pobliskich rejonów na Białorusi jeżdżono wprawdzie 
na Litwę do krewnych i znajomych, do kościoła, ale zakres tych kontaktów z polskością 
był ograniczony. Po 1989 r., gdy dawna wirtualna granica pomiędzy „republikami” so-
wieckimi stała się granicą prawdziwą, także i te kontakty uległy dalszym ograniczeniom. 
Ustał też dopływ prasy z Polski w związku ze znacznym podniesiem kosztów zaku-
pu czy prenumeraty, co na Litwie było mniej dotkliwe, wobec rozwoju własnej prasy 
i transmisji programów telewizyjnych z Polski, na Białorusi dostępnych tylko w pasie 
przygranicznym z Polską. Tak więc — wobec różnej sytuacji języka polskiego — jeśli 
dziś mówimy o dialekcie północnokresowym na terenach dawnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, to możemy mieć na myśli kontynuację cech fonetycznych, morfologicz-

3 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie. SPK I (1982), s. 19–
121 [przedruk zachowanego fragmentu pracy ze zniszczonej publikacji z 1939 r.].
4 Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich. XVI–XX w. Warszawa-
-Kraków 1993 (tamże literatura). 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



242 Polszczyzna północnokresowa

nych, składniowych, kontynuację słownictwa, ale przy omawianiu funkcjonowania 
polszczyzny, przy analizie pojawiających się w języku informatorów wariantów zwią-
zanych z wpływem bądź języka ogólnopolskiego, bądź litewskiego czy białoruskiego 
i rosyjskiego, przy rozpatrywaniu języka w aspekcie regionalnym (głównie w ustach 
nowej inteligencji), powinniśmy mówić oddzielnie o polszczyźnie na Litwie i oddzielnie 
o polszczyźnie na Białorusi. 

Zmiany ludnościowe w XX wieku można śledzić według kolejnych spisów ludności, 
przedstawionych zbiorczo przez P. Eberhardta5 a także według relacji informatorów, 
które przytacza znaczna część badaczy. Podczas pierwszej okupacji sowieckiej wywie-
ziono i pomordowano głównie osoby (więcej lub mniej) wykształcone. 

Niemcy planowo niszczyli inteligencję polską nie tylko w miastach i miasteczkach, 
ale także na wsiach. Druga okupacja sowiecka przyniosła wywózki m.in. bogatych go-
spodarzy („kułaków”), którzy mieli większy dostęp do nauki i kultury niż biedota. 

Tzw. „repatriacja” spowodowała wyjazd do Polski całej prawie pozostałej jeszcze 
przy życiu inteligencji oraz znacznej części ludności wiejskiej z terenów przedwojennej 
Rzeczypospolitej (w znacznie mniejszym stopniu dotyczyło to Kowieńszczyzny i in-
nych terenów przedwojennej Republiki Litewskiej)6. 

Industrializacja kraju spowodowała wyludnienie wielu wsi (nie tylko zresztą pol-
skich). Dla przykładu można podać, że w latach 1959–2001 liczba ludności polskiej 
w rejonie jezioroskim spadała stopniowo z ok. 3 800 do ok. 1 520 osób (a więc zmniej-
szyła się o 60%), podczas gdy liczba Litwinów zmniejszyła się z ok. 22 830 do 16 315 
(a Rosjan z ok. 7 700 do 4 500)7.

Skutkiem budowy elektrowni atomowej w Wisaginie koło Ignaliny był m.in. napływ 
znacznych rzesz ludności z całego Związku Radzieckiego, tu rosyjskojęzycznych, rozloko-
wanych w całym regionie (także na Białorusi), co przebudowało radykalnie strukturę demo-
grafi czną w okolicy. Ponadto następowały też przemieszczenia miejscowej ludności polskiej.

Częstsze niż dawniej małżeństwa mieszane (zwłaszcza poza obszarami o większym 
procencie ludności polskiej) powodują najczęściej kurczenie się polskości tak w zakre-
sie świadomości narodowej, jak i języka.

2. Zachowanie i funkcjonowanie języka na różnych terenach. 
Monolingwizm, bilingwizm i polilingwizm ludności polskiej

Zasięg języka polskiego na terenie dzisiejszej Litwy skurczył się znacznie w stosunku do 
stanu przedwojennego, znacznemu zawężeniu uległy również funkcje języka polskiego, 
szczególnie na terenach należących przed wojną do Rzeczypospolitej. 

Zasięg i stan polszczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym
H. Turska opisywała na podstawie własnych badań polszczyznę na tych terenach, które 
przed wojną wchodziły w skład państwa polskiego mówiąc ogólnie o polszczyźnie „wi-

5 P. E b e r h a r d t , Przemiany...
6 Por. tu przekazy informatorów H. Karaś z okolic Jeziorosów (H. K a r a ś, O polszczyźnie wokół 
Jeziorosów...).
7 Cyt. za: H. K a r a ś, O polszczyźnie wokół Jeziorosów..., tabela nr 1.
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leńskiej” (a mając na myśli też polszczyznę na części terenów dzisiejszej Białorusi), zaś 
o polszczyźnie na terenie Republiki Litewskiej (na Kowieńszczyźnie) pisała powołując 
się na pracę Jakubowskiego. Granic badanych przez siebie obszarów ani zróżnicowania 
geografi cznego cech językowych badaczka nie podała (a w każdym razie opis taki się 
nie zachował), skupiając się na samych cechach językowych i ich interpretacji. Badania 
terenowe, prowadzone po II wojnie światowej (począwszy od lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych XX wieku) przez W. Werenicza, I. i W. Czekmanów, I. Grek-Pabisową, 
I. Maryniakową, A. Zielińską, H. Karaś, K. Rutkowską oraz wiele innych osób pozwo-
liły na uściślenie danych H. Turskiej odnośnie „Wileńszczyzny” oraz wskazanie nie-
znanych dotąd wsi i terenów z ludnością polską. I tak W. oraz I. Czekmanowie, a potem 
A. Zielińska pokazali takie wsi na Kowieńszczyźnie, zaś H. Karaś, częściowo wspólnie 
z zespołem badaczy z Wilna, częściowo sama, zbadała dokładniej zasięg polszczyzny 
na tym terenie8. W. Czekman wraz z innymi wskazał na polszczyznę pod Molatami9. 
H. Karaś stwierdziła istnienie resztek w przeszłości sporego obszaru polskiego na pół-
nocny zachód od Jeziorosów, przy styku obecnej granicy Litwy z Białorusią i Łotwą 
(przemieszanego z wsiami rosyjskich starowierców i — rzadziej — z wsiami litew-
skimi), sięgającego na zachodzie po Antuzów, a po Szniuksty i Suwieki na północy10. 
Badania te pokazały też zmniejszanie się obszarów polskich po wojnie i ograniczanie 
funkcji polszczyzny. 

W miarę zwarty obszar językowy polski obejmował tereny w pasie na północ od 
Wilna, w okolicach Ejszyszek i Solecznik, Ignaliny.

Obszary, na którym wsi polskie były przemieszane z ludnością litewską, znajdowały 
się m.in. w okolicy Trok, na północ od Wilna w okolicach Niemenczyna, w okolicach 
Jeziorosów, na Kowieńszczyźnie (tu najwięcej ludności polskiej było i jest nadal w oko-
licach Janowa).

Obszar, na którym wsi polskie były przemieszane z białoruskimi, znajdował się 
przede wszystkim w okolicach Ignaliny, także w okolicach Wilna.

Obszary, na których wsi polskie były przemieszane z wsiami rosyjskich staroobrzę-
dowców, występowały i występują na Kowieńszczyźnie i koło Jeziorosów.

Przed II wojną światową język polski na terenach należących do Polski miał status 
języka państwowego ze wszystkimi płynącymi stąd konsekwencjami. Nie była to jednak 
jedyna przyczyna dalszego polszczenia się ludności białorusko- czy litewskojęzycznej, 
a opowiadania informatorów o tym, że „polskiego nauczyli się w szkole” na wielu tere-
nach kresowych oznaczają na ogół, że ktoś nauczył się czytać po polsku, może poznał 
trochę język literacki, a na ogół takie osoby wynosiły gwarę polską z domu lub pozna-
wały ją od sąsiadów. Na terenie Republiki Litewskiej była prowadzona polityka lituani-
zacji („relituanizacji”) i w związku z tym prawa w zakresie używania języka polskiego 

8 Por. H. K a r a ś ,  K. R u t k o w s k a ,  G. G e b e n ,  V. U š i n s k e n ė , Język polski na Kowieńsz-
czyźnie... oraz H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie...
9 V. Č e k m o n a s , O bilingwizmie polsko-litewskim i litewsko-polskim na Dence (czyli na północ-
no-wschodnich obszarach Wileńszczyzny). [w:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Pod red. J. P o -
r a y s k i e g o - P o m s t y . Warszawa 1999, s. 28–39. V. Č e k m o n a s ,  J. K o n i c k a j a ,  M. K r u -
p o w i e s , Między Niemenczynem i Molatami (z badań nad polszczyzną ludową na Wileńszczyźnie). JP 
LXXVIII (1988), s. 382–388.
10 H. K a r a ś , O polszczyźnie wokół Jeziorosów..., s. 51.
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w życiu publicznym były ograniczane, choć z drugiej strony istniały polskie organizacje 
oświatowe, dbające o nauczanie polszczyzny i krzewienie kultury polskiej11. 

Zasięg i stan polszczyzny pod koniec XX wieku
Procesy kurczenia się polszczyzny w wyniku wywózek i przesiedleń były wskazane już 
wyżej. Na Kowieńszczyźnie doszedł do tego, kształtujący się jeszcze w okresie mię-
dzywojennym, prawie powszechny bilingwizm polsko-litewski u tych osób, które li-
tewskiego dawniej w ogóle nie znały (inne osoby znały już wcześniej obydwa języki), 
co już przed wojną prowadziło, zwłaszcza w młodszych pokoleniach, do bilingwizmu 
litewsko-polskiego, tzn. z litewskim jako językiem prymarnym, a potem do całkowitego 
przejścia na język litewski (zwłaszcza w małżeństwach mieszanych).

Opisywany przez badaczy dzisiejszy stan języka polskiego na wsi litewskiej przed-
stawia się następująco. Na Kowieńszczyźnie H. Karaś stwierdza, że największe skupiska 
Polaków występują dziś na terenach zamieszkałych dawniej przez drobną szlachtę i kon-
centrują się w kilku centrach: na terenie historycznej Laudy, tj. na pograniczu rejonu 
poniewieskiego, radwiliskiego i kiejdańskiego, wokół Datnowa i Kiejdan, na północ 
od Kowna: okolice Czekiszek, Bobt, Wędziagoły, Łopi itd., w okolicach Janowa po 
Wiłkomierz na wschodzie i Szaty na północy, tj. w rejonie janowskim, na pograniczu 
rejonu kiejdańskiego i janowskiego oraz częściowo w rejonie wiłkomierskim12. Autorka 
zwraca uwagę na to, że „prawie wszędzie dawne wsie polskojęzyczne są przemieszane 
z litewskimi lub rosyjskimi (starowierskimi)”. Pisze też, że polski obszar językowy na 
Kowieńszczyźnie sprzed 1945 r., który można rekonstruować na podstawie opowiadań 
informatorów, jest dziś znacznie mniejszy, we wsiach dawniej polskich czy w znacznej 
mierze polskich Polaków już jest mało. Polszczyzna kurczy się także na naszych oczach, 
np. w rejonie janowskim, gdzie i tak mieszka największy na środkowej Litwie procent 
Polaków13, a gdzie „jeszcze w 1979 r. ekspedycja językoznawców z ośrodka mińskie-
go pod kierunkiem W. Werenicza uznała ten obszar za jednolitą wyspę językową”14. 
Zanikanie polszczyzny było też opisywane przez I. oraz W. Czekmanów pod charakte-
rystycznym tytułem Polskojęzyczna wysepka pod Oniksztami, której dziś już nie ma15. 

Szeroki pas od Kiernowa po Nowe Święciany na północ od Wilna, na prawym brze-
gu Wilii (przed wojną przedzielony granicą państwową), opisała H. Turska jeszcze przed 
wojną. Tereny pomiędzy Niemenczynem a leżącymi na północ Molatami (również prze-
dzielone przed wojną granicą) opisał W. Czekman wraz ze swoimi współpracownikami16. 

Opisywane przez H. Turską wsie polskie pod Wilnem już przed wojną stanowiły 
przedmieścia miasta. Wskazała ona także na wsie polskie w okolicach Trok, a badacze 

11 Pisano już o tym wiele, por. choćby H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie... czy A. Z i e -
l i ń s k a , Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej...
12 H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s. 101.
13 Por. В. Ч е к м о н а с , Польский язык в Йонавском районе Литвы (социолингвистические 
заметки), SPK Х (2001), s. 71–91.
14 Ibidem, s. 104.
15 I. A d o m a v i č i ū t ė - Č e k m o n i e n ė ,  V. Č e k m o n a s , Polskojęzyczna wysepka pod Onikszta-
mi, której już nie ma (z historii języka polskiego na Litwie rdzennej), SPK IX (1999), s. 33–55.
16 V. Č e k m o n a s , O bilingwizmie polsko-litewskim..., V. Č e k m o n a s ,  J. K o n i c k a j a ,  M. K r u -
p o w i e s , Między Niemenczynem a Molatami...
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litewscy pokazali pas z bilingwizmem polsko-białoruskim, ciągnący się mniej więcej 
od Trok i Landwarowa na południu po Mejszagołę na północy oraz na równoległy pas, 
położony na zachód od Jewia po Zyboły; wskazali też na tereny polskie na zachód od 
Rudziszek (na południe od Starych Trok) i na tereny z bilingwizmem litewsko-polskim 
w okolicach Wysokiego Dworu, co zostało pokazane na dołączonej tu mapie obsza-
rów językowych na Litwie południowo-wschodniej, opracowanej (z uproszczeniami) na 
podstawie mapy W. Czekmana, P. Gauczasa i L. Grumadienė; nie uwzględnia ona polsz-
czyzny jako języka drugiego, tzn. nie używanego na co dzień, lecz od święta, w rozmo-
wach z księdzem, z przyjezdnymi z Polski, np. w okolicach Solecznik czy Ejszyszek17.

Dzisiejszy południowy skraj Wileńszczyzny (w szerokim rozumieniu tego określe-
nia) stanowi obszar ejszysko-solecznicki, który ciągnie się wzdłuż granicy z Białorusią. 
To tu jest rejon solecznicki, w którym ludność polska ma swoje przedstawicielstwo sa-
morządowe. Językowo jest chyba dość zróżnicowany, ale wobec fragmentaryczności 
opracowań można wskazać tylko wybrane cechy kilku miejscowości. Badacze litewscy 
pokazują tu jednak glównie obszar białoruski lub bilingwalny białorusko-litewski.

Obszar jezioroski jest reprezentowany tak przez wsi polskie jak i resztki wsi pol-
skich, a łączący się z nim obszar ignalińsko-smołwieński zaznał dużych zmian demo-
grafi cznych w wyniku wspomnianej wyżej budowy elektrowni atomowej (odrębność 
językową tych dwu obszarów pokazała H. Karaś18). 

Monolingwizm, bilingwizm i polilingwizm ludności polskiej
Władanie więcej niż jednym językiem podlegało na Litwie i podlega nadal ciągłym 
i wielkim zmianom. Z dużym uproszczeniem można powiedzieć, że w przypadku opisy-
wanej przez H. Turską polonizacji ludności chłopskiej w XIX w. (potwierdzanej potem 
w mniejszym zakresie przez innych)19 punktem wyjścia był bilingwizm litewsko-polski 
lub białorusko-polski. We wsiach szlacheckich taki bilingwizm musiał istnieć wcześniej.

W XIX w. rozpoczął się na Litwie bilingwizm polsko-rosyjski spowodowany wprowa-
dzeniem szkół z rosyjskim, służbą wojskową w armii okupanta, uczestnictwem w służbie 
cywilnej. Rosyjski wpływał przede wszystkim na język właścicieli ziemskich, urzędni-
ków, mieszczan, którzy mieli kontakty z władzą, a więc na język dla innych klas społecz-
nych, zwłaszcza polonizujących się, wzorcowy. Znajomość rosyjskiego rosła w miarę 
czasu, a od 1945 r. objęła całą ludność Litwy, bo w szkołach językiem bardzo ważnym 
był rosyjski, na uczelniach wyższych i w urzędach był on językiem podstawowym. Na 
Litwę napłynęło też wiele Rosjan, w tym zdemobilizowanych ofi cerów wraz z rodzinami. 

Wracając do wsi chłopskich i szlacheckich, które uległy polonizacji, badacze stwier-
dzają pojawienie się w wielu z nich monolingwizmu polskiego i na Wileńszczyźnie, i na 
Kowieńszczyźnie. H. Turska opisuje, jak dziadkowie czy rodzice chcąc, by dzieci nie 
rozumiały rozmowy, mówili do siebie po litewsku.

17 Przedruk z artykułu V. Č e k m o n a s , O bilingwizmie polsko-litewskim..., s. 29.
18 H. K a r a ś , O polszczyźnie wokół Jeziorosów na Litwie...
19 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie... s. 44–46. Por. też uwa-
gi W. Studnickiego o rodzinach w powiecie święciańskim, w których tylko najstarsze pokolenie mó-
wiło po litewsku, średnie po białorusku, a najmłodsze po polsku, zreferowane przeze mnie w artykule 
W sprawie genezy i ewolucji polszczyzny w Wielkim Księstwie Litewskim, SPK VIII (1995), s. 31–38. 
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Z drugiej strony na obszarach z polskimi wsiami przemieszanymi z białoruski-
mi czy litewskimi (lub: i litewskimi) ludność różnych wsi jakoś porozumiewała się 
ze sobą. W. Werenicz a za nim W. Czekman stwierdzają, że przez jakiś czas w takich 
sytuacjach gwara polska była interdialektem. Trudno zresztą wyobrazić sobie, żeby 
przy kontaktowaniu się przynajmniej część ludności nie znała lepiej lub gorzej języka 
sąsiadów. 

Nauka polskiego w szkole międzywojennej powodowała z jednej strony poznanie 
— w przypadku szkoły powszechnej (dziś powiedzielibyśmy podstawowej) zapewne 
w ograniczonym zakresie — języka ogólnopolskiego (silniej oddziaływała na pewno 
służba w wojsku), z drugiej powodowała przenoszenie do gwary form tego języka.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Republice Litewskiej najstarsze pokolenie 
mogło wprawdzie obejść się jeszcze bez znajomości litewskiego (piszą o tym W. oraz 
I. Czekmanowie), ale średnie, a zwłaszcza młodsze, uczęszczające do szkół litewskich 
— już nie. Organizacje polskie i gimnazjum oraz biblioteka w Kownie, prasa polska 
miały ograniczony zasięg oddziaływania.

Gwałtowna zmiana przychodzi wraz z okupacją niemiecką i sowiecką w 1939 r.: na 
całej Litwie znikają szkoły i organizacje polskie, nigdzie już język polski nie jest języ-
kiem urzędowym. 

Od ponownego wejścia w 1944 r. okupanta sowieckiego w rejonie solecznickim 
ponownie pojawiły się szkoły polskie (a znajomość litewskiego nie była tu potrzebna 
nawet absolwentom szkoły średniej, co w przyszłości przynosiło katastrofalne skut-
ki); niewątpliwie przyczyniały się one do szerzenia znajomości języka ogólnopol-
skiego. Pojawia się też polskojęzyczna prasa radziecka i stowarzyszenie Polaków. 
Z drugiej strony wszyscy mieszkańcy Litwy opanowują (w mniejszym lub większym 
stopniu) język rosyjski. Na pozostałym obszarze powoli rośnie liczba osób władają-
cych litewskim.

Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1989 r. Polacy, dotychczas litewskiego 
nie znający, nie od razu zaczęli uczyć się po litewsku. W szkołach polskich czy rosyj-
skich (a w braku szkół polskich Polacy często posyłali dzieci do tych ostatnich) litewski 
opanowywano (bardzo) słabo. Dopiero od paru lat znajomość litewskiego wśród Po-
laków staje się coraz bardziej powszechna; sprzyja temu wchodzenie w życie dojrzałe 
ludzi, którzy litewski poznali w szkole. Znajomość rosyjskiego nie wygasa gwałtownie, 
bo w szkołach często rosyjski jest językiem obcym.

Na ogół w małżeństwach mieszanych zwycięża język o większym prestiżu. Jakiś 
czas takim językiem prestiżowym był polski. Obecnie coraz częściej ustępuje on litew-
skiemu, zwłaszcza tam, gdzie ludność zna tylko swą gwarę a nie zna języka literackiego, 
gdzie dzieci nie uczęszczają do szkół polskich. Nie bez znaczenia jest też kurczenie się 
obszarów i wsi polskich, a przy przewadze ludności litewskiej na danym terenie języ-
kiem praktyczniejszym jest właśnie litewski.

Ciągłe zmiany od bilingwizmu czy polilingwizmu ku monolingwizmowi a następnie 
znów do bililingwizmu i polilingwizmu powodują często kolejne interferencje językowe 
(rozumiane tu jako wpływy jednostkowe, wpływy na idiolekty czyli na poszczególne 
osoby), a także wpływy na system polszczyzny coraz to z innej strony.
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3. Z historii badań nad polszczyzną gwarową na Litwie
Dzięki wspomnianej już pracy Z. Kurzowej wiemy, jak rozwijała się polszczyzna pół-
nocnokresowa, utrwalona w niezwykle różnorodnych w treści zapiskach sądowych 
XVI–XVIII wieku. Dziewiętnastowieczna polszczyzna pisarzy północnokresowych 
była opisywana przez wielu badaczy20. Dla pierwszej połowy wieku XX dysponujemy 
opisem mowy prostych mieszkańców Wilna H. Turskiej21, a przede wszystkim jej opi-
sem gwar polskich na prawym brzegu Wilii, od ówczesnej granicy państwowej polsko-
-litewskiej po Nowe Święciany oraz gwar okolic Smołw22.

Język polski na Litwie w drugiej połowie XX wieku nie od razu stał się obiektem badań, 
bo też za czasów sowieckich wszystko co polskie było w ZSRR przez długi czas tematem 
tabu. Pierwsze próby badań terenowych podjął związany z Instytutem Językoznawstwa 
Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku Wiaczesław Werenicz na początku lat sześćdzie-
siątych; w 1966 r. zorganizował grupę badawczą, a rok później uzyskał zatwierdzenie w ra-
mach Akademii Nauk tematu „Polskie gwary peryferyjne w ZSRR” na pięć lat. Badania na 
Litwie prowadzili prócz niego m.in. Walery i Irena Czekmanowie, Natalia Ananiewa, Lud-
miła Maslennikowa. W 1972 r. opis gwary przesiedleńców z południowo-wchodniej Litwy 
opublikował Alojzy Zdaniukiewicz23. Później badaniem polszczyzny wiejskiej na Litwie, 
szczególnie na południe od Wilna i na Kowieńszczyźnie zajmował się długi czas związany 
od 1979 r. z rusycystyką, a potem ze slawistyką Uniwersytetu Wileńskiego W. Czekman 
wraz z żoną Ireną i swoimi współpracownikami24. W końcu lat osiemdziesiątych zapisy-
wały gwary polskie na Litwie Irena Maryniakowa i Iryda Grek-Pabisowa z Instytutu Sla-
wistyki PAN, na początku lat dziewięćdziesiątych także wspólnie z Anną Zielińską i Mał-
gorzatą Ostrówką25. W latach dziewięćdziesiątych XX i na początku XXI wieku badania 
gwar polskich na Litwie prowadziły m.in. Barbara Dwilewicz z Wileńskiego Uniwersytetu 
Pedagogicznego26, Elżbieta Smułkowa wraz ze współpracownikami27, a zwłaszcza Halina 

20 Por. choćby H. T u r s k a , Język Jana Chodźki. Przyczynek do historii języka polskiego na obszarze 
północnowschodnim Rzeczypospolitej. Wilno 1930. J. T r y p u ć k o , Język Władysława Syrokomli (Lu-
dwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX.T. I–II. Up-
psala 1955–1957. Z. K u r z o w a , Język fi lomatów i fi laretów. Słowotwórstwo i słownictwo. Wrocław 
1963. Ta ż , Język fi lomatów i fi laretów (Fonetyka, fl eksja, składnia). Kraków 1973. Istnieje też duża 
literatura poświęcona językowi Adama Mickiewicza łącznie ze słownikiem języka poety.
21 H. T u r s k a , Język polski na Wileńszczyźnie, SPK II (1983), s. 15–23 [przedruk pracy z 1930 r.]
22 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie... 
23 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fl eksja, słownictwo. Wrocław 1972.
24 Por. artykuły Z. Kurzowej, W. Czekmana i wstęp J. Riegera w SPK X (2001) oraz wspomnienie 
J. Riegera o W. Czekmanie w SPK XI (2004), s. 17–21. Na Litwie w przygotowaniu jest tom jego prac, 
poświęconych polszczyźnie kresowej. 
25 Por. I. M a r y n i a k o w a ,  I. G r e k - P a b i s o w a ,  A. Z i e l i ń s k a , Polskie teksty gwarowe z obsza-
ru dawnych kresów północno-wschodnich. Warszawa 1996 oraz I. G r e k - P a b i s o w a ,  I. M a r y n i a -
k o w a , Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich. Eksploracja terenowa 
i rozpisanie tekstów przy udziale M. Ostrówki i A. Zielinskiej. Warszawa 1999, wreszcie I. G r e k - P a -
b i s o w a , Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka. Warszawa 2002 oraz A. Z i e l i ń -
s k a , Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne. Warszawa 2002. 
26 Por. B. D w i l e w i c z , Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie. Warszawa 1997.
27 Por. np. E. S m u ł k o w a , Sytuacja językowa w Ejszyszkach i okolicy (wyniki badań sondażowych 
prowadzonych na Litwie w 1997 roku). [w:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Pod red. J. P o r a y -
s k i e g o - P o m s t y . Warszawa 1999, s. 54–63.
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Mapa zasięgu języka polskiego na Litwie południowo-wschodniej w oparciu o mapę W. Czekmana, 
P. Gauczasa i L. Grumadiene „Granice językowe w południowo-wschodniej Litwie w końcu XX wieku”
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Komentarz do mapy
Sytuacja językowa mapowanego obszaru jest niezwykle skomplikowana, toteż mapa tylko 
w przybliżeniu pokazuje zasięgi polszczyzny na Litwie południowo-wschodniej i stosunki ję-
zykowe na tym obszarze. Na prezentowanej tu mapie wprowadzono jeszcze dodatkowo pewne 
uproszczenia. Pokazując obszar polski na tle sytuacji językowej mapa pozwala uświadomić sobie 
zasięgi tego obszaru, a także możliwości wpływow litewskich i białoruskich na tę polszczyznę.

Język polski, mimo wywózek i przesiedleń, występuje już to jako pierwszy, już to jako drugi, 
na większym obszarze. W szczególności dotyczy to (nie uwzględnionego na mapie W. Czekmana 
i in.) bilingwizmu polsko-białoruskiego czy białorusko-polskiego, występującego na znacznej 
części obszaru, określonego tu jako białoruski, zwłaszcza w rejonie ejszyskim i solecznickim, 
w okolicach Jaszun, Turgiel, Rudomina, Rukojni, Szumska, Niemieża, Grygajci, Mickun, La-
waryszek itd. Osobne miejsce zajmują wsi szlacheckie, w których polszczyzna była zazwyczaj 
językiem pierwszym, używanym na codzień.

Tu pominięto występujące na mapie W. Czekmana i in. oznaczenia terenów, na których ję-
zyk litewski mógł być wyparty przez polszczyznę w dwudziestoleciu międzywojennym (w pasie 
między Mejszagołą i Rudziszkami), a przez białoruski — w okresie sowieckim (m.in. w okolicy 
Butrymańców i Gierwiszek oraz Dziewieniszek) oraz terenów, na których język białoruski został 
wyparty przez polszczyznę przed wojną (w okolicach Podbrodzia i Magun).

Pominięto też oznaczenia terenów z dwujęzycznością litewsko-białoruską (na wąskim pasie 
pomiędzy Starymi Trokami a Mariampolem i Rudziszkami, w okolicach Bujwidziszek oraz koło 
Bezdan), gdzie, jak np. w Bezdanach, notowano też bilingwizm polsko-białoruski.

Pominięto również oznaczenie terenów języka litewskiego koło Poskoń i terenów, gdzie Li-
twini stanowią znaczący odsetek wśród ludności białoruskojęzycznej.
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Karaś z Uniwersytetu Warszawskiego, przez kilka lat związana z Uniwersytetem Wileń-
skim, autorka kilku ważnych prac o gwarach na Wileńszczyźnie i świetnej monografi i pol-
szczyzny kowieńskiej28 oraz Krystyna Rutkowska29, Zofi a Sawaniewska-Mochowa30 i sze-
reg innych osób, a wszystkich nie sposób tu wymienić31. Przedmiotem badań stał się też 
język nowej inteligencji polskiej na Litwie — jak wspomniano wyżej dawna inteligencja, 
mocno przetrzebiona w czasie wojny, wyjechała w większości do Polski; tu należy wymie-
nić przede wszystkim monografi ę Ireny Masojć32. Język młodzieży badali m.in. Mirosław 
Dawlewicz33, Kinga Geben34, Henryka Sokołowska35.

Badania gwar polskich koncentrowały się tradycyjnie na problemach fonetyki 
i gramatyki, poźniej także słownictwa (por. wyżej uwagi we Wstępie). W. Werenicz 
i W. Czekman wprowadzili do badań na szerszą skalę problematykę socjolingwistycz-
ną36, kontynuowaną przez następnych badaczy: opis pozajęzykowych uwarunkowań by-
towania, rozwoju lub zaniku polszczyzny oraz zróżnicowanie języka w zależności od 
statusu społecznego mówiących, inaczej mówiąc przyjrzenie się różnicom pomiędzy 
językiem wsi szlacheckich i chłopskich. Z. Sawaniewska-Mochowa wskazała na resztki 
dawnej regionalnej polszczyzny „wysokiej” u potomków zamożnej szlachty37. 

Słabość wielu prac polega m.in. na nierzadkim łączeniu (lub niezbyt wyraźnym roz-
dzieleniu) zjawisk podobnych, jak np. białoruskie akanie i litewska szeroka wymowa e, 
na zbyt małej bazie materiałowej (choć czasem nawet drobne uwagi mogą być cenne), 
na operowaniu określeniami „często”, „rzadko” itp. bez pokazania frekwencji w sto-
sunku do możliwych realizacji jakiegoś zjawiska. Wybrane cechy bywają rozpatrywane 
w izolacji, np. końcówki liczby mnogiej (szczególnie mianownika, dopełniacza, celow-

28 Por. zwłaszcza H. K a r a ś , O gwarze Kamionki koło Solecznik. JPKW 2 (1999), s. 77–93. Ta ż , 
O sytuacji języka polskiego na tzw. obszarze smołwieńskim na Litwie. PF XLVI 2001, s. 267–292. 
Ta ż , O polszczyźnie wokół Jeziorosów na Litwie. SPK XI (2004), s. 35–72. Ta ż , Gwary polskie na 
Kowieńszczyźnie. Warszawa-Puńsk 2002.
29 Por. np. K. R u t k o w s k a , Ukanie w gwarach polskich na Litwie. [w:] Język mniejszości w otocze-
niu obcym pod red. J. Riegera. Warszawa 2002, s. 77–85.
30 Por. np. Z. S a w a n i e w s k a - M o c h o w a , „Pan Mateusz”, czyli jak mówiono po polsku na Żmu-
dzi. JPKW 1 (1996), s. 67–70. Ta ż , Teksty gwarowe z Kowieńszczyzny z komentarzem językowym. 
Tamże, s. 71–77.
31 Por. zestawioną przez Z. Sawaniewską-Mochową bibliografi ę prac o polszczyźnie kresowej do 
1993 r., opublikowaną w t. VI (1991) i VIII (1995) SPK, a później opublikowano jeszcze wiele prac. 
32 I. M a s o j ć , Regionalne cechy systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na Wi-
leńszczyźnie. Warszawa 2001.
33 M. D a w l e w i c z , Słownictwo socjolektu młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie (na podstawie 
badań ankietowych). Warszawa 2000.
34 K. G e b e n , Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży 
polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie. Warszawa 2003.
35 H. S o k o ł o w s k a , Wielojęzyczność a umiejętności kompetencyjne uczniów szkół polskich na Li-
twie. Warszawa 2004.
36 Por. zwłaszcza В. В е р е н и ч , Говор села Яшуны Литовской ССР (к характеристике 
этноязыковой ситуации на Виленщине. SPK I (1982), s. 139–150 i in.; В. Ч е к м а н , К 
социолингвистической характеристике польских говоров белорусско-литовского пограничья. 
SPK I (1982), s. 123–138 i in.
37 Z. S a w a n i e w s k a - M o c h o w a , Świat jeden, ale nie jednolity, czyli o zróżnicowaniu socjal-
nym języka szlachty kowieńskiej. [w:] Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Pod 
red. E. Wo l n i c z - P a w ł o w s k i e j  i  W. S z u l o w s k i e j . Warszawa 2000, s. 221–229.
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nika) rozpatruje się oddzielnie dla poszczególnych rodzajów, co zaciemnia wpływy bia-
łoruskie wsparte rodzimymi tendencjami unifi kacyjnymi itd. Nierzadko brak jest roz-
różnienia końcówek od ich wariantów fonetycznych. Ale też widać już znaczny postęp 
w tym zakresie, a przytoczone wyżej niedostatki wynikają częściowo z próby pokazania 
większych obszarów czy większej ilości zjawisk jednocześnie.

Wiele publikacji, coraz liczniejszych po 1989 r., ukazało się w seriach, poświęconym 
specjalnie polszczyźnie na Kresach, przede wszystkim w Polskije gowory w SSSR t. 1–2 
(Mińsk 1973 — kolejne tomy z przyczyn politycznych nie mogły się już ukazać), Stu-
dia nad polszczyzną kresową (t. I–XI, Wrocław, potem Warszawa 1982–200438), Język 
polski dawnych Kresów Wschodnich (t. 1–3, Warszawa 1996–2006), w roczniku Acta 
Baltico-Slavica (Warszawa). Oprócz opracowań ogłoszono wiele tekstów, najczęściej 
we wskazanych tu czasopisamach, w monografi ach, istnieją też oddzielne publikacje 
tekstów gwarowych39.

Polszczyzna północnokresowa, występująca na terenach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, zawsze była zróżnicowana, choć wiemy na ten temat jeszcze niewiele i nie 
wiadomo, czy kiedykolwiek będziemy wiedzieli dużo40. Dzięki pracy Z. Sawaniew-
skiej-Mochowej wiemy już trochę o języku drobnej szlachty na Kowieńszczyźnie 
w XIX w.41. Próbę pokazania dzisiejszego zróżnicowania gwar polskich na Litwie 
i Białorusi w zakresie zjawisk fonetycznych podjęła I. Grek-Pabisowa42. Uwagi 
o zróżnicowaniu obszarów polskich na Litwie w szerszym zakresie przedstawiano kil-
kakrotnie, ostatnio robiła to H. Karaś, porównując różne zespoły gwarowe43, w niniej-
szym zbiorze [z którego pochodzi niniejszy tekst] pisze o tym I. Masojć [Słownictwo 
gwar polskich na Litwie, jego funkcjonowanie i zróżnicowanie geografi czne]; obsza-
ry polskie i funkcjonowanie języka polskiego na Litwie południowo-wschodniej (na 
„Wileńszczyźnie”) w aspekcie wielojęzyczności przedstawiła interesująco (w skrócie) 

38 W pierwszych tomach tej serii opublikowano m.in. materiały przygotowane do kolejnych tomów 
serii Polskije gowory w SSSR.
39 I. M a r y n i a k o w a ,  I. G r e k - P a b i s o w a ,  A. Z i e l i ń s k a , Polskie teksty gwarowe z obszaru 
dawnych kresów północno-wschodnich. Warszawa 1996 (prawie 200 stron tekstów); I. M a r y n i a k o -
w a ,  I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich. 
Warszawa 1999 (200 stron tekstów); Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia. Sytuacja socjolin-
gwistyczna. Cechy językowe. Teksty. Pod red. H. K a r a ś . Warszawa-Wilno 2001 (300 stron tekstów).
40 [Por. L. B e d n a r c z u k , Zróżnicowanie terytorialne północno-wschodniej polszczyzny kresowej, 
RKJ ŁTN LV, 2010, s. 5–39; przedruk w: L. B e d n a r c z u k , Językowy obraz Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Lexis. Kraków 2010, s. 74–99. Tekst pokazuje z jednej strony szeroką problematykę i cały 
wachlarz problemów, z drugiej — że przy dzisiejszym stanie wiedzy o pewnych „odmianach terytorial-
nych” tej polszczyzny wiele powiedzieć nie można, zwłaszcza, gdy ilustruje się je za pomocą niekon-
sekwentnie dobieranych cech czy leksemów.] 
41 Jest to w jakiś sposób wiedza „pośrednia”, bo autorami dzieł, na których Autorka oparła swą pracę 
byli Litwini, którzy polszczyznę posiedli na skutek kontaktów z Polakami. Z. S a w a n i e w s k a - M o -
c h o w a , Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku (na podstawie słowników 
przekładowych Antoniego Juszkiewicza). Bydgoszcz 2002.
42 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie... 
43 H. K a r a ś , O sytuacji języka polskiego na obszarze smołwieńskim... Ta ż , O specyfi ce polszczyzny 
kowieńskiej (w porównaniu z odmianą wileńsko-smołwieńską). [w:] SPK X (2001), s. 137–160. Ta ż , 
O polszczyźnie wokół Jeziorosów na Litwie... 
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H. Sokołowska44. Obszary z językiem polskim na Litwie południowo-wschodniej na 
tle terenów białoruskich i litewskich (z uwzględnieniem terenów bilingwalnych, ale 
w zasadzie bez uwzględnienia polszczyzny jako języka drugiego) przedstawili na ma-
pie W. Czekman, P. Gauczas i L. Grumadienė45. Na podstawie wyżej wskazanych prac 
z pewnym uproszczeniem różnice w sytuacji językowej gwar polskich na Litwie moż-
na przedstawić w następujący sposób.

Zwarte obszary języka polskiego — używanego bądź na co dzień, bądź od świę-
ta — spotykamy na dużym terenie Litwy południowo-wschodniej, przede wszystkim 
w granicach przedwojennego państwa polskiego, przy czym polszczyzna nie zawsze 
jest językiem prymarnym (codziennym). Obszary, na których polszczyzna występuje 
jako język prymarny znajdują się wzdłuż przedwojennej granicy polsko-litewskiej; tylko 
w okolicach Podbrodzia i Ignaliny dochodzą do granicy z Białorusią. Na zachód i na pół-
noc od tych obszarów badacze litewscy wyznaczają strefę z bilingwizmem polsko-litew-
skim (czasem jest to bilingwizm świeżej daty); obszary z takim bilingwizmem występu-
ją też na dalej położonych terenach. Polszczyzna części obszaru, zamieszkałego przez 
Polaków (szczególnie potomków stanu chłopskiego), położonego głównie przy granicy 
z Białorusią, jest językiem sekundarnym; językiem codziennym większości tego obsza-
ru, jest gwara białoruska, zwana najczęściej „prostą mową”; była ona nierzadko uważa-
na przez ludność miejscową za wariant codzienny języka polskiego, może ze względu 
na znaczną domieszkę polonizmów. Wyjątkowo tylko „prosta mowa” oznacza gwarę 
polską. Na niektórych obszarach panuje bilingwizm polsko-białoruski. 

Wyspy językowe polskie, powstałe w wynku polonizacji, istniały już wcześniej, wie-
my o nich z relacji przedwojennych lub z powojennych relacji ludzi starszych. Nowe 
wyspy czy wysepki językowe powstały też po wojnie w wyniku kurczenia się obszarów 
polskich, co było spowodowane wyjazdami do Polski, coraz częstszymi małżeństwa-
mi mieszanymi, polityką władz. Wyspy czy wysepki językowe lub ich resztki opisano 
głównie pomiędzy Kownem i Kiejdanami, ale istnieją one także na innych terenach, 
w szczególności koło Poniewieża, Rosieni, Olity, Druskiennik. Pojedyncze rodziny, 
a czasem pojedyncze osoby, mówiące jeszcze po polsku można napotkać w różnych 
rejonach Litwy; sam spotkałem takie osoby w Birsztunach (na południowy wschód od 
Kowna). H. Karaś zwraca uwagę na skurczenie się stanu polszczyzny na tym terenie 
w porównaniu ze stanem, opisanym przez H. Turską; nierzadko posługują się nią tylko 
przedstawiciele najstarszego pokolenia46. Mówi się czasem o „archipelagu wysp”, ale 
powinno się dodać, czy chodzi o gęstą czy też o rzadką siatkę punktów polskich.

44 H. S o k o ł o w s k a , Wielojęzyczność a umiejętności komunikacyjne uczniów szkół polskich na Li-
twie. Warszawa-Wilno 2004, s. 41–65 (nieprecyzyjnie scharakteryzowano tu jednak „prostą mowę” 
w rejonie Solecznik i Ejszyszek).
45 V. Č e k m o n a s ,  P. G a u č a s ,  I. G r u m a d i e n ė , Kalbų paplimatas pietryčių XX a. pabaigoje. 
Cyt. według: V. Č e k m o n a s , O bilingwizmie polsko-litewskim i litewsko-polskim na Dence (czyli 
na północno-wschodnich obszarach Wileńszczyzny). [w:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Pod 
red. J. P o r a y s k i e g o - P o m s t y . Warszawa 1999, s. 28–39 [Mapa: Granice językowe w południo-
wo-wschodniej Litwie w końcu XX w., s. 29].
46 H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie... s. 8–11, por. też uwagę Autorki o tym, że różnice 
między potomkami chłopstwa i drobnej szlachty mają obecnie — poza wyjątkami — charakter bardziej 
świadomościowy niż językowy (s. 6). Notabene warto by porównać język tych „nielicznych osób, 
kultywujących tradycje polskie i szlacheckie, językowo ewoluujących w kierunku odmiany wysokiej” 
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Na terenach, gdzie polski ustępuje litewskiemu (np. na Kowieńszczyźnie), polszczyzna 
kurczy się coraz bardziej także przez to, że młodzi przestają mówić po polsku; na terenie 
przedwojennej Litwy proces ten rozpoczął się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Gwary polskie na Litwie powstały bądź na podłożu litewskim, bądź białoruskim. 
Możliwe, że pewne wsi drobnoszlacheckie zostały zasiedlone przez przybyszów z Pol-
ski i pozostawały w kontakcie albo z wsiami litewskimi, albo białoruskimi. Ponieważ 
ekspansja języka białoruskiego sięgnęła po Wilno, można przyjąć, że na dzisiejszej Li-
twie południowo-wschodniej podstawą polszczyzny był w znacznej mierze język biało-
ruski, choć nie można zapominać, że język litewski jeszcze w XIX w. sięgał na wschód 
i na południe dalej niż dziś47. Na pozostałych terenach polszczyzna wiejska powstała 
głównie na substracie litewskim. Podłoże polszczyzny wielu wsi pozostanie zagadką, 
którą wyświetlić częściowo uda się być może na drodze analizy językowej (por. też ni-
żej). Na czym polegają wpływy litewskie i białoruskie na polszczyznę północnokresową 
przedstawiam na wybranych, może najbardziej rzucających się w oczy przykładach.

4. Polszczyzna na Litwie: podłoże i sąsiedztwo językowe, 
cechy językowe (w tym litewskie i białoruskie), 

dawne i nowe wpływy rosyjskie
Podłoże (substrat) i sąsiedztwo językowe (adstrat) silnie wpłynęły na charakter polsz-
czyzny. Trzeba zwrócić uwagę także na obecność cech białoruskich na terenach, gdzie 
podłoże polszczyzny stanowi głównie substrat litewski i cech litewskich tam, gdzie 
język polski wyrósł na podłożu białoruskim. Na terenach takich jak Brasławszczyzna 
na Białorusi może się to wiązać dodatkowo z powstaniem nowego sąsiedztwa biało-
ruskiego wskutek równoczesnej czy następującej w niewielkich odstępach czasu bia-
łorutenizacji sąsiednich wsi litewskich i wpływu ich języka na mowę Polaków, często 
doprowadzającego do bilingwizmu polsko-białoruskiego, a nawet białorusko-polskie-
go (gdy białoruski stawał się językiem pierwszym). Na Kowieńszczyźnie elementy 
białoruskie mogą pochodzić ze starszej polszczyzny regionalnej, kształtowanej na te-
renach z wpływami białoruskimi, przede wszystkim w Wilnie. Z kolei cechy litew-
skie mogły przedostać się najpierw do gwar białoruskich, powstałych na ich podłożu, 
by potem trafi ć do polszczyzny, która wyrosła na substracie już białoruskim. Cechy 
litewskie i białoruskie omówiła obszernie H. Turska48 i jej ustalenia zajmują trwałe 
miejsce w nauce. Późniejsze badania wskazały na potrzebę innej niekiedy interpre-
tacji pewnych zjawisk, zwłaszcza w zakresie możliwości przechowania archaizmów, 

z językiem potomków chłopstwa, bo wprawdzie porównanie takie nie dotyczyłoby stanu obecnego, ale 
odkrywałoby przed nami stosunki dawniejsze. Warto tu odnotować, że odchodzenie od polszczyzny 
w młodszych pokoleniach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat można zaobserwować w wielu gwarach 
tak północno-, jak i południowokresowych i proces ten ulega przyspieszeniu, m.in. w związku z coraz 
częstszymi małżeństwami z nie-Polakami oraz wędrówką do miast i związaną z tym dezintegracją 
społeczności polskiej.
47 L. B e d n a r c z u k , Litewsko-słowiańskie pogranicze językowe w pierwszej połowie XX wieku 
w świetle badań Olgierda Chomińskiego. ABS 24 (1999), s. 95–105 (zwłaszcza s. 103). [Przedruk w:] 
L. B e d n a r c z u k , Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kraków 1999, 
s. 217–228].
48 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów..., s. 65–119.
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wspieranych wpływem obcym czy oddziaływania języka litewskiego poprzez białoru-
ski w większej mierze niż to opisała badaczka. 

Cechy własne, powstałe na gruncie polszczyzny na Litwie polegają przede wszyst-
kim na jakże licznych wyrównaniach analogicznych, zachodzących zresztą w wielu 
gwarach w Polsce, a tu znajdujących szczególnie dobre warunki rozwoju z powodu 
braku kontaktów ze zwartym obszarem polskim i z rzadkim kontaktem z polskim języ-
kiem literackim. Te wyrównania często są objaśniane jako zjawiska fonetyczne, mają 
one jednak nierzadko charakter morfologiczny i ten ich aspekt starałem się podkreślić 
w przeglądzie tych cech.

Oprócz wspomnianej wyżej pracy H. Turskiej zestawy cech północnokresowych po-
dano też w opracowaniach Z. Kurzowej, I. Grek-Pabisowej, I. Maryniakowej, B. Dwile-
wicz, A. Zielińskiej, H. Karaś i innych49. 

Z konieczności ograniczam się tu do przedstawienia wyboru cech, z jednej strony 
najbardziej rozpowszechnionych (choć rozpowszechnionych różnie na różnych obsza-
rach), z drugiej — wymienianych w literaturze jako zaświadczone dawniej lub jako naj-
bardziej charakterystyczne. Wszyscy autorzy opracowań podkreślają, że obok zjawisk, 
odbijających wpływ litewski i białoruski, występują — nierzadko u tej samej osoby 
— zjawiska w postaci właściwej językowi ogólnopolskiemu i jego dialektom (co tutaj 
pominięto); pokazuje to także lektura tekstów i słownika.

Akcent
Wpływem białoruskim należy objaśniać w większości wypadków akcent w niektórych 
pozycjach odmienny od ogólnopolskiego. Mamy tu akcentowaną sylabę pierwszą od 
końca [w w rodzaju męskim] w czasie przeszłym: poszꞌed, pobiꞌeg, przyszꞌed, w rozkaź-
niku: przyniꞌeś, patrzꞌaj, pospiewꞌaj, przyznꞌaj sia, pukꞌaż, w czasie przyszłym: powiꞌem, 
podjꞌesz, w jednosylabowych formach czasownika z przeczeniem: nie wiꞌem, nie mꞌa, 
nie zdniꞌoł, nie dꞌaj. Mamy akcentowany w mian. lpoj. sufi ks -uk: kaczꞌuk, wnuczꞌuk, 
Antꞌuk, Kaziꞌuk50, choć mogą występować także przykłady z sufi ksem nieakcentowa-
nym, np. ciꞌeluk. Akcentowane mogą być też inne sufi ksy, por. chłopczꞌak, Pietrꞌak, 
 łupꞌacz, lizꞌun, pierdꞌun, gardziꞌoł. Akcent na sylabie pierwszej od końca mogą mieć też 
formy stopnia wyższego przysłówków, np. delikatniꞌej, późniꞌej, prendzꞌej, czanściꞌej. 
Z kolei zdrobnienia rzeczownikowe i przymiotnikowe mogą mieć akcent na temacie, 
np.  pꞌaniczka, ꞌIryńka, dꞌuszeczka; biꞌalińki, ciꞌenieńki, młꞌodzinka; podobnie jest w roz-
szerzonym przysłówku kꞌiedyści. W niektórych czasownikach przycisk może spoczywać 
na przedrostku: pꞌójdziecie, przꞌyjdziecie. Odmienne od ogólnopolskiego miejsce akcen-
tu występuje również w wielu wyrazach zapożyczonych z rosyjskiego, które zachowują 
akcent podstawy zapożyczenia, np. dokumꞌent, prodꞌukcijo, garꞌaż.

Z akcentem białoruskim związane jest zjawisko „akania” oraz zwężenie nieakcento-
wanego e, z wymową litewską wiąże się zamiana nieakcentowanego o do u („ukanie”), 
o czym niżej. 

49 Por. Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny..., I. G r e k - P a b i s o w a ,  I. M a r y n i a k o w a , 
Współczesne gwary polskie..., I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie...
50 Tu nie można mówić o oksytonezie, bo w przypadkach zależnych akcent pada na sylabę przedostat-
nią, np. Kaziꞌuka.
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Fonetyka
Samogłoski

Inna niż w języku ogólnopolskim repartycja o i u (w piśmie „ó”) na miejscu daw-
nego o długiego, np. noż, zrob, nios, gwóździe, tylko wtórnie łącząca się z fonetyką 
(i w związku z nią najczęściej omawiana), polega przede wszystkim na wyrównaniach 
analogicznych i należy do morfologii (zob. niżej). 

Polszczyznę powstałą na podłożu białoruskim cechuje m.in. akanie, tj. żywy proces fo-
netyczny: zastępowanie nieakcentowanych o i e przez a, np. chadzili do liakarza; warto też 
zwrócić uwagę na hiperyzmy w rodzaju porafi a ‘parafi a’. Trzeba podkreślić, że nie należą tu: 
— wspomniane wyżej zastępstwo na sposób litewski wymawianego e przez a,
— zamiana rodzaju rzeczowników nijakich na żeńskie (oka lewa [– jeżeli w dopełnia-

czu mamy oki lewej a nie oka lewego]), 
— mieszanie rodzajów w czasie przeszłym (formy niosłasz, widziałasz skierowane do 

mężczyzny itp.), 
— różnego typu wyrównania morfologiczne, zachodzące najczęściej na gruncie gwary pol-

skiej, zwane niesłusznie „akaniem zmorfologizowanym”, np. w mianowniku lmn. przy-
miotników (prawdziwa Poliaki, chuda krowy, nasza dzieci), typ widza ta krowa i in.51. 

Równolegle do zamiany nieakcentowanego o na a możemy mieć do czynienia z za-
mianą nieakcentowanego o na u, a nie na a (tzw. ukanie, por. wyżej); taka sytuacja suge-
ruje, że ukanie, powstałe na podłożu litewskim, było tam wcześniejsze niż akanie, które 
nie objęło już samogłoski wysokiej u. Spotkać można też sytuację, gdy akanie wystę-
puje tylko w formach zleksykalizowanych, niezależnie od tego czy występuje tam (lub 
w danym idiolekcie) akanie fonetyczne, np. w kałchꞌoz. H. Turska podkreślała, że akanie 
występuje nie u wszystkich w równie silnym stopniu, że u niektórych osób występuje 
tylko w niektórych wyrazach. Jak już wspomniano, zdarzają się też formy hiperstaranne, 
np.: porafi a, okuszerka, okuratnie.

Wpływy litewskie przejawiają się m.in. w szerokiej i obniżonej wymowie e (zbli-
żonej do a), np. jażeli, s’piawalis’my, nia czasali, co jest wynikiem takiej właśnie wy-
mowy e w gwarach litewskich, na co zwracano uwagę już dawniej, ale przekonywająco 
wykazała to H. Karaś dla Kowieńszczyzny przez zestawienie tego zjawiska z brakiem 
zastępowania tam nieakcentowanego o przez a52. 

51 Na wyrównania morfologiczne jako źródło tego „akania” zwracała uwagę w kilku publikacjach H. Tur-
ska; zwróciła ona m.in. uwagę na to, że przy cofaniu się akania fonetycznego pewne typy „a zmorfologi-
zowanego” pozostają, co potwierdza ich odrębny charakter. Tak więc np. w typie widza ta krowa, cielien-
cina pieka mamy z jednej strony formy 1 os. lpoj. czasownika z –a (wobec –ę w języku ogólnopolskim) 
tłumaczone różnie (m.in. wpływem morfonologii białoruskiej) i nie do końca przekonywająco, a z drugiej 
strony formy biern. lpoj. rzeczowników żeńskich równe mianownikowi jak u rzeczowników męskich (kij), 
nijakich (wiadro) czy innych żeńskich (np. kość), a więc będące skutkiem wyrównań wewnątrzjęzyko-
wych, na co — jak wskazała H. Turska — szczególnie podatne są gwary nowe, powstałe ze „zmieszania 
się” języków, jak polszczyzna na Wileńszczyźnie. Por. też J. R i e g e r , O tak zwanym akaniu... (próbuję tu 
wykazać m.in. wpływ litewski i możliwość pośredniego wpływu białoruskiego w zamianie rzeczowników 
nijakich na żeńskie bez konieczności uciekania się do fonetycznego tłumaczenia tego zjawiska).
52 H. K a r a ś , Polskie gwary na Kowieńszczyźnie... s. 350–351. Wcześniej na to zjawisko zwrócili 
uwagę m. in. I. A d o m a v i č i ū t ė – Č e k m o n i e n ė  i  V. Č e k m o n a s  w artykule Polskojęzyczna 
wysepka pod Oniksztami, której dziś już nie ma. SPK IX (1999), s. 42–43.
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Cechą charakterystyczną jest też wymowa nieakcentowanego o jak u, np. upůviadali, 
na ukulicy — tzw. „ukanie”, charakterystyczne dla gwar litewskich, a dla gwar polskich 
na Litwie zwłaszcza na Kowieńszczyźnie53, choć znane jest także z terenów dziś języ-
kowo białoruskich (dawniej zapewne litewskich)54. Na współwystępowanie litewskiego 
z pochodzenia ukania i białoruskiej proweniencji akania w gwarze Łopatowszczyzny 
zwraca uwagę A. Zdaniukiewicz55. Na terenach z wcześniejszym wpływem litewskim, 
a późniejszym białoruskim, akanie nie objęło już tej powstałej z o samogłoski wysokiej u.

H. Turska zwraca uwagę na mieszanie i oraz y (język litewski ma tylko jedną sa-
mogłoskę i) realizowane najczęściej poprzez zastępowanie y przez i, np. grika, mi ‘my’, 
miśli ‘myśli’, śpimi, por. też hiperyzmy żwyr, brwy, na wydok, oni samy. Zjawisko to 
spotykane było zwłaszcza „u członków pokolenia, które w dzieciństwie mówiło po li-
tewsku”56. Związek występowania tego zjawiska z bilingwizmem polsko-litewskim 
potwierdza H. Karaś stwierdzając, że na Kowieńszczyźnie jest to (dziś) cecha rzadka, 
występująca w ograniczonym zakresie i „tylko w języku poszczególnych osób z prymar-
nym językiem litewskim, mających rzadki kontakt z polszczyzną”57. 

Na niektórych terenach występuje dyftongiczna wymowa o, realizowana też jako 
połączenie u niezgłoskotwórczego (u̯) z o, przy czym to u̯ może być wymawiane z różną 
siłą, np. krowa du̯obra, ku̯ota pazury u̯ostra, ku̯obieta (w Słowniku zaznaczono tylko 
wymowę z silnym wydzieleniem u̯).

Zwężenie nieakcentowanego e do i/y, zapewne związane z białoruską redukcją 
samogłosek nieakcentowanych, często występuje tylko w końcówkach koniugacji I, 
np. znajisz, bierzysz, czuji, kładni, niesim, z krzykim (ale nie *stołym, *drzewym) i choć 
może wystąpić czasem jeszcze w innej pozycji (przed spółgłoską nosową, np. piniendzy, 
w przedrostku i partykule nie, np. ni mają); przy takich ograniczeniach pozycyjnych 
trzeba uznać, że w jakiś sposób jest ono zmorfologizowane.

Samogłoski nosowe mogą być wymawiane tak jak w polszczyźnie ogólnej, ale rozłożo-
ną wymowę nosówek można spotkać także przed spółgłoskami szczelinowymi, np. wonski, 
trzensie. Denazalizacja ę w śródgłosie zdarza się w zasadzie tylko w imiesłowie uprzednim, 
np. minewszy. Denazalizacja ą [ǫ] przeważa w wygłosie, np. ido, z herbato (wymowa nie-
rzadka w gwarach w Polsce), choć zdarza się tu także wymowa typu nogon, z naukon.

Na początku wyrazu u- może być zastępowane przez w-: wkąsić, wderzyć (co rodzi 
dalsze problemy słownikowe i inne); jest to niewątpliwie tylko wariant przedrostka u-, 

53 Por. tu I. A d o m a v i č i ū t ė – Č e k m o n i e n ė  i V. Č e k m o n a s  w artykule Polskojęzyczna wysep-
ka pod Oniksztami... s. 41–42. Autorzy zwracają uwagę na to, że ukanie w badanych miejscowościach 
jest albo cechą rozwijającą się, albo było i jest cechą ludzi mniej wykształconych lub niewykształco-
nych. Por. też K. R u t k o w s k a , Ukanie w gwarach polskich na Litwie... oraz H. K a r a ś , Polskie 
gwary na Kowieńszczyźnie... s. 351. 
54 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie... zwłaszcza s. 147–152, gdzie wskazano na 
obecność ukania także na Białorusi. K. Rutkowska stwierdza znacznie rzadsze ukanie na terenie Litwy 
poza obszarem kowieńskim, por. K. R u t k o w s k a , Ukanie w gwarach polskich na Litwie. [w:] Język 
mniejszości w otoczeniu obcym pod red. J. R i e g e r a . Warszawa 2002, s. 77–85.
55 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny..., por. zwłaszcza s. 12.
56 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów..., s. 101–102.
57 H. K a r a ś , O języku polskim na Kowieńszczyźnie. [w:] Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia. 
Sytuacja socjolingwistyczna. Cechy językowe. Teksty. Pod red. H. K a r a ś . Warszawa-Wilno 2001, 
s. 105.
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bo i w tej samej gwarze i w innych gwarach (czasem pod wpływem języka literackiego) 
początkowe u- zostaje zachowane. Z kolei przyimek w może być wymawiany jako u, 
np. u odryni, u dokumentach. Na niektórych terenach możliwa jest jeszcze wymiana 
z u niezgłoskotwórczym (u̯). Jest to rezultat wpływów białoruskich.

Spółgłoski
Spółgłoski, odpowiadające ogólnopolskim ć ź ś dź często wymawiane są półmiękko, 

np. c’icho, z’ima, s’edz’i. Wymowę taką potocznie nazywa się potocznie „sliedzikowa-
niem”. Hiperstaranna wymowa prowadzi do form typu Rośja, ź miasta. 

Spółgłoska ł ma wymowę taką, jak w rosyjskim czy białoruskim czy w dawnej ogól-
nopolskiej wymowie „scenicznej”, obowiązującej w teatrze [choć młodsze pokolenia 
starają się tu naśladować wymowę ogólnopolską z u niezgłoskotworczym]. Z kolei wy-
mowa l jest przeważnie miękka, nie tylko przed i jak w języku ogólnopolskim, np. lias, 
lieczyć (= ľas, ľeczyc’), poľski.

Spółgłoska cz może być wymawiana miękko, aż do akustycznego zlania się z ć, 
np. cziapka, onuczia, dṷo Niemeńcina, jeńćmień; rzadziej miękkimi są ż i sz, np. ż’nieja, 
ż’yita, sz’yidła. Dziś jest to w ogóle cecha rzadka (informacja H. Karaś).

Grupy chy, che mogą być wymawiane jako chi, chie, np. marchiewka, pęchierzy, 
chitry, orzechi, grzechi, nachilić. 

Pewną osobliwością jest częsta wymowa przyrostka -owicz/-ewicz jako -ojicz/-
-ejicz, np. Ławrynojicz, Brusejicz, Urbanojicz’, Pietkiejicz’.

Nierzadkie jest podwajanie n w przymiotnikach z przyrostkiem -n-, np. szklanny, 
drzewianny.

O rzekomym mieszaniu s z ze spółgłoskami sz ż ob. niżej. 
Polszczyzna „litewska” miesza, dziś raczej wyjątkowo, spółgłoski ł i l, np. (cytując za 

H. Karaś z Kowieńszczyzny) zawałczyli, nia pliacona, żywiolia i stosunkowo nowe dlia 
kaľchozu. Badacze opisujący to zjawisko nie zawsze dostatecznie jasno oddzielają od tych 
przykładów formy zapożyczone z rosyjskiego, jak kiłometr, kłas, kłub, dypłom czy archaiczne 
rodzime, jak pliuca. Wydaje się, że osobno należałoby traktować dawne zapożyczenia z Za-
chodu, jak katafałk, bałdachim, używane w ograniczonym zakresie, w których mieszanie l 
i ł może mieć inne podłoże, bo tu łatwo może dochodzić do wykolejeń lub hiperstaranności.

W grupach spółgłoskowych często występuje twarde n przed następującą spółgło-
ską twardą, np. słonce, tancować, od malenkości, po krześcijansku, jaszunskich, Minsk, 
a zjawisku temu towarzyszą hiperstaranności jak wińszować, (słońce) gorońce. W gru-
pach spółgłoskowych występują też inne stwardnienia, np. sroda, pózno.

Pod wpływem języka litewskiego, nie znającego ch [χ] i f [choć mającego je w zapo-
życzeniach] spółgłoska ch [χ] może być zastępowana przez k, np. boken kleba, kata, 
śmiekim, pojekali, kam ‘cham’, po kwili ‘po chwili’, zaś spółgłoska f przez p, np. do 
potograpiji, pamilia ‘familia’, portuna ‘fortuna’, przy czym H. Turska opisując tę ce-
chę na Wileńszczyźnie stwierdzała, że występuje ona rzadko, tylko u ludzi starszych, 
że jest wyśmiewana i że nie występuje w pokoleniach wychowanych w tradycji języka 
 polskiego58, a dziś takie formy usłyszeć można niezwykle rzadko.

58 Por. Z. S a w a n i e w s k a - M o c h o w a , „Pan Mateusz..., tamże wcześniejsza literatura na ten te-
mat. I. Grek-Pabisowa (Współczesne gwary polskie..., s. 113) dodaje tu zastępstwo p przez k w wyrazie 
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Rzekome cechy fonetyczne gwar północnokresowych
W literaturze tradycyjnie pewne zjawiska przedstawiane są jako „cechy fonetyczne”, 

tymczasem mamy tu do czynienia z zapożyczeniami. Chodzi tu o takie zjawiska, jak: 
— „ruska” realizacja samogłosek nosowych, np. stupa ‘stępa’, żali ‘żęli’, krugły ‘okrą-

gły’ oraz na łonku, na służbu, pytlowali pszenicu, ja okszczu, 3 os. lmn. spiewaju59. 
W pierwszych przykładach mamy po prostu leksykalne zapożyczenia białoruskie, 
dalej zapożyczone końcówki dla biern. lpoj. i 1 os. lpoj.; forma spiewaju nie jest cał-
kiem jasna (może występuje tu odnosowienie wygłosowego -ą [ǫ] i zwężenie tak po-
wstałego o do u). Co do form nie pujada, nie moga60 por. niżej o fl eksji czasownika. 

— „pełnogłos”, np. karawaj, nie pereliwki, mołokosos (też z adaptacją typu krawaj, 
chłodziec, smrodina, smrodzina)61. Chodzi tu oczywiście o fonetyczny wyróżnik 
pewnych zapożyczeń leksykalnych

— rzekomy zanik w polszczyźnie wygłosowego -y w partykule -by, np. można byłob 
miarkować, bo mamy tu zapożyczenie formy z białoruskiego, ewentualnie też rosyj-
skiego (a tam rzeczywiście takie zjawisko zaszło wcześniej)

— rzekome mieszanie s i sz oraz ż i sz, np. szlub, sosza, szuszyć, pozyczyć. W zapożycze-
niach z niemieckiego (szlub, szruba itp.) wahania s ~ sz występowały w polszczyźnie 
dawno, a w gwarach utrwaliła się bądź jedna postać wyrazu, bądź druga. W sosza 
czy szosza i szuszyć mamy zwykłe upodobnienia czy rozpodobnienia „na odległość”. 
W pozyczyć możemy mieć wpływ białoruski (zapożyczenie). W niektórych wyrazach, 
np.w paszkudztwo mogą występować wykolejenia, znane nie tylko przy s czy sz.

Fleksja
Wyrównania morfologiczne

Należy tu większość form z odmiennym od języka ogólnopolskiego użyciem o oraz 
ó, a więc form mianownika lpoj. typu woz, noż, dopełniacza lmn. siostr, chorob, należą tu 
zdrobnienia głowka, jagodka, formy rozkaźnika włoż, modl się, formy czasu przeszłego 
wiozł, wyrosł, co już H. Turska tłumaczyła wyrównaniami (w niektórych wyrazach, jak 
w rozbojnik, zrownać, widziała ona „wpływ ruski” — czyli zapożyczenia J.R.) Częst-
sze jest występowanie o wobec ó. Z drugiej strony ó szerzy się w pewnych rdzeniach, 
np. ostróżny, niezwłócznie, zdrówszy, zwłóki. 

klebanija, co ma oparcie w lit. klebõnijà, ale takie wykolejenie właśnie w tym wyrazie może być nie-
zależne od wyrazu litewskiego (formę klebania mamy też w ukraińskich gwarach łemkowskich jako 
zniekształcenie lokalne lub zapożyczenie w tej formie z sąsiednich gwar sądeckich czy krośnieńskich).
59 Por. I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie..., s. 60. Określenie zjawiska za Z. Kurzo-
wą, obecne także w innych pracach. Autorka wymienia pozycje substytucji (śródgłos, wygłos) dla 
każdej z polskich nosówek i każdej realizacji, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. 
60 Ibidem. Autorka sama odsyła tu do wpływów akania na fl eksję. Na pewno nie nie może tu być jednak 
„ruska realizacja” nosówek, bo występująca w tych formach prasłowiańska nosówka tylna w językach 
wschodniosłowiańskich dała u.
61 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie..., s. 64–66. Autorka tej pracy (o fonetyce!) pisze 
tu wprawdzie o zapożyczeniach, o tym, że użytkownicy mieli czasem świadomość ruskości brzmienia 
tych wyrazów, ale pisze tak, mimo iż niewątpliwie zdaje sobie sprawę z tego, że chodzi tu o pewne ruskie 
wyróżniki pewnej grupy leksyki. Na jej usprawiedliwienie można tylko powiedzieć, że dawniej zapo-
życzenia tego typu także wybitni językoznawcy omawiali właśnie przy okazji przedstawiania fonetyki.
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Podobnie jest w przypadku form z samogłoskami nosowymi w mian.-biern. lpoj. 
rzeczowników, np. dęb, gęszcz (według dębu, na dębie... czy gęsty); wyrównania z no-
sówkami występują też w przysłówkach, np. wąższy.

Wyrównania dotyczą też spółgłosek tylnojęzykowych w zakończeniu tematu rze-
czownika, stąd np. typ z uogólnionym c: ręce, ręcami... lub z uogólnionym k: ręki, ręka-
mi... Zjawisko to znane jest w całym szeregu gwar w Polsce.

W odmianie czasowników występują wyrównania spółgłoskowe typu ja zatrze, ja 
drzem według trzesz..., drzesz... czy 3 os. lmn. rwio (z miękkim w) według rwiesz, rwie... 
Wyrównania takie są charakterystyczne dla różnych gwar, nie tylko kresowych, choć tu 
jest ich stosunkowo dużo.

Wyrównaniem do form czasu przeszłego, np. tarł, darł, objaśnia się nierzadkie i dziś 
postaci bezokolicznika typu darć, parć, umarć. 

Rzadko natomiast spotyka się formy typu tłukć, dowlekć, piekć (sporadycznie H. Tur-
ska notowała też pobieć, pieć, tłuć itp.) z wyrównaniem do form 1 os. lpoj. i 3 os. lmn. 
czasu teraźniejszego (tłukę, piekę, tłuką, pieką), przy czym za ważny czynnik powstania 
tych form trzeba uznać odpowiednie formy białoruskie, np. brus. piakczy itd. 

O wyrównaniach, powodujących ujednolicenie końcówek w mian., dop. a może też 
w cel. lmn. zob. niżej.

Synkretyzm form przypadkowych
Wyrównania analogiczne doprowadziły do synkretyzmu (identycznej postaci) całego 

szeregu form. Wymienimy niektóre.
Powszechny jest synkretyzm mian.-biern. lpoj. rzeczowników żeńskich (i ich określ-

ników przymiotnikowych i zaimkowych) typu: wybrała taka ładna kura, mama szynka 
upiekła.

Częsty dziś tylko na Kowieńszczyźnie, a dawniej znany szerzej (też na Wileńszczyź-
nie), jest synkretyzm dop.-biern. lpoj. rzeczowników żeńskich osobowych (też określa-
jących je przymiotników i zaimka 3 os.) typu: dziadulek porzucił żony, byli ukradszy tej 
swaci, przestraszyła jej (synkretyzm w formach zaimkowych zgodny jest tu z synkrety-
zmem białoruskim).

Szeroko rozpowszechniony jest synkretyzm dop.-biern. lmn. rzeczowników żywot-
nych, np. tam krowów on trzymał, musieli zaprosić dziawczynek. Kategoria żywotności 
~ nieżywotności odpowiada więc ogólnopolskiemu przeciwstawieniu kategoria męsko-
osobowości ~ niemęskoosobowości (żeńsko-rzeczowości).

Rzeczownik — kategorie morfologiczne
Na różnych obszarach występuje — z różnym natężeniem — usuwanie rodzaju ni-

jakiego na rzecz rodzaju żeńskiego, np. ta wiadra, ta błota, w dop. lp. tej wiadry, tej 
błoty62, przy czym dziś formy takie są dużo rzadsze od form tego wiadra, błota. Łączy 
się to przede wszystkim z brakiem rodzaju nijakiego w języku litewskim. Na pewnych 
terenach być może trzeba także widzieć „wspierający” tę zmianę wpływ białoruskie-
go akania, które postać mianownika liczby pojedynczej rzeczowników nijakich i łączą-

62 Por. J. R i e g e r , O tak zwanym akaniu w gwarach polskich na Białorusi i na Litwie. [w:] Maiuscula 
lingvistica Aleksandra Cieślikowa dedicata. Kraków 2006, s. 389–397.
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cych się z nimi przymiotników zrównuje z postacią rzeczowników żeńskich, np. oka 
lewa. Ponadto wskutek wyrównań analogicznych i nie bez wpływu języka białoruskiego 
w niektórych gwarach polskich na Litwie wyrazy rodzaju nijakiego mają w mian. lmn. tę 
samą końcówkę -y/-i (por. niżej), co rzeczowniki żeńskie (i męskie), w dop. lmn. wspól-
ną często końcówkę -ów itd. W wyrazach jednosylabowych, a więc pod akcentem bywa 
i -o i -a, np. szkło ale dna. Bardzo często w jednej gwarze mogą występować obok siebie 
paradygmat nijaki (lewe oko, lewego oka), żeński (błota, da błoty) i mieszany (baz siodła 
~ baz siodły, z mliekiem ~ z mlieko)63.

O kategorii żywotności ~ nieżywotności wobec literackiego rozróżnienia męskooso-
bowości ~ niemęskoosobowości zob. wyżej (pod: Synkretyzm form przypadkowych), 
o braku rozróżnienia rodzaju w czasie przeszłym zob. niżej.

W szeregu gwar obserwujemy ograniczenie funkcji celownika na rzecz konstrukcji 
dla z dopełniaczem, np. dać dla księdza, mówić dla mnie zamiast ‘dać księdzu’, ‘mówić 
mi’ itd. Zjawisko to znane jest także m.in. w gwarach podlaskich oraz (rzadziej) w gwa-
rach polskich na Ukrainie.

Często obserwujemy brak wołacza, zastępowanego przez mianownik (z odpowied-
nią intonacją), np. pan Józef! Ta tendencja nieobca jest też językowi ogólnemu, zwłasz-
cza w jego wersji potocznej.

Rodzaj niektórych rzeczowników pod wpływem obcym może być różny od ogólno-
polskiego, np. ta piec, ta ptaszka, por. brus. piecz r.ż., ptaszka r.ż. Często trudno orzec 
czy jest to zmiana rodzaju czy zapożyczenie. Możemy tu mieć do czynienia także z ar-
chaizmami, np. szram.

Fleksja rzeczownika
Zapewne pod wpływem białoruskim w cel. lpoj. rzeczowników męskich końcówka 

–u jest rozpowszechniona znacznie szerzej niż w języku ogólnopolskim, np. człowieku, 
gościu, szwagru, daj żebraku.

Pod wpływem białoruskim w narz. lpoj. rzeczowników męskich może występo-
wać końcówka –om [a nie -em]; w pozycji nieakcentowanej brzmi ona często jako -am 
(z akaniem, H. Turska za „bardzo prawdopodobny” uważa w -am wpływ odpowied-
niej końcówki białoruskiej), np. przed słoncom, klejom, kijom, przed słonca wschodam. 
U rzeczowników żeńskich mamy odpowiednio końcówkę –oj/-ej, np. z curkoj, za łaź-
niej, występującą najczęściej tylko pod akcentem, z wariantem -aj (z akaniem) w pozy-
cji nieakcentowanej, np. słomaj, z curkaj, przed wojnaj, za soszaj64. 

Uogólnienie końcówki -y/-i w mian. lmn. w rzeczownikach wszystkich rodzajów, 
np. ojcy, doktory, przyjacieli, palcy, deszczy, świni, grabli, jeziory, wiadry trzeba uznać 
za wynik tendencji do wyrównań — znanych też, choć może na mniejszą skalę, w gwa-
rach w Polsce — wspierany wpływem białoruskim (ewentualnie za zapożyczenie biało-
ruskie, wspierane tendencją do wyrównań analogicznych); powstanie form typu deszczy, 

63 Por. Л. М а с л е н н и ко в а , Некоторые особенности категории среднего рода в польском говоре 
деревни Орняны Литовской ССР, [w:] Польские говоры в СССР.Ч. 2. Минск 1973, s. 73–96.
64 I. Grek-Pabisowa podaje tę formę m.in. z Bujwidz (Współczesne gwary polskie..., s. 59), podczas gdy 
autorka monografi i gwary wsi — autochtonka — takich przypadków nie odnotowuje, por. B. D w i l e -
w i c z , Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie. Warszawa 1999, s. 46.
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świni dodatkowo mogło wspomagać zwężenie końcowego -e w pozycji nieakcentowa-
nej. Formy rzeczowników męskich wilcy, koci są archaizmami. 

Podobnie należy tłumaczyć szerzenie się w dop. lmn. końcówki -ów (-ow), np. kowa-
low, krówkow, babów, kozów, weselów, biarwionów, ziołów. 

Przede wszystkim wpływem białoruskim należy tłumaczyć szerzenie się w cel. lmn. 
końcówki -am, np. ojcam, dziewczynam, dzieciam65; taka postać końcówki może też być 
wpływem akania fonetycznego. 

W narzędniku lmn. pojawia się z rzadka końcówka -omi, np. renkomi, przed świento-
mi, występująca obok najczęściej używanego ogólnopolskiego –ami.

Zaimek
W odmianie zaimków osobowych charakterystyczne są formy do jego, u ich, z jimi, 

my z jo bez początkowego n- oraz brak form enklitycznych, np. w daj mnie, co tobia 
mówi, jemu itd. Równie charakterystyczne są formy przymiotników dzierżawczych: jej-
ny, ichny (znane też w gwarach w Polsce), np. na ichnej ziemi.

Przymiotnik
W odmianie przymiotników zwraca uwagę uogólnienie w mian. lmn. końcówki -e 

(czasem w postaci z akaniem -a) na wszystkie rodzaje, np. ładne chłopcy, dobre krowy 
i ładna chłopcy, stara liudzi, baraniuki te czarna, dobra krowy, co może być wynikiem 
rodzimej tendencji wspieranej wpływem białoruskim lub wpływem białoruskim zgod-
nym z rodzimą tendencją do wyrównań.

Czasownik — kategoria czasu
Zapewne wpływem litewskim trzeba objaśniać znaczenie czasu przeszłego i zaprze-

szłego (lub jego utrzymanie, bo taka funkcja tego imiesłowu była znana także w dawnej 
polszczyźnie) imiesłowów na -(w)szy, np. ździaciniawszy baba, sama nie wie co pleci; 
ubrawszy sie siedzi młody, już był wypiwszy; jest Maćkiejicz pszyjachawszy czy żebym 
ja był wiedziawszy, że tu tak paszkuďnia, byłbym choć siakira zabrawszy. Szczegółowo 
funkcje tych form opisali H. Szwejkowska66 oraz I. i W. Czekmanowie67.

Fleksja czasownika 
W czasie teraźniejszym w 1 os. lpoj. występuje często końcówka -a: ida, biora, niosa ‘idę, 

biorę, niosę’, nie wyjaśniona dotychczas w sposób zadawalający (ale jej wiązanie z akaniem 
jest mało prawdopodobne, na co zwracała uwagę już H. Turska). Równolegle, ale znacznie 
rzadziej, obserwujemy szerzenie się końcówki –m (z koniugacji na –m, -sz): chcem, śpim.

65 Za mało prawdopodobne należy uznać traktowanie tej końcówki jako średniopolski archaizm, bo 
Z. Kurzowa stwierdza dla gwar północnokresowych XVI–XVIII w. rzadkie poświadczenia końcówki 
-am (Język polski Wileńszczyzny..., s. 169, 172, 177, 178). 
66 H. S z w e j k o w s k a , Imiesłów przeszły czynny na -szy. JP XIV (1929), s. 71–75 [przedruk w:] 
JPKW 1 (1996), s. 57–60. 
67 І. А д о м а в и ч ю т е ,  В. Ч е к м а н , Грамматические литуанизмы в польских периферийных 
говорах белорусско-литовского пограничья. SPK III (1984), s. 7–21. C i ż ,  Образование 
и морфологический статус форм на -szy в „польщизне виленской”, SPK VI (1991), s. 85–94. C i ż , 
Парадигма квазиперфектных форм на -(f)szy в „польщизне кресовой”. SPK VI (1991), s. 95–105.
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W koniugacji na -m, -sz (ogólnopolskie robię, robisz) w 1 os. lmn. obok końcówki 
-my i -m, np. pracujem, mówim, położym, pojawia się też -mi, np. chcemi, wiemi, mami, 
wkładami, którą można objaśniać jako zmorfologizowany efekt nierozróżniania pod 
wpływem litewskim i y (zob. wyżej68).

Morfem -się występuje zawsze po czasowniku, np. len trzepie sie, len trzepał sie.
W czasie teraźniejszym czasownik „być” ma formę jest na oznaczenie tak 3 os. lpoj., 

jak i mn., np. jest takie kobiety, jedne jest Litwiny.
W czasie przeszłym obok form zgodnych z językiem ogólnopolskim, np. widziałem, 

robiłam, powiedziałeś, występują również formy analityczne, np. ja widział, ty robiła, 
ty powiedział. Należy dodać, że końcowe -m, -ś itd. najczęściej nie są ruchome, a więc 
nie ma konstrukcji typu *tyś powiedział. Na różnych terenach pojawia się też mieszanie 
form rodzajowych, np. (do mężczyzny) w stawia ryby łapałasz i do kanału puszczałasz 
i form osoby, np. moja matka umarłam, woz siana skradłeś (zamiast skradłem)69. Zwy-
kle do form czasu przeszłego ograniczone jest zastępstwo końcowego -ś przez -sz, np. ci 
widziałasz? co zabrałasz?, więc wymieniam je przy zjawiskach fl eksyjnych. W liczbie 
mnogiej używana jest jedna tylko uogólniona końcówka -li, np. chłopy chodzili, baby 
robili (czego konsekwencją jest brak rozróżnienia rodzaju w tej kategorii, jak to ma 
miejsce i w znacznej części gwar wschodniej Polski, i w białoruskim).

W trybie przypuszczającym podobnie występują tylko formy analityczne, np. ja 
by robił, on by robił, wy by robili lub chciałem by to zrobić. Nierzadkie są konstrukcje 
z podwójnym by, np. lepiej żeby to byłaby litewska nazwiska, żaby pensji by nicht nie 
płacił.

Słowotwórstwo
Litewskiego pochodzenia jest przyrostek -uk, tworzący m.in. nazwy istot małych, 

np. dzieciuk, baraniuk, kaczuk, Kaziuk, Stasiꞌuk (ale spotykamy też w tej funkcji sufi ks 
-ak: cielak, źrebak). Tworzy on także nazwy mieszkańców, np. wileńczuk, oszmianczuk. 
Na Kowieńszczyźnie został on przejęty z języka litewskiego, ale jest on tak ugruntowa-
ny w języku białoruskim, że do gwar polskich na Wileńszczyźnie mógł on być zapoży-
czony z obydwu języków (a na Kowieńszczyznę mógł się dostać z wzorcowej wymowy 
wileńskiej, zwłaszcza w przypadku, gdy sufi ks ten jest akcentowany, [np. w przypad-
kach zależnych, np. bararaniꞌuka, baraniꞌuku...]). 

Białoruskiego pochodzenia jest przyrostek -ynia w dłużynia, grubinia, wyżynia, da-
leczynia, szerzynia itp. (nie jest takich wyrazów wiele).

Białoruskiego lub litewskiego pochodzenia jest przyrostek -un w drystꞌun, bzdun 
itp.70 Część z tych wyrazów stanowią zapożyczenia (na co wskazywała już H. Turska), 
z których odpowiednie sufi ksy zostały wyabstrachowane i dołączone do podstaw rodzi-
mych.

Białoruskiego pochodzenia są też sufi ksy -(en)iatek, -(en)iatka, np. w sznureniatek, 
ziemiatki tej, przez H. Turską scharakteryzowane jako nie powszechne.

68 O innych interpretacjach tej formy zob. H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s. 215.
69 Por. H. S z w e j k o w s k a , O pomieszaniu rodzaju w czasie przeszłym u litewskich Polaków. JP XIX 
(1934), s. 183–184 [przedruk w] JPKW 1 (1995, s.61–62.
70 [Por. K. R u t k o w s k a , Lituanizmy w gwarach polskich na Litwie w tomie, z którego pochodzi 
niniejszy artykuł, s. 106.]
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Białoruskiego pochodzenia jest też nierzadki sufi ks -aczy, tworzący przymiotniki od 
nazw zwierząt, np. kuraczy, swiniaczy, koniacza kiełbasa, psiaczy.

W zakresie przymiotnika notujemy częste używanie zdrobnień typu ciꞌenieńki, ma-
liꞌenieczki.

O formach bezokolicznika typu darć, tłukć zob. wyżej.

Słownictwo
Słownictwo i jego zróżnicowanie w gwarach polskich na Litwie, jak też zapożyczenia 
z języka litewskiego, białoruskiego i rosyjskiego, omówione zostały w niniejszym zbio-
rze oddzielnie71. Na tym miejscu należy tylko podkreślić brak w zasadzie w polszczyź-
nie gwarowej tego regionu archaizmów, co jest właściwe gwarom nowopowstającym, 
na co zwracali uwagę zarówno K. Nitsch, jak i H. Turska. Ale regionalna „polszczyzna 
litewska” zna takie archaizmy, a wymienia je w swojej monografi i Z. Kurzowa (choć nie 
jest ich wiele); z języka wzorcowego, jakim był m.in. język dworu, księży przenikały 
one także do gwar. H. Karaś przytacza z Kowieńszczyzny m.in. cynki ‘piegi’ (chyba 
z cętki?), młóćba ‘młócka’, spokojność ‘spokój’; nie jest rzeczą przypadku, że spora 
część archaizmów była podtrzymywana wpływem języka rosyjskiego i białoruskiego, 
np. arenda, cieplica ‘łaźnia’, kątnik ‘mieszkający kątem u kogoś’, krzydło ‘skrzydło’. 

Dawne i nowe wpływy rosyjskie
Wpływy rosyjskie w okresie zaborów były tu silniejsze niż w Królestwie Kongresowym, 
a to ze względu na wcześniejszą likwidację szkolnictwa polskiego (Uniwersytet Wileński 
został zamknięty w 1832 r., Szkoła Główna w Warszawie — w 1869 r.). Świadectwem 
silnych wpływów rosyjskich są jakżeż liczne wydawnictwa poprawnościowe72; warto 
przypomnieć, że niektóre doczekały się wielu wydań. Do języka polskiego weszły przede 
wszystkim liczne pożyczki słownikowe. Rusycyzmy wchodziły m.in. do języka regio-
nalnego warstw wyższych i zapewne także stąd dostawały się do mowy ludzi prostych.

Okupacja sowiecka utrwaliła wiele dawniejszych rusycyzmów (wiele z nich zapew-
ne powoli zaczęłoby wychodzić z użycia). Doszły też nowe zapożyczenia. Wśród nich 
jest wiele związanych z nowymi realiami, jak kałchoz, piedsiedatiel. Ale najwięcej no-
wych rusycyzmów przyszło zapewne poprzez szkołę rosyjską (czy nawet polską, ale 
z szerokim programem rosyjskojęzyznym), przez kontakt z urzędami i dyrekcją zakła-
dów, w których nierzadko można było spotkać Rosjan i gdzie językiem urzędowym 
był na równi z litewskim język rosyjski. Rusycyzmy przenikały silnym strumieniem do 
języka nowej inteligencji polskiej, często kształconej na studiach po rosyjsku. Niosła 
je też polskojęzyczna prasa, stanowiąca w znacznej mierze mutacje gazet i czasopism 
rosyjskich73. Pisać o tym trzeba, bo choć starsze i średnie pokolenia dobrze jeszcze te 

71 [Tj. w książce, z której niniejszy tekst przedrukowano: I. M a s o j ć , Słownictwo gwar polskich na 
Litwie, s. 49–72, K. R u t k o w s k a , Lituanizmy w gwarach polskich na Litwie, s. 73–108. Mój tekst 
Białorutenizmy i rusycyzmy w gwarach polskich na Litwie znalazł się w niniejszym wyborze pism.]
72 Por. np. A. Ł ę t o w s k i , Błędy nasze. Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie. Wilno 1915.
73 O języku polskojęzycznej prasy na Litwie por. J. M ę d e l s k a , Język polskiej prasy wileńskiej 
(1945–1972). T. I–III (cz. 1–2). Bydgoszcz 1999–2004 (tamże w literaturze wymieniono poprzednie 
prace tej Autorki, niezwykle zasłużonej dla tropienia rusycyzmów).
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czasy i te sytuacje pamiętają, to dla młodszych pokoleń tamta rzeczywistość jest niewy-
obrażalna. 

O wpływie języka rosyjskich starowierców, mieszkających nierzadko w sąsiedztwie 
wsi polskich, na polszczyznę tych wsi nie pisano; być może wpływów takich nie było 
[lub było ich niewiele], bo starowiercy stanowili społeczność zamkniętą na kontakty 
z obcymi.

5. Obszary z gwarami polskimi na Litwie i ich charakterystyka 
pod względem językowym

H. Turska wyróżniła — częściowo na podstawie własnych badań, częściowo intuicyj-
nie (z doskonałym wyczuciem) — trzy zespoły: wileński na prawym brzegu Wilii (na 
północ od Wilna), ciągnący się od Kiernowa po Nowe Święciany (samego Wilna nie 
obejmujący), smołwieński (pomiędzy Widzami a Jeziorosami z przyległymi wsiami po 
drugiej stronie ówczesnej granicy i sięgający dalej na wschód na dzisiejszą Białoruś) 
oraz kowieński. Wymieniła ona także dwa obszary „pomniejsze, obejmujące kilka wsi 
lub kilka zaścianków”: Nowe Troki z najbliższą okolicą (w promieniu 2–3 kilometrów), 
„Wilno z wieńcem otaczających je wsi” (uważanych już wtedy za przedmieścia). Wska-
zała też na istnienie innych jeszcze wysp polskich, choć w swoich badaniach nie brała 
ich pod uwagę, pisząc: „Nie zaliczam natomiast do wysp polskich miejscowości nawet 
z bardzo dużym odsetkiem polskiej szlachty <<okolicznej>>, np. pod Ejszyszkami, po-
nieważ chłopi po wsiach rozsianych pomiędzy <<okolicami>> mówią tam po biało-
rusku”74. Dopiero po wojnie na obszarze ejszyskim (sięgającym dalej na południe na 
dzisiejszą Białoruś) zaczęto prowadzić badania75. 

I. Grek-Pabisowa obszar „wileński” nazywa „okręgiem niemenczyńskim”, wyróżnia 
też „okręgi”: „wileńsko-trocki (centralny)” sięgający dość daleko na południe, świę-
ciański i niewielki „solecznicko-ejszyski”76 a także cały szereg innych (koło Jezioro-
sów-Smołw, Malat, Poniewieża, Łaździeji)77. H. Karaś z obszaru smołwieńskiego wy-
odrębnia obszar koło Jeziorosów oraz obszar koło Ignaliny, zwracając przy tym uwagę 
na zmiany ludnościowe w tym drugim, gdzie podczas budowania elektrowni atomo-
wej sytuacja demografi czna zmieniła się w istotny sposób78. Pewnie podziały można 
by mnożyć dalej, wyróżniając np. obszar trocki (jak H. Turska), który bardziej związany 
jest z podłożem litewskim niż pozostała część obszaru koło samego Wilna. Podziały te 
omawia krytycznie I. Masojć biorąc pod uwagę przede wszystkim aspekt socjolingwi-
styczny i zmieniające się warunki funkcjonowania polszczyzny79. 

Tak więc badacze skupiają się często na sytuacji polszczyzny, stanie zachowania 
języka, zwartości obszarów lub wyspowego ich charakteru, trwania lub zaniku języka 
polskiego. Inni zwracają (też) uwagę na cechy językowe. Niektórzy wydzielają więcej 
obszarów, inni wprowadzają podział wewnętrzny w poszczególnych grupach. 

74 H. T u r s k a , O powstaniu..., zwłaszcza s. 21.
75 Zob. niżej przy omawianiu tego obszaru.
76 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie..., s. 12 i mapa na s. 156.
77 Ibidem, mapa na s. 155.
78 H. K a r a ś , O polszczyźnie wokół Jeziorosów... 
79 [I. M a s o j ć , Słownictwo gwar polskich na Litwie..., s. 49–52.]
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Jakie więc kryteria należy zastosować przy podziale (wyodrębnianiu) obszarów gwar 
polskich na Litwie czy grup (wysp) gwarowych? Odpowiedź nie jest prosta, ale wyróżnie-
nia pewnych obszarów ze względu na rozprzestrzenienie geografi czne (areał) tych gwar, 
ze względu na dzisiejsze ich zachowanie, na prymarne lub sekundarne władanie językiem 
polskim w przeszłości lub dziś, co łączy się z funkcjami języka w obrębie danej społeczno-
ści nie można nazywać „podziałem”. Wszystkie te elementy godne są uwagi, bo pokazują 
różne aspekty funkcjonowania polszczyzny. Dochodzi do tego jeszcze zróżnicowanie sta-
nowe, bo na przykład, jak zauważyła H. Turska, w okolicach Ejszyszek chłopi na co dzień 
mówili po białorusku, natomiast zaścianki szlacheckie mówiły po polsku (por. wyżej), co 
wiązało się m.in. z pielęgnowaniem tradycji i wykształceniem we wsiach szlacheckich. 
Dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że na innych terenach, np. na Kowieńszczyź-
nie, generalnie dzisiaj różnice pomiędzy mową chłopską i szlachecką dotyczą głównie 
frekwencji określonych cech językowych. O problemach, związanych z wydzielaniem ob-
szarów polskich na Litwie z uwzględnieniem zwartości obszaru, polszczyzny jako języka 
prymarnego lub sekundarnego, bilingwizmu pisze w niniejszym tomie I. Masojć.

Czym innym jest jednak zróżnicowania językowe obszaru gwarowego. Jak już wspo-
mniano względnie jednorodne pod względem cech językowych są obszar kowieński 
i jezioroski, w pewnej mierze też ignalińsko-smołwieński. Za wyróżniki przyjąć trzeba 
obecność elementów litewskich lub białoruskich. Być może trzeba jeszcze określić hierar-
chię cech branych pod uwagę. Na pierwszym miejscu należy postawić cechy systemowe 
(np. brak rozróżnienia i oraz y, brak rodzaju nijakiego), niezależnie od tego czy dziś są to 
cechy często występujące czy rzadkie. Tu jednak trzeba brać też pod uwagę czy przypad-
kiem te cechy nie są cechami nowymi [szerzącymi się w wyniku] nowego bilingwizmu 
litewsko-polskiego czy polsko-litewskiego. Dopiero dalej należy brać pod uwagę cechy 
niesystemowe. Powinno się również wziąć pod uwagę cechy społecznie odczuwane jako 
charakterystyczne (m.in. wyśmiewane), ale nie spotkałem dotąd wypowiedzi na ten temat. 

Przy charakterystyce językowej poszczegolnych obszarów frekwencja pewnych zja-
wisk może być ciekawa przede wszystkim ze względów socjolingwistycznych: z uwagi 
na wpływ szkoły przed wojną lub po wojnie, wpływ radia i telewizji, tradycji kultural-
nych, migracji. Natomiast litewska, białoruska geneza cech językowych, nawet wymie-
rających, ma znaczenie pierwszorzędne. 

Trzeba także mieć pewność, że zbadano dobrze dostatecznie wiele punktów, 
by móc formułować bardziej kategoryczne wnioski. W tym kontekście wydaje się, że 
charakterystyka fonetyczna gwar polskich na Litwie i na Białorusi, dokonana przez 
I. Grek-Pabisową80, jest ciekawa i ważna metodologicznie, ale charakteryzując pewne 
„okręgi” bez uwzględnienia charakterystyki poszczególnych punktów, łącząc różne 
genetycznie, a co za tym idzie w większości przypadków różne gwary, daje obraz 
fałszywy. Wymaga ona weryfi kacji z jednej strony na podstawie gęstszej siatki zbada-
nych punktów, a z drugiej — na podstawie uwzględnienia cech charakterystycznych 
każdego z tych punktów, a to dla uniknięcia „globalnej” charakterystyki niejednorod-
nego często obszaru (o czym też dalej)81.

80 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie... 
81 Potrzebna jest też, jak już wspomniano wyżej, właściwa interpretacja wszystkich zjawisk. Por. też 
uwagi H. Karaś o różnicach pomiędzy obszarem jezioroskim i ignalińsko-smołwieńskim w: H.  K a r a ś , 
O polszczyźnie wokół Jeziorosów...
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Różnice w języku wsi szlacheckich i chłopskich
Na różnice pomiędzy szlachtą ze wsi koło Ejszyszek, posługującą się na co dzień 
polszczyzną, a chłopami, mówiącymi gwarą białoruską zwróciła uwagę H. Turska 
(por. wyżej). 

Różnice pomiędzy językiem szlacheckim i chłopskim w okolicach miasteczka Tur-
giele możemy odnaleźć w monografi i A. Zdaniukiewicza. Na wstępie autor informuje, 
że badaniem objął także trzech informatorów spośród potomków okolicznej szlachty 
zaściankowej. Stwierdza też, że język potomków szlacheckich charakteryzuje się „dość 
licznymi cechami odmiennymi”, co nie pozwoliło włączyć tego materiału do obliczeń 
statystycznych i do ilościowej interpretacji zjawisk gwarowych82. Ponieważ w książce 
podano pełny materiał z badań wraz z numerem informatora, czytelnik może sobie sam 
te „cechy odmienne” wyszukać.

Różnicom pomiędzy polszczyzną wsi chłopskich i szlacheckich najwięcej uwagi po-
święcono w badaniach na Kowieńszczyźnie. Różnice te sprowadzają się głównie do 
mniejszej częstotliwości występowania interferencji obcych w mowie szlachty i więk-
szej w mowie chłopstwa83. A. Zielińska pisze o tym, że „wariant” szlachecki i chłopski 
są do siebie podobne, o „większej liczbie lituanizmów w języku chłopstwa, zwłaszcza 
w warstwie fonetycznej”, próbuje wydzielić „cechy konstytutywne, powtarzające się we 
wszystkich idiolektach, reprezentujących poszczególne warianty, ale nie konsekwent-
nych systemowo”84. Również z obserwacji H. Karaś wynika, że na Kowieńszczyźnie 
nie ma istotnych różnic pomiędzy obydwiema odmianami socjalnymi polszczyzny, a te, 
które są, polegają na mowie bardziej starannej, tzn. unikającej form dialektalnych w ję-
zyku szlachty85. Podobnie jest zresztą w stanowiącym kiedyś część południowej Wi-
leńszczyzny rejonie86 woronowskim na Białorusi, co wykazała J. Kozłowska-Doda87. 

*

Jak już wspomniano, różnice pomiędzy różnymi obszarami na Litwie (i Białorusi) po-
strzegane są na ogół przez pryzmat frekwencji w występowaniu poszczególnych zjawisk 
wywołanych tak wpływem litewskim jak i białoruskim. Okazuje się jednak, że np. na 
Kowieńszczyźnie i innych terenach z widocznym podłożem litewskim akanie fonetyczne 

82 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny..., s. 6
83 H. Karaś w świetnym studium Gwary polskie na Kowieńszczyźnie... nie pisze o różnicach expressis 
verbis przyjmując najwidoczniej, że chodzi tu głównie o frekwencję pewnych zjawisk. 
84 A. Z i e l i ń s k a , Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej..., s. 127–129. Niektóre ustalenia tej waż-
nej metodologicznie pracy nie mogą być uznane za ostateczne ze względu na zbyt małą bazę materiało-
wą, w dodatku z nieproporcjonalnym udziałem danych dla języka chłopskiego i szlacheckiego.
85 H. K a r a ś , O języku polskim na Kowieńszczyźnie, [w:] Język polski na Kowieńszczyźnie. Historia. 
Sytuacja socjolingwistyczna. Cechy językowe. Teksty. Warszawa-Wilno 2001, s. 80.
86 Tu i dalej używam miejscowego określenia „rejon” dla odróżnienia od przedwojennego powiatu, 
obejmującego inny obszar.
87 J .  K o z ł o w s k a - D o d a, Język polski kilku wsi rejonu woronowskiego na Białorusi. Fleksja imien-
na i werbalna. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem J. Riegera w 2003 r. (komputeropis). 
Ta ż , Беларускія элементы ў марфалогіі польскай гаворкі ў Воранаўскім районе. „Беларуская 
лінгвістыка”, вып. 61 (2008), 30–38.
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(pochodzenia białoruskiego) praktycznie nie występuje88, zaś na pozostałych terenach 
zamiana k na ch [χ] czy f na p (pochodzenia litewskiego) zdarza się znacznie rzadziej. 
Jak już wspomniano, pewne cechy litewskie, występujące w gwarach polskich z subs-
tratem czy adstratem (podłożem i sąsiedztwem) białoruskim — por. wyżej o współwy-
stępowaniu akania i ukania, trzeba tłumaczyć wcześniejszym substratem czy adstratem 
litewskim89. Z kolei elementy białoruskie na obszarach z substratem litewskim trzeba 
objaśniać zapewne wpływami polszczyzny „wileńskiej” jako prestiżowej. 

Problem polega jednak na tym, że pewne obszary gwar polskich próbuje się charak-
teryzować bez zwrócenia uwagi na ich genezę poczynając od opisanego przez H. Turską 
obszaru niemenczyńsko-mejszagolskiego, ciągnącego się pasem równoleżnikowym po-
między Kiernowem a Nowymi Święcianami na północ od Wilna. Autorka sama zwróciła 
uwagę na to, że pewne cechy występują w różnych częściach tego obszaru90; należałoby 
sprawdzić, czy nie jest tak, że w pewnych wsiach występują głównie cechy litewskie 
a w innych — białoruskie. Zapewne dawanie tym wsiom łącznej charakterystyki jest 
pomyłką. Podobnie jak H. Turska postępowali inni także w odniesieniu do innych obsza-
rów91. Dopiero H. Karaś wskazała wyraźnie na różnice pomiędzy obszarem jezioroskim 
ze znaczną przewagą cech litewskich i obszarem ignalińskim ze znaczną przewagą cech 
białoruskich (choć i ona nie postawiła kropki nad i). 

W zachowanej części opracowania H. Turskiej nie ma charakterystyki poszczegól-
nych grup gwar polskich. Możemy się tylko domyślać, że „elementy białoruskie” wska-
zane przez Autorkę spotkać można przede wszystkim tam, gdzie polszczyzna powstała 
na podłożu białoruskim, a „elementy litewskie” koncentrują się na substracie litewskim. 
Gorzej jednak jest ze ściślejszym wyznaczeniem obszarów z substratem litewskim i sub-
stratem białoruskim, bo język litewski według danych z końca XIX w., cytowanych przez 
H. Turską (oraz przez badaczy na przełomie XIX i XX wieku), miał znacznie szerszy 
zasięg niż w wieku XX, a na dawnym pograniczu litewsko-białoruskim na szerzącą się 
tam polszczyznę mogły mieć wpływ obydwa języki, jak to można obserwować na przy-
kład w zachodniej części rejonu brasławskiego na Białorusi92. Polszczyzna na substra-
cie litewskim mogła podlegać przecież wpływom sąsiednich gwar białoruskich, również 
powstałych na substracie litewskim. Późniejsze prace pokazały jednak, że elementy li-
tewskie przeważają na terenach z podłożem bez wątpienia litewskim, np. na Kowieńsz-
czyźnie, a niektóre elementy litewskie tylko tam można spotkać. I. Grek-Pabisowa uwa-
ża — zapewne słusznie — że wpływy litewskie na gwary północnokresowe w okresie 
międzywojennym, przedstawione przez H. Turską, były znaczniejsze niż te, które można 
było obserwować w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku93. Trzeba 

88 Por. H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie..., s. 130–135. Tak też jest w Bujwidzach koło 
Wilna, por. B. D w i l e w i c z , Język mieszkańców wsi Bujwidze..., s. 17–19, choć tu poza wskazanym 
wyżej akaniem zmorfologizowanym może być jeszcze akanie w końcówce narz. lpoj., np. wieczoram, 
wozam, przed weseliam.
89 Por. choćby L. B e d n a r c z u k , Litewsko-słowiańskie pogranicze językowe...
90 H. T u r s k a , O powstaniu...
91 Ostatnio I.  G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie...
92 Por. A. S t e l m a c z o n e k , O języku polskim na Brasławszczyźnie, SPK XI (2004), s.103–122 oraz 
B. J a s i n o w i c z , O fonetyce gwary Widz na Brasławszczyźnie, tamże s. 83–101.
93 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka. Warszawa 2002, 
rozdział Podsumowanie na s. 143–154.
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to powiązać z trwającym [do niedawna] cofaniem się języka litewskiego na rzecz gwary 
białoruskiej na pograniczu litewsko-białoruskim, opisywanego przez szereg badaczy94.

Cechy fonetyczne, występujące w dzisiejszych gwarach północnokresowych (a więc 
na Litwie i na Białorusi), oraz próbę charakterystyki językowej poszczególnych grup 
gwarowych (nazwanych okręgami) w zakresie fonetyki przedstawiła I. Grek-Pabiso-
wa95. Już sam zestaw cech i ich interpretacja budzą w paru przypadkach wątpliwości96. 
Charakterystyka poszczególnych zespołów gwarowych bez uwzględnienia istoty zjawi-
ska czy jego różnych aspektów może być fałszywa, np. Kowieńszczyzna jest scharakte-
ryzowana w tabeli jako teren akający, tymczasem H. Karaś udowodniła ponad wszelką 
wątpliwość, że występuje tam bądź pod wpływem litewskim szeroka wymowa e, nie 
mająca nic wspólnego z akaniem, bądź mamy tam rezultaty procesów morfologicznych, 
zwane niesłusznie akaniem zmorfologizowanym97 (jak już wspomniano wyżej, akanie 
jako takie jest żywym procesem fonetycznym, niezależnie od różnic pomiędzy akaniem 
północnokresowym a akaniem białoruskim czy rosyjskim). 

Charakteryzując poszczególne zespoły gwarowe na Litwie pod względem języko-
wym trzeba więc (krytycznie) wykorzystać opracowania szczegółowe, opierające się na 
znacznie większej liczbie przebadanych na Litwie punktów i przeprowadzić dodatkowe 
badania szczegółowe. Należy też uwzględnić cechy morfologiczne98. W szczególności 
będą tu pomocne opracowania W. Czekmana i H. Karaś.

Charakterystyka językowa poszczególnych obszarów
Nie można przeprowadzić zadawalającej charakterystyki poszczególnych obszarów pol-
szczyzny wiejskiej na Litwie z braku odpowiednich opracowań, opartych na dużych 
korpusach tekstów dla wszystkich terenów, co umożliwiłoby porównanie częstotliwości 
występowania poszczególnych zjawisk99. 

Jak już wspomniano, I. Grek-Pabisowa daje charakterystyki fonetyczne „okręgów”: 
„święciańskiego” (odpowiadającego tutaj jezioroskiemu i ignalińsko-smołwieńskiemu), 
„niemenczyńskiego” (tu niemenczyńsko-mejszagolskiemu), „wileńsko-trockiego”, „so-
lecznicko-ejszyskiego” i „kowieńskiego”; w tabeli, pokazującej występowanie cech „kre-

94 Por. np. W. C z e k m a n , K sociolingwisticzeskoj charaktieristikie...
95 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi..., rozdział Podsumowanie 
na s. 143–154. Podstawę źródłową pracy stanowi ok. 1000 stron maszynopisu tekstów zapisanych od 
115 osób, co jest na pewno wystarczające dla wychwycenia zjawisk fonetycznych, natomiast trudno 
uznać, że jest to dostateczna podstawa dla pokazania zróżnicowania (na każdy z 49 punktów przypada 
przeciętnie ok. 20 stron maszynopisu tekstów i niewiele ponad 2 informatorów). Próbę tę należy uznać 
za ważną, gdyż pokazuje problematykę badawczą i stanowi podnietę do dalszych studiów. Te zaś mu-
szą się oprzeć na większej liczbie dobrze zbadanych punktów.
96 Jak już wspomniano wyżej „<<ruska>> realizacja samogłosek nosowych” dotyczy bądź zapożyczeń 
leksykalnych, jak np. stupa, czy zapożyczonej końcówki, jak jego s’ostru; podobnie „pełnogłos” — 
jak w mołokosos — nie jest cechą fonetyczną północnokresową, lecz cechą niektórych zapożyczeń 
leksykalnych z białoruskiego czy rosyjskiego. Są to zresztą sformułowania przejęte po dawniejszych 
badaczach i powtarzane także przez innych autorów. 
97 H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie...
98 Te I. Grek-Pabisowa uwzględnia w niewielkim tylko zakresie, traktując je zresztą jako cechy fone-
tyczne (np. pisząc o końcówce -oj, -aj, -ej: słomoj, za łaźniej wobec ogólnopolskiego –ą).
99 [Badania takie prowadzi systematycznie od pewnego czasu H. Karaś.]
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sowych” i ich nasilenie, najsilniej wyodrębnia się tylko Kowieńszczyzna100. W przyszło-
ści podobną tabelę należałoby zestawić uwzględniając hierarchię cech i większy materiał, 
a także ewentualne zróżnicowanie, wynikające z podłoża litewskiego lub białoruskiego 
czy bilingwizmu (por. też zastrzeżenia i uwagi sformułowane wyżej). H. Karaś wyodręb-
nia obszar „jeziorosko-ignaliński” (według L. Bednarczuka „dyneburski” ze względu na 
to, że obejmuje on tereny na południowej Łotwie i sąsiedniej Białorusi, a Dyneburg jest 
tam miastem najważniejszym), wskazując, że „gwary polskie funkcjonują na zwartym 
obszarze polskojęzycznym głównie na zachodzie rejonu święcianskiego, w pozostałej 
jego części mają charakter diasporyczny, ale sama pokazuje dobitnie, że pod względem 
językowym okolice Jeziorosów i okolice Ignaliny pod względem językowym różnią się 
od siebie w sposób istotny i tworzą dwa odrębne zespoły gwarowe: pierwszy ma więcej 
cech „litewskich”, drugi — „białoruskich”. Pod względem językowym pewne obszary 
wyróżniają się dziś wyraźnie, inne czekają na szczegółowe badania. Można się spodzie-
wać np., że obszar niemenczyńsko-mejszagolski przy dokładniejszym zbadaniu będzie 
przejawiał w jakiejś części więcej wpływów litewskich, w jakiejś — białoruskich.

Szczegółowiej (choć wybiórczo) omawiam tylko trzy obszary, w miarę jednorod-
ne pod względem cech językowych: kowieński, jezioroski, ignalińsko-smołwieński 
(wszystkie za H. Karaś). Podając zjawiska staram się pokazać ich frekwencję, wska-
zującą właśnie na tę jednorodność. Dla innych obszarów podaję uwagi o pracach ich 
dotyczących, ale rezygnuję z podawania cech, które można przypisać jedynie gwarom 
poszczególnych wsi a nie jakiemuś obszarowi.

Obszar kowieński
Dzięki ostatnim pracom nad polszczyzną kowieńską, w szczególności dzięki mono-

grafi i H. Karaś, o gwarach polskich na Kowieńszczyźnie101 można powiedzieć najwięcej. 
Odmienna od języka ogólnopolskiego akcentuacja poszczególnych form (typu dziadꞌuk, 

raniꞌej, pos’piewꞌaj, maliꞌusinki i in.) jest wyraźnie zaznaczona, ale akcent taki występuje tu 
„w nielicznych kategoriach morfologicznych (w porównaniu z innymi obszarami gwarowy-
mi Litwy, np. smołwieńskim) [...] w porównywalnym korpusie tekstów, reprezentującym 
gwary polskie na obszarze smołwieńskim, odmienne miejsce akcentu notowano ok. 6 razy 
częściej niż na Kowieńszczyźnie i — ponadto — w większej liczbie pozycji” — s. 129).

Nie ma tu akania fonologicznego (bezwarunkowego), a jedynie akanie zmorfologi-
zowane. Wyjątkowo obejmuje ono o w takich pozycjach, jak tancaw, Niemcam, częściej 
e (z dawn. e i ę), np. jak muwia, kos’ciuoły pełna byli, tej Kosakowaj. Zastępstwo e przez 
a w formach takich, jak z siamieni, śpiawaliśmy należy moim zdaniem rozpatrywać łącz-
nie z z częstą obniżoną wymową samogłoski e, np. niea moga (s. 136–137; przy tym „form 
z a jest więcej w polszczyźnie osób słabiej wykształconych, mających mniejszy kontakt 
z polszczyzną”102) i tak samo objaśniać je wpływem litewskim. Natomiast powszechne jest 
zastępstwo niakcentowanego o przez u („ukanie”), np. użenili sia, kubieta (s. 140–143). 

Stosunkowo częste są przykłady zwężenia nieakcentowanego e do yi, przy czym 
H. Karaś stwierdza tu morfologizację zjawiska w końcówkach czasowników, np. pie-

100 I. G r e k - P a b i s o w a , Współczesne gwary polskie..., s. 147–156.
101 H. K a r a ś , Gwary polskie na Kowieńszczyźnie...
102 Ibidem, s. 130–135. Szczególnie dużo przypadków zamiany e na a znalazła Autorka u osób, pocho-
dzących z rodzin mieszanych polsko-litewskich (s. 134).
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czysz, pójdzisz, pracuji, umżye, kładnim, możym (s. 138–139; formy mian.-biern. lmn. 
miesiency, świecy, teści, lekcji, klaczye byłbym skłonny tłumaczyć raczej wyrównaniem 
analogicznym w ramach mianownika-biernika lmn.).

Częsta jest tu wymowa dyftongiczna, labializowana o występująca z różnym stopniem 
labializacji, np. nuogi buoliô, zdruowego, uona (s. 145–146). Cecha ta według H. Turskiej 
jest też typowa dla Wileńszczyzny, ale badaczka nie podała, na jakich jej terenach.

Za charakterystyczną cechę, choć z niezbyt dużą ilością przykładów, trzeba uznać 
występowanie miękkich cz sz ż [č ́ š́ ž́], np. wianecz’ki, prz’ykład, jeż’li (s. 157).

Za cechę charakterystyczną uznałbym też wymianę u ~ w (f), np. wklenkłam, wkąsi 
(s. 166), mimo, iż występuje ona rzadko (częsta jest na wschodzie Litwy), bo nie wy-
mienia się tu z u̯ (u niezgłoskotwórczym), co jest charakterystyczne dla gwar na podłożu 
białoruskim.

Podobnie charakterystyczną cechą, choć rzadką (cofającą się) jest zamiana f na p, 
np. punt żyta, sieli posfór. Również rzadką, sądząc po liczbie przykładów, jest zamiana 
k na ch, np. markwie, koć i teraz, kupili katy (s. 166 i 168).

Charakterystyczny jest tu również (dawniej znany szerzej) synkretyzm dopełniacza-
-biernika lpoj. rzeczowników żeńskich osobowych (też określających je przymiotników 
i zaimka 3 os.) typu: zustawiła mamy, potem jej sliedzili (s. 199). 

Niejasno przedstawia się zastępowanie rodzaju nijakiego rzeczowników przez żeński. 
H. Karaś podkreśla, że o ile formy mian.-biern. lpoj. typu mientka ciasta, twoja jajka, 
jedna wesela są częste, o tyle w przypadkach zależnych rzadko można spotkać typ do tej 
jajki, dlia tej błoty103. Być może ta asymetria spowodowana jest cofaniem się zjawiska.

Charakterystycznym jest brak w narz. lpoj. rzeczowników żeńskich końcówki -oj/-ej 
— H. Karaś notuje tylko pojedyncze przykłady, np. ż czurkuj (s. 201).

W 1 os. lmn. w koniugacji III i IV obok końcówki -m, np. kwasim, pójdzim (70% 
przykładów) częsta jest też końcowka -mi, np. chcemi, wiemi, mami, wkładami (pra-
wie 20%); ogólnopolska końcówka -my jest reprezentowana przez niewiele ponad 10 % 
przykładów (s. 215–217).

Charakterystyczną cechą jest tu zastępstwo w czasie przeszłym w 1 os. lpoj. form 
męskich przez żeńskie, np. (mówi mężczyzna) spóźniłam sia, powiedziałam i — rzadziej 
— odwrotnie, np. (mówi kobieta) czytałem, wyuczyłem sia104.

Trzeba też wspomnieć o końcówce w 2 os. lpoj. rodz. żeńskiego w czasie przeszłym 
-asz: byłasz, chodziłasz, gotowałasz (którą trzeba objaśniać jako zmorfologizowany pro-
ces fonetyczny; s. 219–220).

Wbrew H. Karaś, a za A. Zielińską uznałbym za cechę charakterystyczną tego ob-
szaru zastępstwo y przez i czy wymowę pośrednią pomiędzy i oraz y, gdyż choć jest 
to zjawisko rzadkie, idiolektalne, reliktowe (poza formą 1 os. lmn. typu rozmawiami) 
(s. 150–151), jest to cecha bardzo ważna (por. wyżej; w niektórych przypadkach może 
być to cecha nowa, ale wtedy nie będzie już tak ważna).

Mieszanie ł i miękkiego ľ jest poświadczone na Kowieńszczyźnie skąpo (zwłaszcza 
że wśród nielicznych przykładów, jak zwałczyli, przykliad, znalazły się także niewątpli-
we rusycyzmy motocykł, kiłogram i kiłometr; s. 156).

103 Ibidem, s. 176–179. Oczywiście nie należy tu rzeczownik dziadunia, w przykładzie: moj dziadunia 
był, gdzie po pierwsze chodzi o rodzaj męski, po drugie zaś nie ma tu żadnej zmiany rodzaju.
104 Ibidem, s. 218–219. Autorka nie pisze jak rozpowszechniona jest ta cecha.
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W zakresie zamiany e na a H. Karaś wyróżnia teren dawnej Laudy, gdzie zamiana e 
na a jest znacznie słabiej reprezentowana, natomiast częstsza niż na pozostałym obsza-
rze Kowieńszczyzny jest ogólnopolska wymowa ć ś ź dź (s. 134, 157).

Szereg innych zjawisk, charakterystycznych dla Kowieńszczyzny, wymieniono 
w przeglądzie cech językowych gwar polskich na Litwie (wśród cech powstałych w wy-
niku wpływu języka litewskiego).

Obszar jezioroski
Okolice Jeziorosów H. Turska zaliczyła do obszaru „smołwieńskiego”, bo teryto-

rialnie tworzą one całość, a mają szereg cech wspólnych. Jak już wspomniano wyżej, 
określenie „smołwieński” tradycyjnie (za H. Turską) odnosimy także do gwar polskich 
zachodniej Brasławszczyzny, więc dla gwar polskich na Litwie H. Karaś uważa je za nie-
właściwe. H. Karaś wykazała też, że z punktu widzenia językowego okolice Jeziorosów 
z jednej strony oraz okolice Smołw i Ignaliny — z drugiej tworzą dwa różne obszary. 

Według H. Karaś105 oba obszary charakteryzuje cały szereg cech językowych (grupa 
północna to obszar jezioroski, południowa — ignaliński), a mianowicie:
— duża liczba form z odmiennym od języka ogólnopolskiego akcentem (ok. 50% 

w obydwu grupach), np. pꞌanieczka, nia wiꞌem, odrꞌob, przepꞌad,
— duża liczba form z przejściem niakcentowanego e w yi (ok. 50%), np. pójdzisz, pra-

cujim, moży, nie możym,
— duża liczba form narzędnika lpoj. rzeczowników żeńskich z kóncówką -oj (którą 

Badaczka określa jako -aj106; ok. 50%), np. kosaj, za soszaj, s synowaj,
— występowanie przyrostka -uk (ok. 50%),
— występowanie dawnego imiesłowu na -(w)szy w funkcji czasu przeszłego (Autorka 

mówi o „funkcjach nietypowych dla polszczyzny ogólnej”) (ok. 56% w części pół-
nocnej — ok. 44% w części południowej). 

Z cech wyróżniających obszar jezioroski za H. Karaś wymienić trzeba następujące:
— akanie fonetyczne (nie „zmorfologizowane”, nie dotyczące końcówki -oj107) jest tu sła-

biej przedstawione (w ok. 35% przykładach), przy czym istotnym jest też to, że dotyczy 
ono głównie przejścia e w a, a więc jest to zmiana, charakterystyczna dla gwar na pod-
łożu litewskim i chyba nie jest to akanie sensu stricto — J.R.). Wiąże się z tym bardzo 
częste („litewskie” J.R) przejście nieakcentowanego o w u (ponad 90%),

— sporadycznie tylko występuje tu wymiana108 u, v i u̯ (ok. 7%).

105 H. K a r a ś , O polszczyźnie wokół Jeziorosów..., p. 8.2. [Por. tejże Autorki: Język polski pogranicza 
litewsko-łotewsko-białoruskiego w świetle frekwencji cech językowych. Warszawa 2017].
106 Można się spodziewać, że w wyrazach jednosylabowych, a więc w pozycji mocnej (akcentowanej) 
w zakończeniu jest -oj, a wtedy trzeba mówić o końcówce -oj i jej wariancie -aj. Zresztą sama Autorka 
pisze, że na Kowieńszczyźnie notowała sporadycznie w wygłosie -oj, -uj (można się domyślać, że 
forma z -uj oddaje ukanie).
107 Tutaj mam pewne wątpliwości czy rzeczywiście w przypadku końcówki -oj nie mamy do czynienia 
z akaniem fonetycznym, rzecz wymaga jednak dodatkowych badań.
108 Określenie „wymiana” wydaje się dużo adekwatniejsze w stosunku do tego zjawiska (i niektórych 
innych zjawisk) niż określenie „mieszanie”, gdyż mamy tu do czynienia na ogół z pewnymi uwarunko-
waniami fonologicznymi i użycie któregoś z wariantów na ogół nie jest przypadkowe.
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Za charakterystyczne dla gwar tego obszaru trzeba uznać częste występowanie formy 
ci ‘czy’ (prawie 80%); choć nie jest to cecha systemowa, zapewne jest ona wyraźnie 
przez mówiących odczuwana.

Być może jeszcze dokładniejsze przyjrzenie się obydwu obszarom pokaże, że przy 
wyłączeniu pewnych obszarów cechy dominujące będą dominować jeszcze silniej, zaś 
cechy słabo reprezentowane będą reprezentowane jeszcze słabiej (innymi słowy będzie 
tak, jeśli pewne wsi będzie trzeba zaliczyć do innego obszaru językowego). 

Obszar ignalińsko-smołwieński
Jak już zaznaczono wcześniej, obszar „smołwieński” w rozumieniu H. Turskiej sięga 

też dalej na wschód, na Brasławszczyznę (okolice Widz, Dryświat)109.
Cechy charakterystyczne, a wspólne z obszarem jezioroskim, przedstawiono wyżej. 

Cechy własne tego obszaru, również przedstawiane za H. Karaś, to w szczególności:
— akanie fonetyczne (nie zmorfologizowane, nie dotyczące końcówki -oj110) jest tu 

przedstawione szeroko (ok. 65%), 
— wymiana111 u, v i u̯ (u niezgłoskotwórczego) jest tu powszechna (prawie 93%).

Forma ci występuje tu rzadko (ok. 20%), a powszechniejsza jest forma czy. 
Powtórzyć tu trzeba to, co powiedziano wyżej, o możliwych korektach po przyjrze-

niu się dokładniejszym systemowi językowemu gwar poszczególnych wsi.

Obszar niemenczyńsko-mejszagolski
Jest to obszar tworzący pas równoleżnikowy, położony na północ od Wilna, na prawym 

brzegu Wilii, nazwany przez H. Turską „obszarem wileńskim”. Określenie H. Turskiej, 
choć przyjęte w literaturze, nie jest określeniem dobrym, bo używane jest także na określe-
nie terenów na południe od Wilna: A. Zdaniukiewicz mówi o „wsi wileńskiej” koło Turgiel, 
W. Werenicz pisze, że Jaszuny leżą „na Wileńszczyźnie”, K. Giułumianc mówi o leksyce 
„gwar wileńskich” w rejonie wileńskim, ejszyskim, święciańskim i ignalińskim112. O okre-
śleniu „niemenczyński” i „niemenczyńsko-mejszagolski” zob. wyżej. Wyżej wyrażono też 
przypuszczenie, że poszczególne części tego obszaru mogą się różnić pomiędzy sobą w za-
leżności od związków (kontaktów) z gwarami litewskimi bądź białoruskimi, gdyż według 
mapy badaczy wileńskich obszar ten jest częściowo polskojęzyczny (okolice Niemenczy-
na, Sużan, Podbrzezia, Jawniun), częściowo bilingwalny lub przemieszany z bilingwizmem 
polsko-białoruskim (przemieszanie w okolicach Mejszagoły i Podbrodzia), częściowo — 
z polsko-litewskim (bilingwizm m.in. w okolicach Musników, Szyrwint, Zybołów). Zapew-
ne przy dokładniejszej analizie będzie tu można wyróżnić różne obszary gwarowe.

109 Obszar „smołwieński” na Białorusi obejmuje jedynie zachodnią Brasławszczyznę, bo wschodnia 
różni się od zachodniej znacznie choćby przez to, że językiem prymarnym jest tam w większości gwara 
białoruska, por. ostatnio A. S t e l m a c z o n e k , O języku polskim na Brasławszczyźnie, SPK XI (2004), 
s. 103–122.
110 Zob. wyżej przypis 104.
111 Określenie „wymiana” wydaje się dużo adekwatniejsze w stosunku do tego zjawiska (i niektórych 
innych zjawisk) niż określenie „mieszanie”, gdyż mamy tu do czynienia na ogół z pewnymi uwarunko-
waniami fonologicznymi i użycie któregoś z wariantów na ogół nie jest przypadkowe.
112 К. Г ю л у м я н ц , Наблюдения над лексикой виленских польских говоров, [w:] Польские говоры 
в СССР.Ч. 1, Мінск 1973, s. 107–119.

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Polszczyzna gwarowa na Litwie  273

Cechy tego obszaru wymienia monografi a H. Turskiej. Badaczka traktuje łącznie 
obszar „wileński” i „smołwieński” (sięgający — przypomnijmy — na zachodnią część 
Brasławszczyzny na Białorusi) i często nie podaje z jakich terenów pochodzą wskaza-
ne przez nią cechy, ale w przeglądzie elementów białoruskich uwzględniła „głównie te 
z nich, które są właściwe w mniejszym lub większym stopniu całej ludowej polszczyźnie 
wileńskiej”113. Niestety nie zawsze wiadomo czy jakiś przykład nie pochodzi z innego 
terenu, bo np. przy formie liteu̯ski autorka wskazuje na obecność tego zjawiska w parafi i 
widzkiej114. Dla gwary wsi Bujwidze dysponujemy monografi ą B. Dwilewicz115. Uwagi 
o języku polskim na Wileńszczyźnie przynosi też artykuł H. Karaś, porównujący polsz-
czyznę kowieńską z wileńsko-smołwieńską116. O kategorii żywotności ~ nieżywotności 
we wsi Orniany pisze L. Maslennikowa117. 

Trzeba jasno powiedzieć, że zestawianie cech językowych tego obszaru nie ma więk-
szego sensu, bo jest to obszar z różnego typu gwarami polskimi. Cechy obecne w gwa-
rach na substracie litewskim mogą być nieobecne w gwarach na podłożu białoruskim 
i odwrotnie. 

Obszar ejszysko-solecznicki
Obszar ejszysko-solecznicki pod względem językowym nie jest ani dobrze zbadany, 

ani opisany. Na podstawie fragmentarycznych opracowań można bez większych wątpli-
wości sądzić, że jest on zróżnicowany. Możemy wymieniać jedynie wybrane cechy, wy-
stępujące w poszczególnych wsiach, ale nie wiadomo, czy i jak pod względem językowym 
różni się ten obszar jako całość od innych obszarów. Trzeba pamiętać, że H. Turska pisała 
o mówiącej po polsku szlachcie, mieszkającej tam w „okolicach” i o chłopach, mówiących 
gwarą białoruską [na codzień — J.R.]118. Obszar ten obejmuje także sąsiednie tereny, na-
leżące dziś do Białorusi (dziś jednak sytuacja polszczyzny jest tam zupełnie inna niż na 
Litwie). Kilka uwag o języku z Ejszyszek czy z okolicy podaje E. Smułkowa119, zwracając 
uwagę na niejednorodny język swoich informatorów (jeden z nich mówi językiem zbli-
żonym do ogólnopolskiego, bez akania i zmian akcentowych, bez gwarowych końcówek 
czasownikowych). Trochę więcej danych przynoszą uwagi H. Karaś o gwarze Kamionki 
(na podstawie jednego idiolektu — też bez podania przynależności stanowej informator-
ki)120. O mowie mieszkańców Koleśnik na zachód od Ejszyszek pisał W. Czekman121.

Według E. Smułkowej w dużym nasileniu występuje tu szereg cech „opisywanych 
jako charakterystyczne dla polszczyzny wileńskiej” (bez wskazania czy chodzi tu o Wi-

113 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych...
114 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych..., § 22, s. 67. 
115 B. D w i l e w i c z , Język mieszkańców wsi Bujwidze...
116 H. K a r a ś , O specyfi ce polszczyzny kowieńskiej (w porownaniu z odmianą wileńsko-smołwieńską), 
[w:] SPK X (2001), s. 137–160.
117 Л. М а с с л е н н и к о в а , О категории одушевленности-неодуевленности в польском говоре 
деревни Орняны Литовской ССР, [w:] Польские говоры в СССР.Ч. 1, Минск 1973, s. 66–106.
118 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych..., s. 21 (przypis 3)
119 E. S m u ł k o w a , Sytuacja językowa w Ejszyszkach i okolicy (Wyniki badań sondażowych, prowa-
dzonych na Litwie w 1997 roku). ABS 24 (1999), s. 151–161.
120 H. K a r a ś , O gwarze Kamionki koło Solecznik, JPKW 2 (1999), s. 77–93.
121 В. Ч е к м а н , Фонетические особенности говоров села Колесники Эйшикского района 
Литовской СССР, [w:] Польские говоры в СССР.Ч. 1. Мінск 1973, s. 29–43.
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leńszczyznę w rozumieniu terenu przed wojną znajdującego się w granicach państwa 
polskiego czy w innym). Różnice pomiędzy językiem różnych miejscowości wskazują 
na dużą niejednorodność tego obszaru. Zapewne badania szczegółowe pozwolą wydzie-
lić tu jakieś grupy gwar tak, jak to zrobiła H. Karaś dla obszaru, określanego kiedyś jako 
smołwieński, ale wymagać to będzie nadzwyczajnych starań, bo W. Czekman już w la-
tach siedemdziesiątych notował duże różnice w mowie najstarszego i średniego pokole-
nia; to ostatnie dziś jest najstarszym — w ten sposób charakterystyka językowa obszaru 
byłaby nieporównywalna z charakterystykami innych obszarów.

Wydzielenie tego obszaru następuje bardziej na zasadzie geografi cznej niż języko-
wej. Nie ma więc sensu wymieniać tu cech charakterystycznych dla poszczególnych wsi, 
skoro nie wiemy czy należy tu wyróżnić jeden obszar czy kilka, czy może na jednym 
terenie trzeba wyróżnić polszczyznę chłopską i polszczyznę szlachecką (por. wyżej).

Tereny okolic Wilna oraz pomiędzy Wilnem i obszarem ejszysko-solecznickim 
Dopiero dokładny opis terenów, na które składa się obszar okolic Wilna i Trok, na-

zwany przez I. Grek-Pabisową „okręgiem wileńsko-trockim” (por. wyżej), terenów na 
południowy zachód od Wilna oraz wysp językowych na południe i południowy wschód 
od tego obszaru pokaże na ile jest on jednolity i czy można go wydzielać w osobny ob-
szar, a jeśli tak, to w jakich granicach. Wydaje się, że okolice Wilna i Trok mają podłoże 
głównie białoruskie, ale już tereny położone dalej na południowy zachód, leżące przed 
wojną w granicach Republiki Litewskiej, cechuje bilingwizm litewsko-polski (wskazuje 
na to wspomniana wyżej mapa badaczy wileńskich).

Opis cech wsi podwileńskiej przynosi artykuł H. Turskiej, która opisała język polski 
warstw „niewykształconych” Wilna122. Badaczka pisze, że mamy tu „brak archaizmów, 
silną tendencję do jednostajności i nie mniej silną dążność do poprawności, z drugiej 
strony zachowanie całego szeregu właściwości języków litewskiego i białoruskiego”, 
a cechy tego drugiego są „liczniejsze i bardziej żywotne, litewskich pozostałości jest 
stosunkowo mało (część z nich dostała się do polszczyzny zapewne za pośrednictwem 
białoruskim”). 

Opis monografi czny kilku wsi położonych na północ od miasteczka Turgiele przed-
stawił A. Zdaniukiewicz123; stwierdza on, że badana przez niego gwara „różni się od 
mowy potomków okolicznej szlachty zaściankowej” (a mowa ta jest uwzględniona 
w pracy, w niewielkim zresztą stopniu, w zasadzie tylko w zakresie fonetyki), ale na 
czym polegają te różnice nie pisze (por. wyżej). 

Język Jaszun zwięźle przedstawił W. Werenicz124. 
Mowa Landwarowa i okolic została przedstawiona w słowniku L. Jaszczanina (w ha-

słach i przykładach)125. 
Tu znów podawanie cech poszczególnych wsi nie daje charakterystyki całego obsza-

ru czy raczej różnych językowo obszarów (wysp językowych).

122 H. T u r s k a , Język polski na Wileńszczyźnie...
123 A. Z d a n i u k i e w i c z , Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fl eksja, słownictwo. Wrocław 1972.
124 В. В е р е н и ч , Говор села Яшуны Литовской ССР (К характеристике этно-языковой 
ситуации на Виленщине), SPK II (1983), s. 139–150.. 
125 Por. J. R i e g e r , Słownictwo „wileńskie” ze zbioru Leonarda Jaszczanina dziś oraz Słownictwa wi-
leńskiego ze zbioru Leonarda Jaszczanina ciąg dalszy, JPKW 1 (1996), s. 79–109; 2 (2001), s. 57–76.
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*

Obraz przedstawiony powyżej ukazuje wielkie zróżnicowanie gwar polskich na Litwie. 
Wyłania się z niego cofanie się pewnych starych cech językowych i szerzenie się nowych 
pod wpływem nowszych wpływów litewskich na polszczyznę: interferencji jednostko-
wych i wpływów w pewnym zakresie już systemowych. Okresy wojenny i powojenny 
przyniosły nie tylko zmiany demografi czne, ale w ich wyniku także nasilenie wpływów 
gwar sąsiednich, a także literackiego języka litewskiego, zwłaszcza po 1989 r. z jednej 
strony, a tam, gdzie są polskie szkoły — wzrost wpływów polskiego języka literackiego. 
Okazało się też, że nasza wiedza o obszarach gwar polskich na Litwie i ich zróżnicowa-
niu jest niepełna, jednakże bogate zapisy w kilku ośrodkach i ostatnie publikacje każą 
mieć nadzieję, że luka ta może zostać wypełniona.

Podstawę zróżnicowania językowego gwar polskich na terenie Litwy stanowi podło-
że litewskie bądź białoruskie, albo też kontakty adstratowe z gwarami litewskimi bądź 
białoruskimi. Stąd wiele cech wspólnych dla obszaru kowieńskiego i jezioroskiego 
(można przypuszczać, że także dla części obszaru niemenczyńsko-mejszagolskiego czy 
dla terenów wokół Wysokiego Dworu) z jednej strony, a dla obszaru ignalińsko-smoł-
wieńskiego, wsi podwileńskich, opisanych przez H. Turską i niektórych wsi z terenów 
ejszysko-solecznickich — z drugiej. Na to zróżnicowanie nakładają się rezultaty wy-
ludnienia wsi polskich wskutek wywózek sowieckich i przesiedleń do Polski po zakoń-
czeniu wojny w postaci silniejszych wpływów otoczenia na pozostałe resztki ludności 
polskiej a także wpływ litewskich środków masowego przekazu. Z drugiej strony wpływ 
na gwary polskie musi wywierać szkoła polska (zwłaszcza powszechna [podstawowa] 
w rejonie solecznickim), polskie radio, telewizja. 
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 O języku polskim w rejonie brasławskim na Białorusi . 
Sytuacja językowa1

(współaut.: Janusz Rieger, Anna Stelmaczonek, Barbara Jasinowicz)
[Język mniejszości w otoczeniu obcym. Pod red. J. Riegera. Semper. Warszawa 2002, s. 35–55. 
Opuszczono zamieszczony na końcu artykułu Słowniczek zapożyczeń z rosyjskiego i białoruskiego 

we wsiach Dryświaty, Girejszy i Grytuny autorstwa A. Stelmaczonek]

Poniższe uwagi oparte są na badaniach przeprowadzonych przez Annę Stelmaczonek 
w latach 2000–2002 a także przez Barbarę Jasinowicz przez kilka dni na początku 
2002 r. w rejonie brasławskim. 

Badania A. Stelmaczonek miały za zadanie przede wszystkim zebranie materiału dla 
opisu gwary trzech miejscowości (Dryświaty, Girejsze i Grytuny) oraz opisu sytuacji 
językowej tamże, jednakże Autorka była także w innych wsiach: Opsie, Pakulni, Czer-
noziemiu, Wozgielańcach, Dworzyszczu, Widzach, Słobódce, Druji, Milkach, Ikaźni 
(zapis w Brasławiu), Gawejkach, Obabiu, Drujsku. Należy podkreślić, że znajomość 
realiów i stosunków panujących na Brasławszczyźnie Autorka wyniosła z domu rodzin-
nego — sama pochodzi z Gawejek. Jej badania w zachodniej części powiatu odbywały 
się w warunkach półofi cjalnych: do informatorów wchodziła jako osoba obca, a jed-
nak w jakiś sposób była „swoja” jako Polka, katoliczka, krajanka. Wykorzystano tu 
fragmenty jej pracy magisterskiej, a także rozpisane czy tylko nagrane przez nią zapisy 
magnetofonowe. 

B. Jasinowicz prowadziła krótkie badania w r. 2002 w miejscowościach Dryświaty, 
Gawrany, Niurwiany i Obolany a także Dworzyszcze. Jej badania odbywały się w sytu-
acji nieofi cjalnej, bo choć przyjechała z Warszawy, to do domów wchodziła w towarzy-
stwie kogoś ze swej rodziny i była traktowana jak krewna. 

1 U początków niniejszego szkicu leży praca magisterska A. Stelmaczonek Gwara polska wsi Girej-
szy, Grytuny i Dryświaty na Brasławszczyźnie napisana pod kierunkiem J. Riegera w Instytucie Języka 
Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego; fragment poświęcony sytuacji językowej w rejonie brasław-
skim powstał w związku z seminarium „Języki mniejszości” Międzynarodowej Szkoły Humanistycz-
nej przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (OBTA) 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zebranie materiału i rozpisanie nagranych kaset było częsciowo fi nan-
sowane z grantu KBN nr 1H10D01513. Badania B. Jasinowicz były fi nansowane z badań statutowych 
OBTA UW.
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Opis sytuacji językowej na Brasławszczyźnie został napisany wspólnie, słowniczek 
zapożyczeń [w przedruku pominięty] opracowała A. Stelmaczonek, a całość zredagował 
i przygotował do druku J. Rieger.

Przedstawiony tu opis sytuacji językowej jest wycinkowy, można tu mówić raczej 
o obrazkach, migawkach i na pewno wymaga on uzupełnień zarówno w obrębie bada-
nych miejscowości jak i w innych miejscowościach. Otrzymujemy jednak obraz najwi-
doczniej zbliżony do rzeczywistego, bo wcześniejsze spostrzeżenia A. Stelmaczonek, 
dotyczące z jednej strony zaniku polszczyzny jako języka codziennego (choć reliktowo 
używanego na codzień), a z drugiej — utrzymywania się dość powszechnie w starszych 
pokoleniach jako języka drugiego, którym mówiący posługują się bardzo sprawnie, zna-
lazło potwierdzenie w badaniach B. Jasinowicz.

1. Rejon brasławski na Białorusi leży dziś w obwodzie witebskim i stanowi zasadniczą 
część dawnej Brasławszczyzny (pozostała znajduje się od 1939 r. na obszarze Litwy, 
przy czym od 1989 r. za realną od tego czasu granicą państwową). Dla uniknięcia ewen-
tualnych nieporozumień w pracy będziemy się posługiwać określeniem „rejon brasław-
ski” (a nie „powiat brasławski” czy „Brasławszczyzna”). 

Według danych z 1996 r. liczył on ponad 37 000 mieszkańców, z których 52% sta-
nowili Białorusini, 27% — Polacy, 16% — Rosjanie (inne narodowości liczyły poniżej 
1%)2. Przed wojną Polaków było znacznie więcej, ale deportacje po wkroczeniu Sowie-
tów, liczny udział w polskiej partyzance, pobór do wojska w 1944 r. i wyjazdy do Polski 
po 1945 r. w istotny sposób zmniejszyły ich liczbę (np. we wsi Gawrany przed wojną 
mieszkało ponad 60 rodzin polskich, dziś zostało ich 8). Na procentowy skład ludności 
i w jakiś sposób związany z tym stan zachowania polszczyzny wpływa też napływ Ro-
sjan, najpierw w [latach 1939–1941, potem w latach 1944–1945, następnie] w związ-
ku z zakładaniem kołchozów i ich mechanizacją, wreszcie w postaci budowniczych 
i pracowników pobliskiej ignalińskiej elektrowni atomowej na Litwie (uruchomionej na 
początku lat sześćdziesiątych), rekrutujących się z całego Związku Sowieckiego, posłu-
gujących się językiem rosyjskim (lub w przypadku Białorusinów — gwarą białoruskią). 
Przyjezdnych osiedlano na ogół w większych miejscowościach (jak Dryświaty, Girej-
sze). Z drugiej strony po wojnie można zaobserwować odpływ znaczej części ludności 
ze wsi: młodzież wyjeżdża na naukę i do pracy: przed 1989 r. do miast na Łotwie, Litwie 
i Białorusi, obecnie tylko na Białorusi (do Połocka, Mińska, Witebska i in.).

Podstawowym zajęciem mieszkańców badanych wsi (a także wsi okolicznych) 
jest rolnictwo, większość ludności jest zatrudniona w miejscowych kołchozach 
i sowchozach.

Miejscowy język polski wraz z polszczyzną sąsiednich obszarów na Litwie należy do 
smołwieńskiego obszaru językowego3. Analiza językowa nagranych tekstów jest przed-
miotem odrębnego opracowania4. Warto tu zasygnalizować istnienie pewnych różnic 
w mowie, co być może wiąże się z często spotykanymi różnicami pomiędzy polszczyzną 
wsi chłopskich i szlacheckich. Ksiądz pochodzący z Polski zaobserwował, że we wsi 

2 Памяць. Браславскі район. Ред. К.В. Велічковіч. Мінск 1998, s. 19.
3 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie. SPK I 1982, s. 30.
4 [A. Stelmaczonek, O języku polskim na Brasławszczyźnie, SPK XI 2004, s. 103–122. oraz J. Rieger, 
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie. Warszawa 2014. Tamże literatura.]
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Iłajcy koło Widz mówi się „bardzo staranną polszczyzną”, natomiast widzi cechy „gwa-
rowe” w mowie mieszkańców wsi Girejsze, Grytuny, Dryświaty, Łotoczki. 

Szkolnictwo polskie na tym terenie istniało powszechnie w latach 1921–1939 w po-
staci szkół czteroletnich (ale według jednej z informatorek u nꞌas mało kto žeby čtery 
kľasy končył poľsḱej — jeden, dva to juš; tylko dzieci z bogatszych rodzin mogły się 
dalej kształcić w gimanzjach (nieliczne istniejące tu wcześniej szkoły polskie władze 
carskie zlikwidowały w drugiej połowie XIX w.). Podczas okupacji niemieckiej działały 
tu szkoły z niemieckim i białoruskim, po wojnie — szkoły z białoruskim i rosyjskim. 
Działalność kulturalno-oświatową w języku polskim prowadzili przed wojną nauczy-
ciele, a także inne organizacje, jak Związek Strzelecki, Przysposobienie Rolnicze czy 
strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza (w Słobódce, z oddziałami w innych miejscowo-
ściach przygranicznych). Od 1989 r. działa tu Związek Polaków na Białorusi. 

2. Wyznacznikiem polskości jest dziś, jak to najczęściej na Kresach bywa, przynależność 
do Kościoła rzymskokatolickiego. Warto tu przypomnieć, że po kasacji unii na początku 
XIX w. unici znaleźli się bądź w Kościele rzymskokatolickim (co sprzyjało polonizacji), 
bądź przechodzili na prawosławie5. Podczas pierwszej wojny zniszczono wiele kościołów. 

5 W latach trzydziestych za Polaków uważali się także niektórzy prawosławni. Ich polonizacji miał 
sprzyjać w okresie międzywojennym wydawany po polsku „Głos Prawosławia” — Al. S z m i e l , Wier-
ni, choć zapomniani. „Brasławianie” grudzień 2000, Kętrzyn, s. 70.

Mapa zbadanych punktów z uwzględnieniem ważniejszych miejscowości (opracowała Barabara Jasinowicz)
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Po drugiej wojnie zamykano świątynie i zamieniano je na magazyny, sale koncertowe 
itp. Usilne starania o odzyskanie kościołów na ogół nie przynosiły rezultatów; w 1951 r. 
odzyskano kościół w Brasławiu, który na wiele lat stał się jedynym w okolicy. Zresztą 
i tak nauczanie religii i przygotowywanie do sakramentów prowadzono potajemnie, skry-
cie uczestniczono też w życiu religijnym w kościołach w innych parafi ach, zwłaszcza 
w większych miastach, często na Litwie czy na Łotwie. Dopiero po 1989 r. — i to nie 
od razu — nastąpiła możliwość zwrotu innych kościołów na szerszą skalę. Katolicyzm 
dawał i podtrzymywał polską świadomość narodową a także język polski — co najmniej 
w sferze sakralnej. Gdy nie było możliwości uczestniczenia w obrzędach religijnych, za-
wsze modlono się po polsku. Wprowadzenie ok. 1995 r. do Kościoła języka białoruskiego 
spotkało się z krytyką ludzi starszych i z aprobatą dzieci i młodzieży.

3. W rejonie brasławskim w ogóle, a w przypadku badanych wsi szczególnie, należy się 
liczyć z wpływami na polszczyznę nie tylko ze strony gwar białoruskich (o czym niżej), 
ale także litewskich. Obecność gwar litewskich — często już ginących — wzdłuż całej 
granicy państwowej białorusko-litewskiej, w tym na terenie rejonu brasławskiego jest 
faktem ogólnie znanym; na interesującym nas obszarze w latach 1956–1958 zanotowano 
je tu w ok. 50 miejscowościach6. Informator urodzony w miejscowości Opsa (ok. 10 km 
od Dryświat) w 1930 r. wspomina, że w okolicznych wsiach Adymianiszki, Kumpini, 
Wajniuncy, Zaborniki jeszcze w latach trzydziestych–czterdziestych mówiono po litew-
sku (jak jest dziś — nie wie), inny informator mówi o rodzinach litewskich w Obolanach 
itd. Sprawdzenie, czy znajdujemy elementy litewskie w języku polskim i w jakim zakre-
sie pokażą zapewne dalsze badania.

4. Pod względem funkcjonowania języka polskiego w rejonie można wyróżnić wsi 
z lepszym i gorszym zachowaniem polszczyzny w najstarszym dziś pokoleniu (młodsze 
pokolenia na ogół słabo znają język polski, por. niżej). Z obserwacji A. Stelmaczonek 
wynikałoby, że w odwiedzonych przez nią miejscowościach w części wschodniej rejo-
nu (Druja, Drujsk, Gawejki, Ikaźń, Milki, Obabie, Plusy, Słobódka, Zamosze, Koziany 
i in.) codziennym językiem, także starszych Polaków, jest powszechnie miejscowa gwa-
ra białoruska. Język polski znają głównie osoby starsze, a jego użycie jest ograniczone 
do czytania książeczek do nabożeństwa, słuchania Pisma Świętego i kazań, śpiewania 
pieśni religijnych, udziału w nabożeństwach, natomiast rozmawiają one po polsku w za-
sadzie tylko z księdzem i z przyjezdnymi i znacznie trudniej jest nagrać dziś (tzn. na 
początku XXI wieku) dłuższe teksty ciągłe niż to było możliwe 10 lat wcześniej7. Do-

6 Т. С уд н и к ,Диалекты литовско-славянского пограничья. Очерки фонологических систем. 
Москва 1975, s. 4. We wspomnianych wyżej Plusach pod koniec XIX w. miano rozmawiać wyłącznie 
o litewsku, w okresie 1900–1920 stopniowo przechodzono na białoruski, a po 1920 r. w kontaktach 
zewnętrznych posługiwano się wyłącznie polszczyzną (tylko starsi mieli mówić jeszcze po białorusku) 
— M. Ł u k a s z e w i c z , Narodowość i religia na Kresach Północno-Wschodnich. „Brasławianie”. 
Kętrzyn, grudzień 2000, s. 12–19 — informacja ta nie jest całkiem jasna, nie mówi bowiem o języku 
codziennym ludności, o tym jak długo żyli ludzie, mówiący po litewsku, o możliwym posługiwaniu się 
polszczyzną w kontaktach sąsiedzkich. 
7 I. M a r y n i a k o w a , I. G r e k - P a b i s o w a , A. Z i e l i ń s k a , Polskie teksty gwarowe z obszaru 
dawnych kresów północno-wschodnich. Warszawa 1996 oraz I. G r e k - P a b i s o w a , I. M a r y n i a -
k o w a , Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich. Warszawa 1999.
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dajmy od razu, że ich polszczyzna nie mogła być wyniesiona (tylko) ze szkoły (por. niżej 
uwagi informatorów o tym, że do szkół polskich uczęszczano nierzadko tylko przez dwa 
lata), choć nauczycielka ze Sniegów koło Milek, ucząca tam przed wojną (a dziś miesz-
kająca w Polsce) stwierdza, że na przerwach dzieci porozumiewały się między sobą „po 
prostemu” czyli gwarą białoruską; miało tak być i w innych wsiach tej części rejonu 
brasławskiego. Dla pokolenia średniego (35–65 lat) i młodszego polski jest językiem 
obcym, rozumie ono tylko poszczególne wyrazy (na codzień mówi gwarą białoruską 
bądź językiem rosyjskim). Miejscowi Białorusini w większości posługują się na codzień 
gwarą białoruską.

5. W części zachodniej obserwowano sytuację nieco inną (obserwacje te wymagają za-
pewne weryfi kacji): w Czernoziemi, Grytunach, Pakulni, Wozgielańcach najstarsze poko-
lenie (powyżej 60 lat), a w Dryświatach, Dworzyszczu, Girejszach, Opsie, Siestrzeńcach, 
Widzach i innych wsiach część tego pokolenia w życiu codziennym nadal używa języka 
polskiego (co najmniej na równi z białoruskim); rzadziej dotyczy to pokolenia średniego 
(40–60 lat), choć w Dryświatach dzieci urodzone w latach czterdziestych-sześćdziesią-
tych zazwyczaj wynosiły z domu znajomość gwary polskiej, a kiedy rozpoczynały naukę 
w szkołach rosyjskich, porozumiewanie się po rosyjsku było dla nich trudne i podczas 
przerw rozmawiały ze sobą po polsku. Kierownictwo szkoły tępiło porozumiewanie się 
uczniów w szkole po polsku grożąc rodzicom i namawiając ich, by nie rozmawiali po 
polsku (także w domu): f škoľe muv́iľi, žeby po poľsku ńe rozmav́aľiby, a my cały čas; 
dźefčynka jag była v domu po poľsku rozmav́a, jak ona pošła do škoły bardzo ćęško było 
(nauczyciele robili rodzicom wymówki: aj pšeḱi8 jety zhub́iľi dźafčyna MR). 

Obecna dyrektorka szkoły w Girejszach pamięta, że na początku jej pracy w tej szko-
le w 1975 r. większość uczniów porozumiewała się między sobą po polsku (co świadczy-
łoby o powszechności używania w ich rodzinach polszczyzny na codzień). Do niedaw-
na po polsku rozmawiali ze sobą uczniowie dochodzący do szkoły z (bardzo) małych 
miejscowości, jak Wozgielancy, Korniewszczyzna, Łotoczki, a także dzieci z chutorów 
(mieli też trudności z nauką prowadzoną po rosyjsku). Dziś uczniowie w Girejszach pol-
ski zwykle rozumieją, ale po polsku nie mówią, co stwierdziła A. Stelmaczonek podczas 
praktyki w girejskiej szkole. Ci uczniowie (nieliczni), którzy dziś się tego języka uczą na 
zajęciach fakultatywnych (język polski jest traktowany jako język obcy), poznają go na 
ogół w postaci ogólnopolskiej (też z książek, prasy i telewizji), a czasem przyswajają so-
bie jego regionalną odmianę, gdyż nauczycielami są osoby urodzone w rejonie brasław-
skim, które znajomość polskiego wyniosły z domu rodzinnego. Uczęszczający na zaję-
cia z polskiego, nie mówią płynnie po polsku, a na 76 uczniów szkoły w 2000/2001 r. 
polskiego uczyło się zaledwie 23 (w Dryświatach w r. 2000/2001 na 135 ucznów tylko 
21 uczęszczało na lekcje polskiego). 

Według proboszcza parafi i dryświackiej dzieci i osoby w średnim wieku rozmawiają 
z księdzem i spowiadają się po białorusku bądź po rosyjsku; osoby pochodzące z Woz-
gielaniec, Korniewszczyzny, Łotoczek, niektóre osoby z Grytun posługują się w koście-
le polszczyzną (dzieci rozumieją co się do nich mówi i potrafi ą po polsku odpowiedzieć 
na zadane im pytania).

8 „Pszeki” to przezwisko Polaków (od wymowy przedrostka „prze-” — wobec ros. pere- lub pre-).
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Miejscowi Białorusini posługują się na ogół miejscową gwarą białoruską, ale mło-
dzież często rozmawia po rosyjsku, jak i ludność napływowa z różnych stron byłe-
go ZSRR. Z nieznajomymi po rosyjsku porozumiewają się najczęściej także Polacy, 
np. w 1970 r. osoba sprawdzająca działalność domu kultury w Girejszach stwierdziła, 
że jedna z osób tam zatrudniona w pracy mówiła po rosyjsku, w domu — po polsku. 
A. Stelmaczonek zetknęła się z tym zjawiskiem u osób z Grytun w latach 1998–1999 na 
dworcu autobusowym i w szpitalu.

*

Wydaje się, że używanie różnych języków przez informatorów A. Stelmaczonek i in-
nych wybranych osób w Dryświatach, Girejszach, Grytunach [i innych wsiach okolicz-
nych], a także ich zmiany języka, dobrze ilustrują skomplikowaną sytuację językową na 
tym terenie, w tym ograniczone użycie polszczyzny w młodszych pokoleniach. Okre-
śleń „język polski”, „polszczyzna”, „gwara polska” używamy tu wymiennie. Informa-
torzy na ogół mówią, że pochodzą z „prostych rodzin”, choć u nas ḱedyść byľi šľaxty to 
beźźeḿeľna, ńe ḿeľi źeḿi, beźźeḿeľna šľaxty. Wymagałoby sprawdzenia czy szlachta 
mieszkała tylko we dworach czy były tam też wsi drobnoszlacheckie.

Pani AM, ur. w 1913 r. w Wozgielancach, ukończyła tam 4 klasy szkoły polskiej, po 
ślubie przeniosła się do Girejsz, od dzieciństwa mówi tylko po polsku, zaś rosyjski jedy-
nie rozumie (czyta tylko książeczkę do nabożeństwa i listy od brata z Polski, pisze tylko 
po polsku): po poľsku ad maľenstva, a teras, teras po poľsku ja; pa rusku rozuḿem. Vo 
jak dźeći xodźiľi i unuḱi da škoły, tak juš ja učꞌyłaśa. 

Małżeństwo SW i PW: SW, ur. w 1920 r. w Dryświatach, ukończyła 4 klasy szkoły 
polskiej. Jej językiem prymarnym jest gwara polska, sekundarnym — białoruska. Jej 
mąż PW podobnie na codzień również posługuje się gwarą polską i zna gwarę białoru-
ską. U obydwojga kontakt z polskim językiem pisanym ograniczał się do książeczki do 
nabożeństwa i kantyczki. 

Pani JM, ur. w 1925 r. w Dryświatach, ukończyła tam 7 klas szkoły podstawowej. 
Jej językiem prymarnym jest polski (matka pochodzi z rodziny chłopskiej, ojciec — 
ze szlacheckiej). Według niej w miasteczku mieszkali dawniej same Poľacy tyľko (tyko 
tam Rusḱe hdźe jaḱi byu̯ to dźeś tam na fśi). Rozmawiano po poľsku ṕeŋkńe... juž dźe tam 
ze fśi xture ńekture taḱe to v́ency rozmav́aľi po b́ełarusku — tam taḱi ḿešany był, a my 
pševažńi po poľsku, my taḱe patŕjoty. 

Pani WM, ur. w 1930 r. we wsi Boguny; jej matka pochodziła z Dukszt i przed przy-
jazdem do Girejsz mówiła tylko po litewsku, natomiast w Girejszach, gdzie wszyscy 
mówili po polsku, nauczyła się polskiego. WM znajomość polskiego wyniosła z domu 
i z 2 lat nauki w szkole polskiej. Po polsku czyta tylko książeczkę do nabożeństwa. Jej 
językiem codziennym jest dziś rosyjski z miejscowymi naleciałościami gwarowymi, ję-
zyk polski stał się dla niej drugim językiem. 

Małżeństwo TR i HR: TR, ur. we wsi Dworzyszcze koło Dryświat; HR, ur. w 1930 r. 
w Grytunach, pochodzi — według jego słów — z mieszczan, ukończył 3 klasy szkoły 
polskiej i 4 rosyjskiej. Obydwoje na codzień mówią gwarą polską. Kontakt z polskim 
słowem pisanym nie ogranicza się do książeczek do nabożeństwa, czytają prasę pol-
ską, mają stały dostęp do telewizji polskiej. Z osobami nieznajomymi rozmawiają po 
rosyjsku. 
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Pani MCz, ur. po 1930 r. w Grytunach, ukończyła 8 klas (zapewne część w polskiej 
szkole) w Stawarelach. Jej językiem prymarnym jest polski (a v domu my, tak vo na 
poľsḱim taḱim jenzyku; v domu my z maľenstva u mamuśi byľi pšyučone i dȯ  kośćoła 
xodźiľi fšysḱe, xoć ńe možna była), sekundarnym — rosyjski z naleciałościami biało-
ruskimi. Miała kontakt z polskim słowem pisanym wypożyczając książki z biblioteki 
girejskiej, potem ten kontakt ograniczył się do czytania z książeczki do nabożeństwa. 
Na pytanie w jakim języku dawniej śpiewano pieśni odpowiada: u nꞌas v́encaj fšystko 
na poľsḱim jenzyku šło, fšystḱe u v́josce teš rozmav́jaľi, xto mok, fšystḱe na poľsḱim jen-
zyku, xto tam ńa xćꞌau̯, moža ńa uḿał (!) moža u xaća tak vo, jak to z b́ałarusḱego šče 
z davńejšego vo v́osḱi — na pšykłat Gabrany: ońiš Poľaḱi tam, a pa rusku, pa b́ałarusku 
gadajo, vot a tu v́osḱi Grytuny vo Śaščensḱe, Łatočḱi — to po poľsku. 

Pan BM, ur. po 1930 r. koło wsi Pelikany, 1 rok chodził do szkoły polskiej, kilka lat 
do rosyjskiej. Ożenił się w Dryświatach. Na codzień posługuje się językiem rosyjskim 
(z naleciałościami białoruskimi). O córce mówi: v Rydze (mieszka), tak i ona język ro-
zuḿe, a rozmav́ać ńe možy abꞌo ńe xce— xto jego (co pośrednio wskazuje na jego znajo-
mość i wcześniejsze posługiwanie się polszczyzną). 

Pani J, ur. w 1935 r. w Kalawszczyźnie koło Dryświat, pochodzi z „prostej” rodzi-
ny, po ślubie zamieszkała w Dworzyszczu (5 km na pd.-wsch. od Dryświat). Z mężem 
rozmawia po polsku, z dziećmi i wnukami mieszkającymi na Łotwie — po rosyjsku. Po 
polsku czyta (książki religijne) i pisze. Na pytanie czy w Dryświatach mówi się po pol-
sku odpowiada: aj, vencyj po b́ałorusku, natomiast o swojej rodzinie mówi: žyľ i f Ka-
lafščyźńe, a puźńi za monš vyšła do Dvažyšča i v domu po poľsku rozmav́aľi. O wnukach: 
vnuḱi ḿeškajo v Dau̯baṕełsu (!), dvoje (i do babci zwracają się) po rusku. 

Małżeństwo LZ i GZ: LZ, ur. w 1935 r. w Polanach koło Grytun, po polsku učyła śa 
pa poľsku ja sama pšes śeb́e, tedyš da poľskaj (szkoły) pajśćꞌi, to ńa była, a nauczył ją 
czytać starszy brat, czyta książeczkę do nabożeństwa i listy z Polski: co naḿi dadzo do 
nabožeństfa kśonžečḱi to čytaḿi, a tak v́encej ńe čytaḿi; piśma vo pšyjdźi s Poľskaj... jak 
tyko... ńevyrazna ta počark — ńe pšečytam, a drukovana — tak. 

Pan GZ, ur. w 1934 r. w Gryczanach (7 km od Grytun), ukończył szkołę rosyjską, 
jest Białorusinem. Obydwoje na codzień posługują się gwarą białoruską, deklarują na-
tomiast, że z najbliższymi osobami polskojęzycznymi rozmawiają po polsku. A daw-
niej rozmajiće: koda po poľsku i vot jaḱe ľudźe pšyxodzo: pšyxodzo Rusḱe — po rusku, 
Poľaḱi — po poľsku gadaľi, tak vot. 

Pani WO, ur. w 1940 r. w okolicach Girejsz, uczęszczała do szkoły rosyjskiej. Zna-
jomość polskiego wyniosła z domu i do dziś używa go na codzień, zna także rosyjski. 

Pani JF, ur. w 1954 r. w Girejszach. Językiem prymarnym był dla niej w dzieciństwie 
język polski; nauka w szkole rosyjskiej i studia spowodowały, że językiem codziennym 
stał się dla niej rosyjski (z naleciałościami gwary białoruskiej), choć w kontakatach z mat-
ką, ze starszymi mieszkańcami Girejsz i wsi okolicznych, także z eksploratorem rozmawia 
po polsku (w szkole uczy w klasach początkowych po rosyjsku, ale wykłada też polski). 

Pani MR, ur. w 1922 r. w Kirelach koło Dryświat, z domu Łoxańsḱix (rodzice mieli 
27 ha ziemi), jest jedyną osobą spośród informatorów, która ukończyła gimnazjum pol-
skie w Brasławiu. Na codzień rozmawia po polsku, po rosyjsku rozmawia wyłącznie 
z przyjezdnymi, którzy znają tylko ten język. Na pytanie jak mówiono w domu, odpo-
wiada: po poľsku, po poľsku, rodźice po poľsku. (Z mężem) teš po poľsku my rozmav́a-
my; v́adomo juš tyľe ľat pšešło, to taḱi ńa čysty jenzyk poľsḱi.
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*

W inny sposób ilustruje sytuację językową charakterystyka niektórych zachowań infor-
matorów B. Jasinowicz i ich informacje o wsi. 

Wieś Gawrany jest wsią chłopską, skupioną. Przed wojną mieszkało tam 60–65 ro-
dzin, sami Polacy, dziś — 8 (jest to wynik z jednej strony tzw. repatriacji do Polski, 
a z drugiej — do różnych miast ówczesnego Związku Sowieckiego za pracą i w uciecz-
ce przed kolektywizacją). Przed wojną według miejscowych informatorów mówiono 
we wsi po polsku (por. też niżej) — była tam polska szkoła. Podczas wojny ucznio-
wie w niemieckiej szkole mieli między sobą mówić po polsku. Informator urodzony 
w 1945 r. mówi płynnie miejscową polszczyzną, ale z żoną Polką rozmawia po biało-
rusku. Miejscowość Dryświaty była miasteczkiem. Polacy stanowili tam przed wojną 
ok. 70% ludności. Dziś niewielu z nich na codzień posługuje się polszczyzną. 

Pani WB, ur. w 1929 r. we wsi Dalekie, ukończyła 3 klasy szkoły polskiej i 1 rosyj-
skiej, w Dryświatach zamieszkała po ukończeniu szkoły zawodowej. Pracowała jako 
księgowa w kołchozie. Na codzień posługuje się gwarą białoruską, z miejscowymi mó-
wiła w obecności eksploratora po białorusku; syn, do którego zwracała się po polsku, 
odpowiadał jej po rosyjsku. Polski jest dziś jej drugim językiem, ale miejscową polsz-
czyzną mówi bardzo dobrze. Po polsku czyta książeczkę do nabożeństwa.

Pani ESz, ur. w 1954 r. koło Girejsz, skończyła szkołę rosyjską i studia (muzyczne), 
po studiach zamieszkała w Dryświatach. Znajomość polskiego wyniosła z domu rodzin-
nego: v domu my zafše muv́iľi na poľsḱim jenzyku, ma kontakt z polskim słowem i pisa-
nym i w ogóle z Polską (kieruje polskim zespołem muzycznym). Rozmawia po polsku, 
mówi stanowczo, że także stale z dziećmi. 

W innej rodzinie [w Dryświatach] babcia mówiła po polsku, osoba ur. w 1969 r. 
tylko rozumiała ten język, podobnie dzieci 14–18 lat. 

Pan MB. ur. w 1937 r. we wsi Hamiany koło Dryświat na pytanie o język domu ro-
dzinnego odpowiada: u nas tam na fśi (widocznie chodzi o część „wiejską” miasteczka) 
tyľko byľi... čtery domy taḱe, žeby v domu na poľsḱim jenzyku rozmav́aľi, a tak fšystko 
tam ńi to rusḱi (= rosyjski), ńi b́ałarusḱi — taḱi ḿešany, ů tak, jak my teras po poľsku 
rozmav́aḿy: ńi to poľsḱi, ńi... ńigramatyčny to, po prostu tyľko, že rozuḿeć možna tak, 
že ja juš muv́e juš po našemu. Wypowiedź tę trzeba zinterpretować tak: w czterech ro-
dzinach mówiono (względnie) czystą polszczyzną literacką (regionalną), w pozostałych 
— gwarą polską z silnymi wpływami białoruskimi.

W Obolanach małżeństwo Polaków HŁ i TŁ, ur. ok. 1930 r., między sobą roz-
mawia po białorusku, z przyjezdnymi Polakami — po polsku, przy czym żona swo-
bodnie, a mąż — z pewnymi trudnościami (zarzekając się na początku rozmowy, że 
w ogóle nie potrafi ). HŁ podczas rozmowy po polsku odpowiadał po rosyjsku. TŁ za-
pytana czy rozmawiają w domu po rosyjsku odpowiada: no ružńe i pa b́ałarusku jak 
u̯u nas tak rozmav́ajo przy czym dodaje ważną uwagę: i naše rodz’ice jak rozmav́aľi 
i tam jaḱe tam poľsḱi jeanzyk... u nas to poľsḱego mus’i davno ńe mꞌa. Po polsku mówi 
się nu ůt z vaḿi, ot jak do kośćoła sxodźiš tam, paćežeš muv́iš pa poľsku. Siostra pana 
HŁ, ur. w 1950 r., mieszkająca obecnie w Dworzyszczu z mężem Polakiem z Gawran, 
ur. w 1945 r., z dziećmi oraz z sąsiadami (także z Polakami) rozmawia gwarą białoruską. 
Rozmowa po polsku sprawia jej pewne trudności, ale może porozumiewać się po polsku; 
w sytuacji większej „prywatności” mówi swobodnie miejscową gwarą, m.in. z wieloma 
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imiesłowami na -(w)szy, ale przy włączonym dyktafonie takich form unika, co świadczy 
o trafnym wyczuciu językowym. 

Informatorka BZ, ur. koło wsi Siołka, ok. 1950 r. wyjechała na Łotwę i wróciła do 
Dworzyszcza w 1992 r. z mężem z Łotwy. Zupełnie nie rozumiała pytań zadawanych jej 
po polsku, ale po przetłumaczeniu ich na gwarę białoruską dobrze po polsku odpowia-
dała, mówiła po polsku przez godzinę. 

W Niurwianach Maria G., ur. w 1930 r., na pytanie czy z siostrą rozmawia po pol-
sku, odpowiada: a taḱe tam ṷo, tak ṷo, dźe ṷo i gada śe, co tam po poľsku beńdźeš tak ga-
dać, taḱe tutej Påľaḱi, Påľaḱi, aľe tutej zḿešane, o taka to j gadańe, z czego wynikałoby, 
że po polsku z nią nie rozmawia. Inni też nie rozmawiają na ogół po polsku: fšystḱe tu 
taḱe Paľaḱi, ńe ma tutej žeby tak gadaľiby... Z dalszej wypowiedzi wynika, że ona sama 
po polsku jednak mawia, choć się z tego śmieją i że ta mowa nie ma prestiżu: a sku̯ont 
tu Poľaḱi, žeby gadaľiby po pu̯oľsku... to to mało... to ja ḱedy tak o, i śḿejo śe ze mńe, 
a tak to mało kto gada... po b́ałorusku, pa rusku i ńi to pa b́ałarusku, ni to pa rusku, ńi ta 
pa poľsku... Na pytanie gdzie się nauczyła mówić po polsku odpowiada z oburzeniem: 
a čegoš? my žeš urodzoneš Paľaḱi... i mama žeš gadała vu̯o i fšystḱe žeš my taḱe gadaľi... 

Z wypowiedzi pani M ur. w 1910 r. w Pelikanach wynikałoby, że dawniej rozma-
wiano na codzień i po polsku i po białorusku. W odpowiedzi na pytanie czy z rodzicami 
rozmawiała po polsku odpowiada, że tak (ale tę odpowiedź można uznać za „wywołaną” 
a nie „spontaniczną”) i dodaje f škoľe po pu̯oľsku i... my po b́ełarusku rozmav́aľi, aľa 
po poľsku ja uḿem i dobže uḿem ježeľi tšeba s ḱim porozmav́ać, ja uḿem pomuv́ić. 
Potem znów wyjaśnia: juš my... tak młode jak byľi... to juš ľeṕej jak po b́åłarusku tak 
same s sobo niž do s’eb́e rozmav́aľi po poľsku... juš muv́im po poľsku jak to ľeṕej jak po 
b́ałorusku... ščeńśľiv́eńšy jak to čłov́ek vygľonda jak po poľsku, to po poľsku rozmav́aľi.

Według informatorów w kołchozie w Widzach9 rozmawia się powszechnie po pol-
sku. Informatorka z Niurwian mówi: žeby tak gadaľiby (po polsku) pod V’idzaḿi ješče 
v́encej možeš (usłyszeć); Vac’a (wnuczka) tak u̯ona začńe poľskovać...

Zmiany w funkcjonowaniu polszczyzny dobrze ilustruje przykład rodzeństwa z Ga-
wran: AnJ, ur. w 1930 r., jako jedyny chodził przez 4 lata do polskiej szkoły (potem do 
niemieckiej i rosyjskiej) i do 1957 r. (do wyjazdu do Polski) swobodnie władał polskim 
i gwarą białoruską. KJ, ur. w 1935 r., nie chodził już do polskiej szkoły, ale do czasu 
wyjazdu do Połocka bardzo dobrze mówił po polsku; dziś posługuje się rosyjskim. AJ, 
ur. w 1937 r. też bardzo dobrze mówiła po polsku; dziś mieszka w Girejszach i z dziećmi 
rozmawia gwarą białoruską. WJ, ur. w 1939 r., już w dzieciństwie częściej posługiwała 
się gwarą białoruską (dziś mieszka w Dyneburgu). StJ, ur. w 1944 r., podobnie w dzie-
ciństwie częściej posługiwał się gwarą białoruską, dziś się nią posługuje na codzień. 
Z przyjezdnymi Polakami rozmawia po polsku, ale sprawia mu to pewne trudności.

6. Trzeba zadać sobie pytanie czy rzeczywiście informacje o tym, że dawniej — przed 
wojną lub po wojnie, w rodzinie rozmawiano po polsku czy nawet wyłącznie po polsku 
odpowiadają prawdzie, czy nie jest to upiększanie rzeczywistości na użytek eksplorato-
ra (dotyczy to także oświadczeń innych informatorów, np. tych, z którymi rozmawiały 
I. Grek-Pabisowa i I. Maryniakowa). I tak informatorzy B. Jasinowicz w Dryświatach 

9 [Kołchoz widzki obejmował tereny leżące pod Widzami.]
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(małżeństwo z rocznika 1969) utrzymywali, że na codzień rozmawiają po polsku, ale 
w trakcie wywiadu (podczas którego posługiwali się polszczyzną swobodnie) mówili do 
siebie gwarą białoruską; ich ośmioletnia córka przytaknęła informacji, że gdy jadą do 
babci, rozmawiają po polsku, ale sama nie rozumiała zadawanych jej po polsku pytań10. 

Prawdziwość słów informatorów A. Stelmaczonek i B. Jasinowicz o posługiwaniu 
się dawniej polszczyzną na codzień potwierdza z jednej strony kilkakrotnie powtórzone 
stwierdzenie, że dzieci w szkole rozmawiały ze sobą po polsku a z drugiej — biegłe 
posługiwanie się polszczyzną przez wielu informatorów starszego pokolenia (a nie ma 
powodu sądzić, by była to polszczyzna wyuczona w szkole, por. wyżej). Ważne dla po-
twierdzenia tych informacji wydaje się tu rozróżnienie przez osobę miejscową wiosek, 
gdzie Polacy mówią po białorusku i takich, w których mówią po polsku (w przytoczonej 
wyżej wypowiedzi MCz). 

Mogło być jednak i tak, jak to powiedziano B. Jasinowicz, że polskim i gwarą biało-
ruską posługiwano się do 1945 r. paralelnie: informator AnJ, ur. w 1930 r. w Gawranach 
i mieszkający tam do 1957 r. pamięta, że polski i białoruski były używane wymiennie 
na codzień, przy czym pierwszy w sytuacjach „emocjonalnie pozytywnych”, np. pod-
czas świąt, przy proszeniu dziewczyny na zabawę (zwłaszcza w obecności rodziców), 
przed kościołem, drugi — w sytuacjach „emocjonalnie negatywnych”, np. na pastwisku, 
podczas kłótni (w domu czy między sąsiadami), przy kieliszku, w bójce na zabawie — 
por. też zacytowaną wyżej wypowiedź informatorki urodzonej w Pelikanach. W sytu-
acjach „neutralnych” — w kuchni, na polu, podczas posiłków, wieczornic, w rozmowie 
z sąsiadami itd. — miano używać wymiennie obydwu języków. Zależało to też w dużej 
mierze od poszczególnych rodzin: w niektórych przywiązywano większą wagę do języ-
ka polskiego i jego poprawności, w innych —mniejszą.

Z wypowiedzi rozmówców wynika, że zdają sobie sprawę z tego, że mówią odmianą 
polszczyzny, choć różni się ona od języka literackiego: v G’irejšax muv́iľi po poľsku; ńa 
tak ładńe muv́iľi jak gramatyčńe, aľe juš poľsḱi MR. Jednocześnie zdają sobie sprawę 
z tego, że jest ona inna, „gorsza”: ńa taḱi čysty język poľsḱi MR, jak prav́idłova — xto 
jajꞌe v́e GZ. Według MCz jenzyk taḱi; moža žep my gadaľip, jak vo pšyjedźi moj brat, 
tak ja vrodźe by (= jakby) tak naučan s’a jak i ṷon — a teras jak fšystḱe gadajo (tzn. nie-
poprawnie po polsku). Zdają sobie też sprawę z istnienia pewnych różnic językowych 
pomiędzy ich gwarą a sąsiadującymi gwarami polskimi, lecz nie potrafi ą ich nazwać 
i tylko ogólnie sygnalizują ten problem: nazvańa rozmajite byvajuć: jeden nazyva tak 
nazva, drugi tak nazyva, čšeći tak — každy po ružnemu GZ.

7. Sytuacja językowa polszczyzny na tym terenie nie była dotąd przedmiotem grun-
townych studiów. Ogólne informacje podał w 1982 r. V. Čekmonas, który stwierdził 
m.in., że we wschodniej części strefy rozpowszechnienia polszczyzny kresowej na Bia-
łorusi „podstawę krajobrazu socjolingwistycznego stanowią miejscowości typu Żdegeli 
(10 km na pd.-zach. od Widz), Dryświaty, Druja (w rej. brasławskim), w których trudno 

10 Informatorzy J. Riegera w Słońsku nad Odrą, przesiedleńcy ze szlacheckiej wsi Maćkowce na Boj-
kowszczyźnie, zarzekali się, że wszyscy u nich w domu na codzień mówili po polsku, ale na pytanie: 
„w jakim języku ksiądz mówił kazanie?” bez zająknienia odpowiedzieli: „po rusku”; na ich prymarną 
gwarę ukraińską wskazuje też świadectwo prof. T. Lewaszkiewicza z jego lat młodzieńczych w Słońsku 
o tym, że uczniowie tej grupy repatriantów na przerwach szkolnych rozmawiali ze sobą po ukraińsku.
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znaleźć zarówno informatorów, mówiących przeważnie po polsku, jak i przedstawicieli 
grupy drugiej”, tj. „mówiących w życiu codziennym i w miejscach publicznych prze-
ważnie po białorusku, ale znających polski w stopniu dostatecznym dla podtrzyma-
nia rozmowy praktycznie na dowolny temat i mogących wypowiedzieć wystarczająco 
długi monolog”. Dalej napisał on, że w tamtejszych wsiach, m.in. Dryświatach i Drui, 
jest rzeczą prawie niemożliwą znalezienie mieszkańców, od których można by zapisać 
na taśmie magnetofonowej większy zwarty („цельный”) tekst11. Opinię tę powtórzyła 
Z. Kurzowa w r. 199012. Inaczej przedstawia się sytuacja języka polskiego w świetle 
tekstów nagranych na tym terenie, głównie w latach 1989–1990, przez I. Grek-Pabi-
sową i I. Maryniakową od osób najstarszego pokolenia i (częściowo) opublikowanych 
z 7 miejscowości interesującego nas obszaru w latach 1996–1999 (zob. wyżej) a także 
ich uwag o językach, którymi posługiwali się informatorzy w czasie prowadzenia ba-
dań i w przeszłości13.

Obraz tu przedstawiony różni się zasadniczo od zarysowanego przez V. Čekmonasa 
i Z. Kurzową, ale różni się także od obrazu przekazanego w zbiorze tekstów I. Grek-Pa-
bisowej i I. Maryniakowej (i to nie tylko wskutek badania terenu po przeszło 10 latach 
i poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację językową, na funkcjonowanie pol-
szczyzny): 
— po pierwsze, przez pełniejsze wskazanie różnych możliwości funkcjonowania polsz-

czyzny w ciągu ostatnich 50 lat (lub dłużej): jako języka podstawowego jeszcze dziś 
(np. w kołchozie widzewskim), jako języka do 1945 r. równolegle używanego z gwa-
rą białoruską (np. w Gawranach), jako języka już od dawna drugiego (np. w Ga-
wejkach). Przy tym informacje o mówieniu przez uczniów między sobą po polsku 
w szkole jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych wskazywałyby na język polski 
jako podstawowy (lub równoległy) także w tych wsiach, gdzie dziś na codzień znacz-
nie częściej mówi się po białorusku (np. w Girejszach),

— po drugie, przez wskazanie sytuacji przechodzenia w rozmowie także z języ-
ka białoruskiego na polski (np. w Odolanach). Rzecz charakterystyczna: u dwóch 

11 В. Ч е к м а н , К социологической характеристике польских говоров белорусско-литевского 
пограничья. SPK I, 1982, s. 128–129.
12 Z. K u r z o w a , Język polski w ZSRR. [w:] Język polski w świecie pod red. W. M i o d u n k i . Warsza-
wa 1990, s. 133.
13 Z charakterystyki informatorów podawanych przed tekstami wynikałoby, że w Bitunach w rodzi-
nach 4 informatorów (ur. 1914–1935) mówi się po polsku (też z sąsiadami), w Pakulni w rodzinie 
informatora z 1927 r. dzieci znają język polski, ale w domu mówi się po polsku i po rosyjsku, w Ikaźni 
informator ur. w 1928 r. w życiu codziennym porozumiewa się polszczyzną na równi z „mową prostą”, 
w Brasławiu informator ur. w 1931 r. w Słobódce w dzieciństwie mówił po polsku, ale obecnie w jego 
rodzinie mówi się po rosyjsku, w Słobódce informator ur. w 1921 r. w Idołtach w domu rodzinnym, 
a teraz we własnym posługuje się mową „prostą” a po polsku mówi okazyjnie, z gośćmi, w kościele, 
w Drui (miasto) jeden informator mówi w domu „po prostu” i po polsku, drugi, ur. w 1922 r. (rozpo-
czął gimnazjum polskie) w domu zawsze mówił po polsku, z sąsiadami Polakami rozmawia po polsku, 
z innymi po rosyjsku lub „po prostu”. 

Można się tylko domyślać, że „po prostu” oznacza tu miejscową gwarę białoruską. Zwróćmy uwa-
gę, że w Bitunach, które leżą w zachodniej części interesującego nas obszaru, informatorzy deklarują 
szersze używanie polszczyzny (poza informatorem z Druji, który zaczął naukę w polskim gimnazjum 
i w dodatku mieszkał w mieście).
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 informatorów po kieliszku zniknęły wszelkie trudności w wypowiadaniu się po pol-
sku, a obce nalecialości w mowie zostały ograniczone,

— po trzecie, okazało się, że sytuacja, w której język polski jest od dawna językiem dru-
gim jest bardziej typowa dla (niektórych) wsi we wschodniej części rejonu brasław-
skiego: dla przeprowadzenia nagrań A. Stelmaczonek skierowano zaledwie do kilku 
osób, por. też wyżej wypowiedź przedwojennej nauczycielki o rozmowach uczniów 
w czasie przerw w gwarze białoruskiej, 

— po czwarte, okazuje się, że język polski w niektórych wsiach (głównie w zachodniej 
części rejonu?) jeszcze do niedawna był w częstym, a w nieco odleglejszej przeszło-
ści (do r. 1940–1945) — w powszechnym użyciu i że jeszcze dziś w starszych poko-
leniach można spotkać osoby na codzień mówiące po polsku, a wiele — potrafi ących 
sprawnie posługiwać się tym językiem.
Na pewno wyniki badań V. Čekmonasa, I. Grek-Pabisowej, I. Maryniakowej, A. Stel-

maczonek, B. Jasinowicz pokazują tę samą tendencję zanikania polszczyzny; niewielki pro-
cent uczniów, uczęszczających na lekcje polskiego nie może tym zmianom zapobiec. Na 
pewno sytuacja języka polskiego w rejonie brasławskim wymaga jeszcze dalszych badań. 

Różnica wyników eksploracji wiąże się przede wszystkim z tym, że V. Čekmonas nie 
prowadził na tym terenie badań na szerszą skalę, a być może także z tym, że następni 
badacze, a szczególnie A. Stelmaczonek i B. Jasinowicz, byli przyjmowani jako „swoi”. 

Wartośc podanych tu informacji widzieć należy przede wszystkim w opisaniu sze-
regu konkretnych sytuacji, które z jednej strony w swej różnorodności (bo też sytuacja 
językowa w każdej rodzinie, a nie tylko wsi może być inna), a z drugiej — w pewnych 
wspólnych tendencjach, dają obraz w jakiejś mierze obiektywny.

8. Na marginesie tych badań trzeba wskazać na to, że oprócz sytuacji ofi cjalnej — gdy 
eksploratorem jest osoba zdecydowanie obca (nie Polak), nieofi cjalnej — gdy eksplora-
torem jest autochton (lub gdy jest to osoba bliska, a osoba wprowadzająca jest autochto-
nem) pojawia się także sytuacją „półofi cjalna”: eksplorator jest tej samej narodowości 
(wyznania), ale nie jest miejscowy. 

W podobnej „półofi cjalnej” sytuacji są często eksploratorzy z Polski, badający pol-
szczyznę na Wschodzie: łatwiej nam dotrzeć do informatorów, ale czyha tu inne niebez-
pieczeństwo: niektórzy z nich starają się mówić językiem staranniejszym, „lepszym”; 
młoda informatorka w Hreczanach na Ukrainie, rozmawiająca z nami zdawałoby się 
językiem potocznym, powiedziała, że nawet w szybkiej rozmowie stara się dobierać 
słowa. B. Jasinowicz w rozmowie z informatorką bez włączania dyktafonu (podczas 
spaceru), usłyszała bardzo dużo imiesłowów typu chodziwszy, zrobiwszy w znaczeniu 
czasu przeszłego, natomiast odsłuchując kasety stwierdziła prawie zupełny brak takich 
form (o czym wspomniano wyżej), z czego wynika, że także w sytuacji nieofi cjalnej nie 
zawsze zapisuje się potoczną polszczyznę osób miejscowych. Świadczy to także o świa-
domości językowej informatorów14. Zmusza też do krytycznego podejścia do tekstów, 
które mogą oddawać zarówno język potoczny informatorów, jak i ich język w warstwie 
bardziej starannej, „lepszej”.

14 Tłumaczyć to może brak lub rzadkie występowanie imiesłowu na -(w)szy w funkcji czasu przeszłego 
w niektórych tekstach gwarowych północnokresowych, np. w zbiorach wymienionych w przypisie 7.
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[J.  Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie. Oparte głównie 
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1. Z historii terenu. Zmiany ludnościowe 2. Zmieniająca się sytuacja języka polskiego 3. Charak-
ter polszczyzny na Brasławszczyźnie 4. Dotychczasowe opracowania; 5. Materiał i informatorzy 
Słownictwo

1. Z historii terenu. Zmiany ludnościowe
Historia powiatu została przedstawiona w szczególności w znanej pracy Ottona Hede-
manna Historia powiatu brasławskiego, a ostatnio przez trzyosobowy zespół autorów 
w pracy Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność (w tomie I), zaś Elżbieta Smułkowa 
podała tamże pewne dane dotyczące m.in. ludności polskiej. To czyni szerokie przed-
stawianie tej problematyki w tym miejscu zbędnym, zresztą dla tego opracowania na-
leży tylko przedstawić pokrótce uwagi o Polakach i znajomości czy używaniu języka 
polskiego na Brasławszczyźnie przed wojną oraz rezultaty „zmian migracyjnych” czyli 
wywózek na Sybir, przemieszczania się w ramach powiatu w związku m.in. z przecho-
dzeniem do większych centrów, zwłaszcza w zachodniej części rejonu, gdzie było więcej 
Polaków i w ogóle do miasteczek i miast, wyjazdami za pracą do Rosji, na Łotwę, a tak-
że z powojennymi wyjazdami do Polski.

Trudno podać ścisłe dane statystyczne dotyczące ludności Brasławszczyzny, bo obszar 
powiatu brasławskiego po 1920 r., gdy kilka gmin weszło w skład Łotwy, ulegał dalszym 
zmianom: w 1926 r. przyłączono do niego gminy: Bohiń, Czeress, Druję, Jody, Leonpol, 
Miory, Nowy Pohost i Przebrodzie, odłączono zaś gminę Dukszty. Według spisu ludności 
z 1931 r. powiat liczył ponad 143 000 mieszkańców, z których język polski deklarowało 
jako ojczysty prawie 94 000 (76%), białoruski — ponad 23 000 (19%), rosyjski — ponad 
14 500 (12%), jidysz — prawie 7 000 (6%), litewski — prawie 3 500 (3%), natomiast 
katolicyzm wyznawało 89 000 osób (62%), prawosławie — ponad 29 500 (21%), inne 
religie chrześcijanskie ponad 16 000 (11%), judaizm — ponad 7 500 (5%)1. Deklaracje 
o używaniu jakiegoś języka jako „ojczystego” trzeba rozpatrywać biorąc pod uwagę, że 

1 Podaję za: Drugi powszechny spis ludności... Głównego Urzędu Statystycznego według Wikipe-
dii. E. Smułkowa za Eberhardtem podaje, że wówczas język polski jako ojczysty deklarowało 65,6% 
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miejscowa gwara białoruska nie musiała być kojarzona z językiem białoruskim: był to 
język „tutejszy” i mógł być łączony także z uczonym w szkołach polskim językiem lite-
rackim (który uważano za odmianą „delikatniejszą”). Dzisiaj sytuacja rozumienia gwary 
białoruskiej się zmieniła, choć niektorzy informatorzy rozróżniają język białoruski, tzn. li-
teracki białoruski (znany z mediów, ze szkoły) i stanowczo twierdzą, że ich mowa to nie 
jest język białoruski (por. niżej)2. Według spisu ludności z 1991 r. w dzisiejszym rejonie 
(powiecie) brasławskim na Białorusi język polski jako ojczysty deklarowało niewiele po-
nad 2,5 % ludności wobec prawie 25,5% ludności deklarującej narodowość polską (cytuję 
za: Smułkowa 2009–2011, I, 104).

Z punktu widzenia wpływów językowych na polszczyznę ważna była obecność 
Rosjan — staroobrzędowców, zwanych w języku miejscowym „starowierami”, którzy 
uciekli z Rosji przed prześladowaniami religijnymi w XVII w. Ważna była też obecność 
ludności litewskiej, której liczba gwałtownie malała, a to wobec przechodzenia na gwarę 
polską lub białoruską; dziś gwary litewskie trzymają się dobrze tylko w ramach państwa 
litewskiego, na terenie państwa białoruskiego pozostały tylko resztki.

Przed wojną H. Turska i W. Studnicki opisywali sytuacje, kiedy rozdzice rozmawiali 
ze sobą po litewsku, ale z dziećmi rozmawiali po polsku. Podobną sytuację z lat dwu-
dziestych przedstawia jedna z informatorek.

Mama tam z Litewszczyzny podchodziła, za Ignalino. Za Ignalino mama i uojciec tam, i oni 
byli z biednych rodzinów, i kiedy pożenili sia, on pojechał w Amꞌeryka, zarobił pieniondze 
i kupił tut. I tedy grażdanstwa polska wzieli tut i tu już byli Palaki. Tylko mała przyszło sie 
żyć. Poki oni jeszczꞌe przyjachali tut, oni jeszcze nawet rozmawiali po litewsku. A rodzili 
sie my dzieci już tut, na Polszczy, już my tut rozmawiali. U nas tut już byli tam chto, jaki 
u pꞌomoczno praca jak dawniꞌej tam na ziemi i wszysko po polsku. Tedy już naczeli po polsku 
rozmawiać GimWK31.

Świadectwa informatorów plastycznie przybliżają wszystkie zmiany ludnościowe. 
W 1939 r. nastąpił pobór do wojska i męźczyźni wzięli udział w walkach z Niemcami. 
Część zginęła, część poszła do niewoli, część powróciła w rodzinne strony.

Z polskiej wojny zaczne. To było w tym, we wrześniu. Jakoś tam mobilizacja zaczeła sie. 
Zaczeli brać już ludzi troche. A potem pierszego września... że już wojna. Nu i tutaj wojna, 
wojna, tu u nas bliskoż nie było wojny. Menszczyznów zabrali, który tam gdzie, który pood-
chodzili tak do wojska... Nu menszczyźni wrócili, które były żywe, zostali sie, powracali do 
domu Polska jak rozbiła sie, ta armia, roźbili. I powracali wszystkie kOpSS31

Pierwsze wywózki „panów” i bogatszych chłopów, szczególnie Polaków, miały 
miejsce w 1939 i 1940 r.

Oj, nu najczeńściej wywozili bogatych ludzi, wywozili. O tutaj Martynkiela takiego wywieź-
li. Nu co, a w Brasławiu jak ja byłam, ja w czterdziestym roku jeszcze uczyłam sie, to tam 

mieszkańcow powiatu, a narodowość polską — 62,2% (Brasł. I, 104). W świetle tego, co napisano 
dalej, nie są to wielkie różnice.
2 Na początku lat dziewięćdziesiątych poważny ksiądz katolicki, który jeździł przez wiele lat (nielegal-
nie) na Białoruś z posługą duszpasterską, mówił mi, że ludność miejscowa posługuje się tam dziwną 
polszczyzną i po rozmowie przyznał, że rzeczywiście jest to inny język.
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w nocy przylatali i chwytali, wiency tych policjantów rodziny, tam do wszyskich tych urzen-
dników. To gołych takich jak tyko na te, w nocy przychodzili, nie dawali im ni ubrać się, nic, 
i w takie wagony te, wagony, towarowych, tam ich zakrywali. Dużo pomarzło i nie dojechało 
do Syberji i na Syberji dużo zmarło, nie daj Boże co, nie daj Boże co kDrśMR22

Nu ludzi brali podwody, na podwodach nie było nic, zima pamientam była. Wywozili bogatych, 
wywozili różnych: kto powiė tam o, co wrag naroda. U nas taki Szutowicz był tam, nu nasza 
ziemia i jego ziemia była. U jego dzieci było duża, ziemi dwanaście hektarow było. Oni tak 
biedno żyli, dzieci siedem czy osiem było, takie maleńkie, oni biedna, biedna. Nie miali co ni 
obutku, ni... Nu biedno bardzo żyli, choć i ziemi było. Nu dzieci dużo, to trudno było, jeden koń 
był u nich. Nu i jich patrzym — my też byli powionzawszy wszystko. Czekali nas, już na trze-
cia tura byli zapisali, tam spisak znalazły. Nu tego Szut’owicza patrzym wiozo: tut i maleńkie, 
a mróz taki, może i w cztyrdziestym to było, ja już dobrze nie pamientam. I nic nie ma, mamusia 
jak była, tak wot nu dla siebie tam trzymała, i chleba napiokszy to wszysko, co i ubranie jakie 
tam, i dla dzieci wszystko wyniosła jim na droga, że nu biednie takie. I to byli wraǵ i naroda, nu 
wywozili tam jacyś, byli tam chto troszka ziemi wiencej miał, a wot i takich nu. Ciężko kMiEJ33

Dwoje tych maleńkich dzieci. Tych do Sybierji czszy. Dzieci, matka i żona ta. A do Syberji 
wywozili na koniach, na podwodach. Jeść prosze, ja dam jeść, ja nie dam jeść cały dzień, no 
i co? Tak czternastego kwietnia śnieg w kolasach kronży, ten śnieg, byli takie hurby krowia 
[?], i nawet jado, jado jo wiozo do Sybierji ta matka i ta bratowa i tych dzieci. A córka widzi, 
mamusia moja widzi, a nie wie co to robi sie. Tatuś to w podwodach, monż w podwodach, ale 
ne wiadomo co to robi sie, bo to podwody w nocy przyleco i w nocy, takich tam nastolka na 
silsawietu z koniami, z wozami, a czego nie wiadomo. O tak żyli, tak przeżyta, co nie daj Boże, 
nie chcem, żeby kto żyłby tak. Nu i wiozo ten karaẃ an, sześć podwodow co jedzi. Anꞌa mu je-
chała, już żegnała córku... a córka nie wie, że to matka jedzie do Syberji. A tatuś w padwodach. 
to że rodzina, to nie dali jemu wieść jich, a dali innych dryświackich... Przychodzo ludzi, która 
wieźli jo, znajoma, i mówio: tatusio, ty wiezisz znaczy Zdanowskich tam jakich, a my twoju 
cioszczu wiezim do Syberji, do Druji na pociong, na koniach, po mrozie dzieci malusieńkich 
ji starszy, i małych, to... wieźli na koniach. Nu co, poszed da palitrukꞌow tatuś i mówia: dajcie 
mnie cioszczu, jej wꞌosiemdziesiat let i addajcie. Bierꞌi, zabierꞌaj! Odrazu odali NuAL28

Kolejne wywózki nastąpiły za „drugich Sowietów”. „Wrogami narodu” okazali 
się ci, którzy zaraz po wojnie próbowali odbudować gospodarkę i zniszczone domy, 
a zwłaszcza ci, którzy nie chcieli pójść do kołchozów czy sowchozów i stawiali opór. 

Za stꞌalinskich to ja wiem, że za kułactwa, że to tam. A mama była nawet rozpꞌisacsa nie mogła 
jak posadzili, a potem wypuścili, nu i przyznali: „niewinawata”. Tam namówiono aby co chto 
miał, może jakie tam to. Nu tak powiedzieli „szto niehrꞌamatnaja żenszczyna i wsio”, nu a tedy 
adpuścili mamu. A ona to już ta strona nie była, a tam poszła, a miała nowe, strojiła sie, papy nie 
było, uojca, to strojiła sie, dom. Tak przyjechała z cialega z kamniami, tak nie mogła obuca jak 
jo zabierali. Nu to tedy taka miała watóweczka swojej tkani, odarwała renkawy, na te nogi sobi 
i tedy łapci jakie tam dali i aż za Moskwe, na kꞌirawskaja obłaść pieszki dószli, a tedy tam jak 
dószli to pieszo. To to tedy jich posialili, mama poszła na świnafi erme strużem. Nu to mówiła 
tedy: ja już odżyła, choć tam jest już kartofl a jaka świniacza, choć toje to sioje. I nawet mama 
przyjechała, już u nas chleba nie było. My zażywszy sia dzieci byli, a ona przywiozła nam na-
suszywszy worek sucharow, to byli smaczniejsze jak teraz jaki pierog GimWK31

Brat mego dziaduni, to jest Kniga pamiať, strona podobnie dzieś szescisꞌotaja, to tam jest 
spiski, pis’at tretij god, może nie pamientam jaki rok, siemjꞌi podleżaczszije likwidacy i ich 
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chaziajstwa, siemji likwidacji, to ja widziała że brat dziaduni był wywieziony na Śꞌibir. To 
musiała tak być, przeczytam że Michał Laudanski, przymrużyła oko, i tak szukam sobiė, i tak 
patrza Michał, o, Antonij, czyli i ten, później dalej, Michał i Franc, a Franc to młodzi byli, czy-
li dziadunio, ojca i mnie to musieli też wywieść, rozumiesz. Ja nie musiała tu. Oni wykupili 
sie złotem. Nu a tamty Michał, który był wywiėziony, czyli tam był tego Berezbecza, stary już 
był, a jego syn i żona tam na Kazachstꞌan. Po tym Kazachstanie jak wrócili, to już w dom, dom 
był zabrany ich, a oni do Girejsz. I dali mieszkanie w Girejszach. Tak niasielali sie Girejszy, 
tak robiła sie wioska WjEP60

Migracje do miast po wojnie były utrudnione przez przypisanie ludności rolniczej do 
ziemi. Bez dowodu osobistego, tzw. pasportu, nigdzie nie można było się zameldować, 
a dowody osobiste wydawano rolnikom dopiero w latach pięćdziesiątych. Do tego czasu 
potrzebne było zaświadczenie od „przewodniczącego” kołchozu czy rady wiejskiej. 

Pasport abizꞌacielno, a pꞌasport nie dawali... sprawki dadzione wsio, wydali, no wydawali tedy 
[na dni] czterdzieści pieńć i znów mieni’aj GawWL36

Na wyjazd do Polski wielu było chętnych, ale zgodę otrzymała mniej niż połowa 
tych, którzy złożyli podania. Przeszkadzały często władze lokalne (do tych należało kie-
rownictwo kołchozu), nieraz spotykano się z odmową, wręcz z niszczeniem dokumen-
tów na wyjazd. Niektórzy jednak nie chcieli wyjeżdżać. Starszym żal było ojczystej 
ziemi, młodsi często rezygnowali z wyjazdu ze względu na rodziców.

Ludzi dużo była, teraz ich nie ma, ludzi o na Polski dużo powyjeżdżała. Może w czterdzie-
stym siódmym, może óśmym, pośle wojny. Wojna którego ż kończyła sie? W czterdziestym 
piontym zdaje sie. I pośle wojny, za rok czasu, do Polski kto miał życzenie wyjeżdżać — wy-
jeżdżali, trzeba było padawać dokumenty. Ja to nie padawał, nie myślał wyjeżdżać, a braci 
moje wyjechało, że dwa byli. Jednego już nie ma, umarszy, a drugi nic nie piszy, nie wiem 
ci on żyji ci nie żyji. [Wyjechało dużo?] Dużo. Dokumenty trzeba było robić. [Dlaczego pan 
nie wyjechał?] A tak obmówili, że nie pojedzie, wot i nie pojechał. Rzucić chleb, a szukać 
kroszak. Pojechawszy kogo szukać? Na niemieckiej ziemi dadzo dom, to dadzo, a jak żyć? 
Toż kto pojechał, tam już dawali kwartiry jakie to, a szukać i... swoja zostawić i jechać. Nie 
pajechali i nie pajechali. I siedzimi teraz. Kiedy pomyślisz, to może źle, co nie pojechał, kiedy 
pomyślisz... Jak zaczeli u nas w czterdziestym dziewiontym kałchozy organizować, oni wtedy 
jak pojechali i wyjechali OnXMok25

Nu wyjachała żeż, dużo, oj dużo. Wyjeżdżali i płakali. Tam życie i dobrze żyjo WoAM13. –Po 
wojnie, ależ jeszczꞌo było i pieńdziesiont ósmy rok to już... tak tak, astatnia tedy wyjezd. No 
mama sama jedna, tedyż co? kWiJF54. — Rodzicy nie chcieli. Żeby chciał ktoś jechać, to 
tedy, nie chcieli jechać. Był i zapraszał, żeby przyjeżdżali, nie przyjechali rodzicy WoAM13. 

To było w czterdziestym, chyba, dziewiontym roku, czterdziestym ósmym czy, w którym 
roku, nie powiem dobrze. Potym znowuż organizowali, już ja za mąż była wyszeczszy do tych 
Girejsz, to był, pieńdziesionty ósmy rok, wyjeżdżali znowuż, już my podali też zajawlenia 
z mężem i dzieci już były‚ u nas czworo, dokumenty przyszli nam, dali nam znać, że doku-
menty przyszli. Pojechaliśmy po dokumenty, tutaj bliżyj niꞌe ma, okazuje sie był priedźsie-
daciel kałchoza to, wzioł, zabrꞌał te dokumenty, widocznie popalił, nikomu nia dał, bo, nasza 
rodzina, jeszcz’o dużo takich było, przeważnie gdzie dużo dzieci było, poniszczyli wszyskie 
i nie wypuścili DrśJM25.
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Bardzo wesoło, było bardzo dużo chłopaków, tylko jak po wojnie, póki do Polski powyjeż-
dżali, bo bardzo dużo młodych powyjeżdżało do Polski, niektórzy zostali sie. Wyjeżdżali 
i w dziewiontym, czterdziestym dziewiontym, i w siódmym wyjeżdżali, nie w jeden rok tak 
wszyscy, tak ot stopniowo... Tutaj było takie prawo i było, i dokumenty przedstawiali, i oni 
tam wybierali kogo, kto tam podlega, jak oni tam, nie wiem, co tam oni znachodzili, że do Pol-
ski można jechać, no i chentnie jechali. U nas sonsiedzi prawie wszyscy powyjeżdżali. I mój 
tatuś składał też dokumenty i starał sie, ale coś tam na [niego] znalezli, że on nie podlegał, tak 
i zostali my tutaj kOpNN27.

Efektem wywózek, wyjazdów do Polski, migracji do miast i poza granice powiatu za 
pracą jest wyludnienie wielu wsi.

Tam gdzie ja była na Barkawszczyźnie, to tamżeż tyle domów było, i tyle ludzi było, i jak 
tylko zabawa, wesołe te uż młode, przyjdo tak chto wie ile tam jich. I tancy ji tego to, a teraz, 
a teraz tylko żyji, jeden, jedėn, jeden dwa, jedėn, jedėn, liczone ludzi tylko, i same staruszki, 
i nie ma ArDaWB29

[W Obalach ktoś jeszcze mieszka?] Nie ma, nie ma już ludziej, tam las zrobił sie, tyko jedna 
kobietka żyje, zastawszy sie, staruszka tam już, moja koleżanka kWiJS26

Stankowiczy — rani było bardzo duża, a teraz tak i wo wszeńdzie... mało gdzie jest rodziny. 
A wszystko jedne, jedne, jedne ostawszy ot tut. Wy z tej strony jꞌidzicie z Karꞌasina. Nu to dꞌo-
linie to tuty taki Lenkuliny żyli, aliż oni, on umarszy, ona do córki do Dꞌauhapiłsa poszedszy, 
a tut córka żyji młoda jeszcze. No tu staruszka o, na górze, też umarszy. Pusta chata. Tut moja. 
Teraz wo Dulewiczowa też jedna, on umarszy. A tam u Kaszakach też jedna umarszy. A tu 
rzendem od Dulewiczowej tam Ruskie, tam we dwóch jeszcze żyjo. Nu tam u wioscy dali 
jedna, jedna, dwa i wszyska taka, cała bogactwo w tej rodzini, w tej wiosce. Gimzy — teraz 
już tam ni jednego domka nie ma, zniesione. A tam Gimzy, Skarbaty i Anisimowiczy, Mar-
cinkowiczy tam po jednym jeszczꞌe jako człowieku czszymajo sie, a tam te dwa Lidwinowa, 
Gimzy, Skarbaty to nikogo absolutnie GimWK31

Budowa elektrowni atomowej w Ignalinie, dokąd ściągano ludzi z całego ZSRR, 
spowodowały migracje również miejscowej ludności.

Trzeba też wspomnieć o napływie ze Związku Radzieckiego różnego rodzaju urzęd-
ników, nauczycieli i funkcjonariuszy, zwłaszcza do miast i miasteczek, głównie Rosjan.

To ciekawie, raniej, to jak ja uczyła sie, kiedy Polska, to ja już tam i nie pomientam [skąd 
byli nauczyciele], jeszcze jak było, jakichż może Polaki jak było, a panswo to tedy był. A jak 
byli już Sowiety, to przysłali nam rosijskich jakichści, a kiedy Niemcy byli, to już uczyli po 
niemiecku, to byli zupełnie swoje GimWK31. 

Opisane wyżej zmiany przyczyniły się w szczególności do zmniejszenia polskiej 
populacji na badanym terenie, do wyludnienia z ludności polskiej wielu wsi. Część 
z tych wsi jest teraz zamieszkiwana nawet przez jedną czy kilka rodzin jak to poka-
zano wyżej, w innych wsiach pojawiła się ludność napływowa — Białorusini z są-
siednich wsi, a w okolicach Ignaliny — Rosjanie i inni przybysze z całego Związku 
Radzieckiego.

Jak już wspomniano, na badanym obszarze wyraźnie wydziela się część zachodnia, 
o gęstszym zaludnieniu, o większym procencie ludności polskiej (tak przed wojną, jak 
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i po wojnie). W części zachodniej do dziś spotkać można ludzi, dla których językiem 
domowym jest polski, w części wschodniej A. Bartnik nie udało się spotkać osób rozma-
wiających na co dzień po polsku.

2. Zmieniająca się sytuacja języka polskiego
Zmiany w zakresie funkcji języka polskiego

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. (powiat brasławski utworzono 
w 1919 r.) język polski stał się także na całym badanym terenie językiem państwowym, 
a więc językiem urzędów, większości organizacji, szkolnictwa. Mężczyźni odbywali 
służbę wojskową w polskim wojsku, zgodnie z polityką władz zwykle daleko od miej-
sca zamieszkania. Trudno przyjąć, że — jak sądzą niektórzy — krótka nauka w szkole 
polskiej (brakowało butów dla wszystkich dzieci, trzeba było paść bydło, czasem do 
szkoły było daleko) owocowała przejściem na język polski, ale niewątpliwie umacniała 
ten właśnie język gdy w domu na co dzień mówiono po polsku, ale także wtedy, gdy 
językiem domowym była gwara białoruska. 

Po 1944 r. językiem państwowym stał się rosyjski, a używany był także w tej funkcji 
odpowiednio białoruski czy litewski, po 1989 r. na Białorusi jest nim nadal rosyjski i — 
w mniejszej mierze — białoruski, na Litwie — litewski.

Język wykładowy w szkole
Przed wojną szkoła była polska. Jak wyglądało wówczas uczęszczanie do szkoły opisują 
informatorzy. Kilku z nich wspomina, że nauczyciele byli z Polski, co niewątpliwie mia-
ło znaczenie dla przekazywania języka ogólnopolskiego. Szkoła siedmioklasowa była 
tylko w większych miejscowościach, zwykle były cztery klasy, czasem tylko dwie. Gim-
nazjum było tylko w Drui, w Brasławiu zostało otwarte dopiero w 1935 r., a uczęszczała 
do niego tylko jedna z naszych informatorek.

Jak ja mały byłem, znaczy, szkoły tu jeszcze rzadko... jaże lat miałem musi jakich dwanaście 
ci co, Polska, to jeszcze szkołow mało gdzie była. Na wiele? Ode mnie jakich dziewieńć 
kilometry tam u w wiosce nanieli dom i chodzili dzieci do szkoły i nanieli dawniejsza nauczy-
cielka staruszka taka, nas znaczy uczyła. Jej płacili nia rzond alė ludzi sami od siebie. Ja tam, 
znaczy, z poczontku tam uczyłem sia DaKM13. 

W majontku była nasza szkoła, chodzili kOpBrJP20. — Poczontkowa szkoła powszechna była 
we wsi. Cztery klasy tyko. No wszysko uczyli. Jak zwykle uczyli i historie była i matematyka 
była i heografi a — wszystko było. Nauczycielka była spod Krakowa, Nowakowska Maria, nas 
uczyła. Oj, nas dużo było, to my jak wyskoczym na ulice, to aż czarno było SoXK24. — To 
był nauczyciel, ale oni po jednym byli, nie to że dwa — cztery klasy tykoż u nas było... On do 
Dryświat chodził, w Dryświatach była siedem klas, powszechna szkoła StnKG22. 

To ransze, w trzydziestym dziewiontym roku, trzydziestym ósmym, była szkoła ludowa. Tam 
prezes organizował dla młodzieży i tańcy, i zabawy rozmajity, pastanouki tam byli, wszystko 
tam. Wystempy byli młodzieży, kółko strzeleckie organizował kierownik polskiej szkoły Gau-
ra. W Bordziniczach. Była szkoła w Bardziniczach. Polskie nauczycieli: był przyjachauszy 
Gaura z żoną, polski uczyciel, ofi cer polski, no uczył, kierownik szkoły był. W czasie wojny 
zaginoł kMiMD27. 
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Ja nie wiem skond pochodziły one, ale zamieszkiwały w Czerniowie niedaleko od szkoły, bo 
szkoła była w Czerniowie i chodziłam tam do tej szkoły, i tam nauczyciele u nas mieszkali, 
bardzo dobrzy ludzie byli. Pani Irena Karwańska i pan Zygmunt Karwański. Kupoẃ aliśmy 
podrenczniki, były polskie podrenczniki. Zdaje mi sie, że szkoła zakupywała dla nas, a my 
wtedy odkupywꞌaliśmy od szkoły. Nauczyciele nam wszystko tam dostawali CzWD27.

Ojciec moj z Polskiej, Polak był, Sworzyński, on uczył dzieci i mojȯ  mamu wzioł. Nauczycie-
lem był. Szkoła w naszym domie była i on przyjechał z Polski uczyć kWiJS26.

Po wojnie na Białorusi szkoła była bądź rosyjska, bądź białoruska; ani na Białorusi, 
ani na Litwie nie uczono w szkołach polskiego, dopiero od jakiegoś czasu możliwe są 
zajęcia fakultatywne. 

Jak siedem odziałów konczyła, to już liczy sie wielka grꞌamotna, dawniej. [To była polska 
szkoła?] Nie, nie, przy mnie, przy mnie rosijska już, ja u czterdziestym pierszym rodziwszy 
sie, w czterdziestym ósmym ja u pierszy odział poszła, to już u nas ruska, ruska, pa rusku 
uczyli, nie po białarusku, a po rusku WoXK41.

Język domowy
Informatorzy w znacznej części zapewniają, że w ich domu rozmawiano po polsku, czy 
to jednak oznacza, że polski był tam językiem używanym na co dzień? Zapewne tak, 
choć stwierdzenie jednego z informatorów, że gdy ktoś przyszedł poprosić rodziców 
o zgodę, by mógł pójść z panną na zabawę, to musiał prosić po polsku, nasuwa podej-
rzenia, że wobec tego zwykle posługiwano się gwarą białoruską. Inni informatorzy mó-
wią, że „białoruski był też”, nieliczni wskazują wprost na używanie na co dzień gwary 
białoruskiej czy mniej wprost — w dalszych pokoleniach — litewskiej (np. gdy mama 
odmawiała pacierz po litewsku). Polszczyzną posługiwano się szerzej w zachodniej czę-
ści obszaru, a rzadziej — we wschodniej. 

U nas wszystkie Poliaki byli w rodzinie i pa polski rozmawiali. Jak nasza była wieś tam [Jur-
sze], czternaście domów było, to w naszej wsi wszyskie po polsku rozmawiali. A już za rzeko 
tu, tutaj, tak więcej tam już takie pa białaruski, tam JuAL20.

[Rodzice] po polsku tak, po polsku rozmawiali jeszcze jak, poki Polska była. Wtedy przyszła 
ta, Rosja zaszła, to Sawiecki jak my nazywamy Sajꞌuz ten. Nu tak teraz już po biełarusku 
wszystkie, te po rusku nicht nie chcꞌe StnKG22.

I nawet po litewsku stare rozmawiali. Nu moja babcia też mogła rozmawiać po litewsku. [Tak 
na co dzień?] A nie, nie. Znała język. A może jak jaka sonsiadka też może jaki Litewka ci co. 
Przychodzili jak kiedy tak i rozmawiali oni między sobą po litewsku. A u nas to nie. Nie mama 
wiedziała po litewsku, ni tatuś, ni ja SzDoHP25

My wiencej jakość po polsku tak, nu tam takie, nu tam tak biełaruski był też, nu ale jak mama, 
tam ciotki moje, po polsku rozmawiali kOpSS31.

Ja tak chocz u Litwie rosła, tam u nꞌas polski język całe życie był. Przyjechali tut, ni jednej 
litery niktꞌo nie wie po polsku. Z Litwy, a uo tuta, ignalinskij rajꞌon, Pietrowszczyzna [też Bra-
sławszczyzna]. Wszyskie Polaki, wszyskie byli, wszyskie. Tam i takie, taka, tam ji dużo takie, 
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nu Polaki, i Gajdy tam wszyskie u nꞌas byli Polaki, my tolka, tylko w domu rozmawiali po 
polsku. Nu jak przyjachała ja tutaj, tak tutaj tylko na biełaruskim, wiencyj PieJO60.

Ja tylko szto w pierszy kłasy poszłam. [Ale to było w języku polskim?] Tak, a jꞌakże, w pol-
skiem, nie, nie w jakim tolki, w polski, ona że po polsku uczyła, ona że nie rozumiała naszego 
języka. Anꞌa nie rozumiała nic. Nu z Warszawy przyjechawszy, z samaga centre, gdzie że ona 
mogła znać nasz język, tylko po polsku. [A tutaj jak rozmawiano?] Tak jak i teraz. A gdzie 
iście do urzendu, trzeba po polsku, gdzieś z kimś spotkacie, trzeba po polsku. Nu a mieżdu 
sobom tak samo jak my mówiom, a Polaki, a my Polaki? Jaki my Polaki? Teraz Biełarusy, a ja: 
a my po białorusku mówim? Myż nie po biełarusku kSieAK20.

Mój mąż aż zza Brasławia, dziesieńć kilometry za Brasławiem, [Żajm]iany takie jest, aż stam-
tond pochodzi. On po biełarusku rozmawia, on sam kotolik, Florjan jego... a ot razmawia wsio 
wremia po biełarusku i wot drugiż już tyle lat przeżył, już czszydzieści cztery lata jak my 
razem żyjemy i wszysko jedno on pa biełarusku razmawia, a ja po polsku. A dzieci po polsku 
wszyskie mówio, a on po biełarusku wsio wremia WoXK41.

My po białorusku wszystkie mówim, po białorusku mówim... To ni ruski, ni białaruski, ni 
polski, sama słyszysz, jaki teraz jenzyk kOpLS29.

Ojciec pochodził ze szlachty zaściankowej, pradziadkowie kupili ziemia, Wojckieluny ot Pi-
zaniego, a jich rodzicy pochodzili z miejscowości Lisiszki i Matejciszki niedaleko. Była to 
parafi a widzka, na dzień dzisiejszy jest teren Litwy. W domu zawsze razmawialiśmy po pol-
sku miendzy sobą WjEP60.

Polka i radzicy Palaki. Tylko co my, wot tak ot, my tut żyli, nu u nꞌas nie rozmawiali pa polski, 
u nas tak: jedna słowa ruska, druga białaruska, trzecia polska, wot tak, wot my rozmawiali. 
Mama z Dalekich, nu ale tam też w Dalekich tam, Biełarusy nu tak, ni z kiem nie rozmawiali 
[po polsku] wabszczꞌe. W domu, nie rozmawiali, nu a jak poszła już pracować, tam taka wio-
ska Wozgielancy i tam przychꞌodziłoś, tam wszyskie rozmawiali pa polsku RK53.

U nas tam na wsi tylko byli tak cztery domy takie, że, że w domu na polskim jenzyku rozma-
wiali, a tak wszystko tam, ni to ruski, ni biełaruski taki mieszany to jest, tak jak my teraz po 
polsku rozmawiamy: ni to polski ni, niegramatyczny to, prosto tylko, że zrozumieć można tak, 
że ja już co ja mówie tam MaMB37.

[A w domu jak się rozmawiało?] A u nꞌas po białarusku, u nꞌas inaczej nie rozmawiali... A teraz 
waźmimy Palany — tam pa polsku i wot. I teraz po polsku rozmawiajo. O Girejszy wot dzie 
oni jest, też po polsku, a u nꞌas zaprawadzona tak uo... [A jak był Pan mały, to jak do Pana 
mówili?] Moż tedy po polsku mówili GawWL36.

Niepodważalnym świadectwem polszczyzny jako języka domowego był język uży-
wany przez uczniów podczas przerw szkolnych w okolicach Dryświat.

Do szkoły pojdzisz, kiedy piersze laty, kiedy te, już ruskie szkoły odkryli... nu nam rozmawiać 
nie dawali, nie pozwalali, żeby rozmawiali my po polsku, jeżeli by my tam, na przemianie 
gdzie to, wyskoczym, i jak, jak nam lżej, jak nam lepiej, tak my i rozmawiamy co po polsku. 
O, nie możno, nas tedy, krzyczeli na nꞌas, mówili że „tak nielziꞌa”, nie można rozmawiać, nie 
pozwalali. Krzyczeli, żeby my nie rozmawiali, a my, dzieci, nu już trzeba słuchać... tyko krzy-
czeli, żeby my nie rozmawiali po polsku, tylko po rusku... tak zrobiło sie, i potem, wszystko 
to odstało, po cichutku, po cichutku, to nie można, to nie można kDrśBZ29
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Znajomość języka polskiego w młodszych pokoleniach kurczy się nie tylko przez 
wyjazdy do miasta, gdzie Polacy nierzadko żyją w izolacji, ale „dla dobra dziecka” czę-
sto przechodzi się w domu na rosyjski czy litewski. W rodzinach mieszanych jak zwykle 
w takich przypadkach zwycięża często (choć nie zawsze) język państwowy.

My mieszkꞌaliśmy koło leśniczówki i kolegoẃ aliśmy z panem leśniczym, z panią leśniczyną, 
to jakoś wiencėj w tym polskim języku rozmawiꞌaliśmy. W domu też. No jak kto sie trafi , 
kto rozmawia tak po białorusku, to razem rozmawiamy i tak, a jak miendzy sobom to po 
polsku wiencyj. Ja chciałam ji dzieci, jak wyszłam zꞌa monż, miałam dzieci, chciałam uczyć 
po polsku, ale mȯ nż mówi: nie wygłupiaj sie, bo to, bo to mówi, no niech rozmawiajo tak, jak 
wszyscy rozmawiajo CzWD27 

Z Markowszczyzny, oni wszyskie po polsku. Synek to, po polsku, ja ji teraz mówie i tego to, 
a on nie umie mówić po polsku ArDaWB29 

A polski język już czszeba zapomnieć, bo nie ma z kim rozmawiać. O z sąsiadko tyko po pol-
sku, jak przyjado tak po polsku. No wiadomo dzieci, dzieci już nie umiejo GimWK31 

[Z dziećmi pani rozmawia po polsku?] Ja razmawiam po polsku, oni tam co jakiego pȯ  rusku, 
a nie po polsku, unuczki tesz, które kto, kiedy słowa jaka powiedzo ale słabo DrśSW20 

Nu wyszła ja zamuż, rodziła dietku, jedne i druga dziecko, jakież tak ot wyszła, że on był 
Ruski wot, a ja Polka. I wot tutaj u mnie w domu po polsku rozmawiamy. Nu ji dzieci też po 
polsku, w sadik poszli, nu w sadik to, w sadik dieckij, jednego ruskiego zwuka dzieci me nie 
znajo, nu ji wo, i co robić? Tak i siak, ja ich nauczyła po rosyjsku rozmawiać te dzieci, uot, 
i teraz my w domu tylko po rosyjsku, wiencej nijꞌak, temu co jak tam, a nikt nie wie żadnego 
polskiego jenzyka, nie chce wiedzieć nawet PieJO60 

My nie rozmawiali pa rusku do dziecionka ni jednego słowa. Ja powiedziałam: w szkole roz-
mawiajcie na lꞌekcyji po ruska, a na przerwie po polsku. A teraz to ja słysza matki, o te co za-
chodzili, toż Polaki niby, przyszła, ona na poczcie pracuji: „aj zꞌajeńki, a łꞌapańki, a kꞌicieńki”. 
Po rusku do dzieci! I przywieźli ich do nꞌas, te dzieci, na maszynie, a ja przyszła i mówie do 
jich cości po polsku, a oni paczszajo na świentego Mikołaja na mnie, jak jaka inostranka ja czy 
co, ot. Oni nie rozumieli, nie rozumiejo NuAL28 

Nu i chłopiec był. Chłopiec był pokiż podrastał, to po polsku rozmawiał GimWK31.

Dzieci nie wszyskie były wuczone, po polsku nie chco nawat rozmawiać, a jak nam to wszyst-
ko pienknie było, tak byli wpojone że, nu nic nam droższego nie b́yło na świecie, zdaje sie że 
my umieli po polsku mówić i my mogli modlić sie po polsku DrśJM25.

Posługiwanie się polszczyzną w niektórych wsiach zostało przedstawione już wcze-
śniej (Rieger, Jasinowicz, Stelmaczonek 2002). W szczególności z obserwacji A. Stel-
maczonek-Bartnik wynika, że w miejscowościach badanych przez nią we wschodniej 
części obszaru (Druja, Drujsk, Gawejki, Ikaźń, Milki, Obabie, Plusy, Słobódka, Koź-
jany i in.) także starsi Polacy posługiwali się na co dzień miejscową gwarą białoruską. 
I głównie to oni znali język polski, a jego użycie było ograniczone do czytania ksią-
żeczek do nabożeństwa, słuchania Piśma świętego i kazań, śpiewania pieśni religij-
nych, udziału w nabożeństwach. Rozmowy po polsku nodbywały się przede wszystkim 
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z księdzem i przyjezdnymi, a dłuższe teksty ciągłe trudniej już było nagrać. Jednakże 
ta polszczyzna nie mogła być wyniesiona jedynie ze szkoły, do której chodzono nie-
rzadko tylko przez dwa lata. Według informacji pewnej nauczycielki z Milek dzieci na 
przerwach rozmawiały ze sobą w gwarze białoruskiej i tak miało być jeszcze w innych 
wsiach. W części zachodniej obszaru sytuacja była (częściowo) odmienna. W niektó-
rych wsiach (w Czernoziemi, Grytunach, Pakulni, Wozgielańcach) najstarsze pokole-
nie, urodzone przed rokiem 1940, w życiu codziennym nadal posługiwało się polszczy-
zną (co najmniej na równi z gwarą białoruską), w innych (w Czernoziemi, Grytunach, 
Pakulni, Wozgielańcach itd.) dotyczyło to tylko części tego pokolenia. Pokolenie wów-
czas średnie, a więc urodzone w latach 1940–1960, znacznie rzadziej używało języka 
polskiego. Bywało jednak i tak, że to średnie pokolenie wynosiło znajomość polskiego 
z domu i na pauzach w szkole część uczniów rozmawiała ze sobą po polsku, co było 
tępione przez kierownictwo szkoły. W szkole w Girejszach jeszcze w 1975 r. większość 
uczniów porozumiewała się między sobą po polsku. Pod koniec XX wieku dotyczyło 
to zwłaszcza uczniów dochodzących do szkoły z bardzo małych i małych miejscowości 
(Wozgielancy, Korniewszczyzna, Łatoczki) i z chutorów. Na przełomie XX i XXI w. 
uczniowie w Girejszach polski rozumieli, ale po polsku nie mówili; więcej szczegó-
łów, zwłaszcza o używaniu różnych języków w różnych okresach życia i w różnych 
sytuacjach przez poszczególnych informatorów (i przez członków ich rodzin), w Dry-
światach, Girejszach i Grytunach, o ograniczonym użyciu polszczyzny w młodszych 
pokoleniach zob. na s. 37–48 cytowanego tu artykułu. Por. też mapę, przedstawiającą 
znajomość języków na Brasławszczyźnie w Smułkowa 209–211, II.

Polszczyzna na badanym terenie jest w odwrocie zwłaszcza tam, gdzie Polaków jest 
mało.

Ciężko, ciężko żyć, ale tyko, co zrobisz. A polski język już czszeba zapomnieć, bo nie ma 
z kim rozmawiać. O z sąsiadko tyko po polsku, jak przyjado tak po polsku. Tak po swojemu 
pomówim pa biełarusku GimWK31.

Jedna z informatorek mówi o utracie języka, związanej z oddawaniem dzieci do żłob-
ków i przedszkoli:

A znaczy tak: polskie dziecko — język wychowywał sie przez matka, przez matka. Moja 
mama nie wyszła do kałchozu, hadawała czszech dzieci, chociaż była bardzo trudno i strasz-
nie trudno, znaczyt tak. I takich stanowczych ludzi było mało i nektóre matki zgodzili si pójść 
na prace, zgodzili sie oddać swoje dziecko do przedszkola albo do kogoś. Tedy hodowane 
i lepione tam z niego co chcesz. Najlepsza ciotka z najgorszo matko nie porównać, i wszystko. 
Te, które poszli na prace mamy, odali swoje dzieci, stracili dzieci. I to teraz... odrasta nasze 
pokolenie. To jest, to już zagubiony język, zagubiona wiara, zagubione tradycje, wszystko 
WjEP60.

Bywa jednak i tak — zapewne dziś wyjątkowo, że dorośli rozmawiają ze sobą gwarą 
białoruską, a do małych dzieci mówią po polsku, by nauczyły się tego języka3.

3 Podobne zjawisko miało też miejsce wśród Polaków na Ukrainie; notowałem je w rodzinach szla-
checkich w Burtynie i w Zielonej.
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W Gawranach kiedy tak, do małego już, pytać siė ci prosić tak uo, co ja bende pa polski, pa 
polsku już do małego. Tak ja jej zapytała, mówie: nu czego ty tak, a ze mno bendzie po bia-
łarusku, da małego dziecka już onꞌa po polsku. Nu duże już po białarusku, a maleńkie to już 
po polsku. Biełaruski to zawsze sie nauczo, a polski to nie beńdzie rozumieć. No tak on już, 
polski, no ji da kościołaż, kiedyż do spowiedzi, wo do takie wo, tak, żebyż pa polski, niech 
zdonżo tak. I u niego, to też nie stydna tedy radzicam to, nie uon nie zna jenzyka polskiego 
GrES32.

Tym niemniej jak wynika z badań A. Stelmaczonek-Bartnik, B. Jasinowicz, K. Rut-
kowskiej czy autorek Brasławszczyzny na zachodniej części badanego obszaru spotyka 
się wsi, w których także młodzi Polacy porozumiewają się po polsku.

3. Charakter polszczyzny na Brasławszczyźnie
Patrząc na teksty czy to naszych informatorów, czy to zamieszczone w tomie Brasław-
szczyzna (Smułkowa 209–211, I), już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tu zarówno 
teksty z niewielką domieszką wyrazów i form białoruskich czy rosyjskich, jak i takie, 
w których tych wyrazów i form jest wiele. Jest tak zarówno w tekstach, w których opi-
sywana jest historia wsi, wydarzeń i poszczególnych osób, jak i w tekstach dotyczą-
cych prac w gospodarstwie czy w domu; może w opisie prac domowych zapożyczeń 
białoruskich jest nieco więcej. Informatorka, która ukończyła przed wojną gimnazjum 
w Brasławiu posługuje się językiem najmniej odbiegającym od polszczyzny ogólnej. 
Język mniej nasycony zapożyczeniami mają informatorzy, którzy mają okazję porozu-
miewania się po polsku i w domu i z otoczeniem. 

Polszczyzna w ocenie mieszkańców. Świadomość językowa
Informatorzy mówią o swoim języku różnie. Obok określenia „polski” pojawiają się też 
„niepolski”, „mieszany”, „łamany”, „ni to polski, ni białoruski” itp. Podobnie swój język 
nazywają Polacy na Ukrainie. 

Niektórzy informatorzy bez zastrzeżeń nazywają swój język polskim, chociaż bywa 
to taki sam język, który inni określają jako „niepolski”, „łamany”, rzadziej „prosty” itp.

U nas, znaczy, nu wychodzi że tu polska [mowa] była jakby jak, akcent białaruski, wo co, 
widzi. Akcant białaruski u nas, polska mowa, co to gadać, wo co. uOjciec po polsku rozmawiał 
DaKM13. — Nu to, a to to samo na miejscu z kim jak, z kim pa polsku ci z kim pa polsku, 
pa rusku... Toż Polska była tu ci pa polsku wiencyj ludzie gadali ŻaOJ17. — Jak nasza była 
wieś tam [Jursze], czternaście domów było, to w naszej wsi wszyskie po polsku rozmawiali. 
Już teraz i my już taki zmieszali sie, już nie tak po polsku, już jakie tam... Już teraz inne tak, 
ale ja wszystko rozumiem, wo, czy w kościele, czy we książkie już. U nas... pięknie rozmawia 
po polsku, wszyscy JuAL20. — [Jak rozmawialiście w domu?] My wiencej jakość po polsku 
tak, nu tam takie, nu tam tak biełaruski był też, nu ale jak mama, tam ciotki moje, po polsku 
rozmawiali kOpSS31.

Niektórzy informatorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mówią lokalną 
odmianą polszczyzny i uważają to za rzecz naturalną. Warto zauważyć, że za ważną 
różnicę uznaje się sposób wymowy spółgłosek ś ć ź dź — w Polsce „świstają, pod-
świstują”.
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O teraz, waźmicie, tam uon Pakulnia taka tam, są Biciuny tam, Ajćmiany, tam moja plemie-
nica wyszedszy za monż i na tego, na weselu, żeby chto ruska słowa powiedział, wszyskie 
pa polsku. No my pa polsku tak czystaż nie umiemi, czszebaż, wy razumieciesz, tak my nie 
umiemi jak u Polsce gadaja. U Polsce i to rozmajicież gadajo, rozmajicie, jedno nie można nic 
zrozumieć co mówia, drugi, drugie pieńknie mówia. Wo do mnie przyjażdżała z Polskoj jedna 
kobietka, ona nie była w Polska, onꞌa nie w Polskie żyła, onꞌa moja padrużka była i przyjeż-
dżała do mnie o tut z Polskoj. Już i onꞌa dlatego na polska przerobiła sie, już i onꞌa padswistuje, 
już nie tak mówi jak ja, dziꞌeteńka moja, już nie tꞌak. No a ja, wiadomaż, u nꞌas tak: ni pa pol-
sku, jak to mówi sie, nie pa rusku, prosta takim prostym jenzykiem. [Pani nazywa swój język 
prostym?] Prostym, tak, dzietka, prostym. Ja nie umiem tak, żeby ot przycisnuńć jenzyk, tak 
po polsku mówić, nie umiem, dzietka, nie, nie kWiJS26

Wydaje się rzeczą konieczną nieprzyjmowanie tych określeń dosłownie. Generalnie 
„niepolski” znaczy, że nie jest to polski język literacki (nawet w odmianie regionalnej 
„wileńskiej”, tj. północnokresowej), znany informatorom z radia, książek (zwłaszcza 
nabożnych), kazań w kościele, a starszym informatorom — z ust nauczycieli w szkole 
polskiej, niektorym — z wyjazdów do Polski. Niektórzy formułują to bardziej precyzyj-
nie: „nieprawidłowy polski”. Podobnie informatorzy mówią o swej gwarze białoruskiej, 
że nie jest to język białoruski, bowiem ten ostatni identyfi kują z białoruskim językiem 
literackim, znanym im np. ze szkoły4. Tak samo swą polszczyznę określają Polacy na 
Litwie i na Ukrainie, o czym pisano nieraz.

Rozmajicie, tak samo wot jak, jak i moja rozmowa była, oni też tak samo: i tak, i tak, i tam 
panstwa te źmienieli sie tak, jak chto mog i... swoj rodny jenzyk, to już u nꞌas nieprawidłowy 
polski i nieprawidłowy ruski, i nie biełaruski. Jak kiedy jeszcze nie była zagranicy zakrytyj 
jedzisz do Dwinsku tam, u Dꞌauhapiłs ten, to tam już od razu poznajo, że nie ruska, i po polsku 
uznajo, że nieczysta [mowa], taki, nu jak powiedzieć, samorodny taki język. I tak, i wiele taki, 
wienkszość, nu wienkszość pa rusku tak rozmawia, wszysko GimWK31.

Rozmawiamy jakoby jak po polsku, my mówim tak. A nasza polska ta, polski ten język, on 
w ogóle, on, wielka różnica ma. Jeżeli te so, moje dzieci przyjado tam ź Wilna. O teraz... że 
wychodzi: zupeunie inacze rozmawiacie, a nasz język on więcej jakiś pomieszany białoruski 
i polski kWiZW30.

Język „mieszany” może oznaczać rzeczywisty stan, polegający na bezładnym prze-
mieszaniu form gramatycznych i wyrazów wyraźnie nacechowanych jako białoruskie 
czy rosyjskie. Badacz nie może jednak nazywać mieszanym języka pełnego zapożyczo-
nych do systemu tego języka końcówek obcych (np. u niektórych informatorów w narz. 
lp. -oj/-ej) i zapożyczeń leksykalnych, nawet cytatów, gdy system gramatyczny w swej 
osnowie pozostaje polski. Określenie „łamany” jest pięknym określeniem języka gwaro-
wego z naleciałościami obcymi. Z kolei określenie „ni to polski, ni białoruski (ni rosyj-
ski)” inaczej ujmuje to samo zjawisko.

4 Myż nie pa biełarusku, nu wot. Skꞌażyci, my po biełarusku prꞌawilno? Myż nie haworym po bie-
łarusku. U nas swoj jazꞌyk „nie jość i wsio” kSieAK20. — My po białorusku wszystkie mówim, po 
białorusku mówim... To ni ruski, ni białaruski, ni polski, sama słyszysz, jaki teraz jenzyk. [Jak by pani 
to nazwała?] Ja po białarusku te jego j nie umiem i jak ꞌota słucha sie ot pa tielewizoru albo pa radio 
tam — paskudny język, paskudny ten białoruski ja myśle. Ja nigdy jego nie umiała kOpLS29.
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U nꞌas, w naszej wo tut miejscowości [w Wozgielancach] wszyskie po polsku, i małe o takie 
jak rodzi sie, wszyskie po polsku. Ale o taki polski jak moj, on mieszany, biełaruski, polski 
WoXK41.

U nas tam na wsi tylko byli tak cztery domy takie, że, że w domu na polskim jenzyku rozma-
wiali, a tak wszystko tam, ni to ruski, ni biełaruski taki mieszany to jest, tak jak my teraz po 
polsku rozmawiamy: ni to polski ni, niegramatyczny to, prosto tylko, że zrozumieć można tak, 
że ja już co ja mówie tam MaMB37.

Tam rozmawialiśmy po polsku, nu u nas polski taki łamany jenzyk, nie taki żeby to polski 
czysty. I Polakami, i syn Polak, i córka Polka, i my w pasportach Polakami piszem sie... Nu 
my z Teresko [córka] po polsku, ale u nas tak, wiecie, już tak... słowo takie, słowo takie po-
mieszane, ja nie wiem, tak pomieszało sie kOpNN27

W dodatku informatorzy, którzy rzadko już posługują się polszczyzną, mają świado-
mość używania form i wyrazów obcych i nierzadko potrafi ą się poprawić, o czym niżej. 
Świadomość językowa polega bowiem z jednej strony na rozumieniu, że używany przez 
informatora język stanowi odmianę języka polskiego, a z drugiej, że uległ on wpływom 
białoruskim. O wpływach języka rosyjskiego informatorzy mówią mniej, być może dla-
tego, że rosyjski oddziałuje co najmniej tak samo silnie na miejscowe gwary białoruskie 
i na białoruski język literacki. Jest jeszcze inny aspekt świadomości językowej: informa-
torzy wiedzą nieraz, że wstawili obcą formę lub obcy wyraz i poprawiają się.

Duża była gospodarka. Ojciec, ojciec czszymał siem [poprawia się:] siedem krów, dwa koni 
— duża gospodarka kDrśMR22.

W naczale [poprawia się:] z poczontku wojny gdzieś było może czterdzieści może cztery 
tysiency ludności, a teraz czszydzieści sześ [w pow. brasławskim] IkAB26.

Mnie nie było urlopów. [Synek] mały był, a mnie trzeba było paść. Nie było mnie takich de-
kretów. I przyjda, odpuści mnie ten pastuch, przyjda pokarmie synka gruďmi [poprawia się:] 
pierśmi karmiła do roku kOpNN27

Już mnoha let preszło, wiele lat przeszło. Dziedy pradziedy może tam pochoroniꞌeny... [po-
prawia się:] W tym miejscu gdzie krzyż postawili, to już tam dziedy pradziedy spogrzebany... 
Adelcia, onꞌa z naczała, [poprawia się:] nu jak: ad poczontku, młoda byli jeszczꞌo... Z gliny 
i z kierpiczꞌa, [poprawia się:] z cegły, cegły takie o GrES32. 

Tedy, jak te romaszki nazywajo sie? [Sam się poprawia:] Rumianki, wo-wo-wo. A też takie 
żꞌołcieńkie MaMB37.

Nareszcie zapłakałam i tak na parta spadła [poprawia się:] na ławka kWiJF54.

Wybrane cechy polszczyzny „brasławskiej”
Cechy gwarowe polszczyzny północnokresowej, a więc także Brasławszczyzny, przed-
stawiano wielkokrotnie, m.in. w Słowniku polszczyzny gwarowej na Litwie (we frag-
mencie przedrukowanym w niniejszym wyborze; tamże literatura). Tu ograniczam się 
do wskazania najważniejszych tylko cech dla ułatwienia korzystania ze Słownika, nie 
wskazując już literatury przedmiotu. Słownictwo omawiam oddzielnie niżej.
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Akcent
Akcent inny niż w polszczyźnie ogólnej jest wynikiem przede wszystkim wpływów 

białoruskich. W szczególności akcent na sylabie pierwszej od końca występuje w czasie 
przeszłym, np. przyszꞌed, w rozkaźniku, np. pakꞌaż, w bezokoliczniku, np. padꞌać, wy-
wiꞌeźć, w jednozgłoskowych formach czasownika z przeczeniem, np. nie mꞌa, nie szꞌed 
i w niektórych innych, np. ja pawiꞌem, zachcꞌesz. Często bywa taki akcent w mian. lp. 
w wyrazach z przyrostkiem -uk, np. baraniꞌuk, cielꞌuk i niektórych innych, np. czerpꞌak. 
Pojawia się on też w formach przysłówkowych, np. bosiaczkꞌom i stopnia wyższego 
przysłówków, np. raniꞌej, cieplꞌej. Z kolei zdrobnienia rzeczowników mogą mieć akcent 
zachowany na podstawie derywacyjnej, np. pꞌanieczka, podobnie jest w intensiwach 
przymiotnikowych, np. biꞌednienki, młꞌodzieńka.

Akcent odmienny od polskiego ma cały szereg wyrazów zapożyczonych z języka bia-
łoruskiego, np. czyhꞌun — taka jest m.in. geneza części wskazanych wyżej odstępstw od 
akcentu na głosce przedostatniej od końca, a trudno jest rozróżnić stare zapożyczenia od 
nowszych i od form powstałych wskutek analogii na gruncie polszczyzny kresowej. Akcent 
zgodny z tym, który istnieje w języku rosyjskim mają wyrazy zapożyczone z tego języka, 
np. gosudꞌarstwienność, kałchꞌoz, nazꞌad, lub będące pod jego wpływem, np. kilogrꞌam.

Samogłoski
Inna niż w języku ogólnopolskim może być repartycja o i u („ó”), mamy więc 

np. krow pieńć, dójść. Samo zjawisko powstało wskutek wyrównań morfologicznych.
Pod wpływem białoruskim mamy tu tzw. „akanie”, tzn. wymowę nieakcentowanych 

e i o jak a, np. padarożnik, lakarstwa. Jest to zjawisko występujące niezwykle często, 
choć nie u wszystkich informatorów (czy nie we wszystkich wsiach?). Podobny skutek 
mogły dać też inne zjawiska, por. np. głowa oderwać, za godzina, kopiejka zarobia. 
Charakterystyczne, acz nieczęste są przypadki wymowy hiperstarannej z o na miejscu a, 
np. porafi a, kotolik. Takie przypadki mogą być na niektórych terenach zleksykalizowa-
ne, ale często występują obocznie z formami poprawnymi.

W zapisach bywa też białoruskie zwężenie nieakcentowanego e do i czy y, np. wy tak 
krzꞌywdziciś, ona nia kłami.

Równolegle do akania może pojawić się powstałe pod wpływem litewskim „ukanie”, 
tj. wymowa nieakcentowanego o jak o zwężonego, np. chȯ dzili.

Pod wpływem litewskim zdarza się zastępowanie y przez i, zwłaszcza w końcówce 
1 os. lm. czasownika, np. mami.

Pod wpływem litewskim może być też (w materiale wyjątkowo tylko spotykane) 
u zamiast spodziewanego y, np. buwała przaprowadzi nas, przydo buwało.

Samogłoski nosowe ę ą w zasadzie są odnosowione w wygłosie e o, np. ido, z moż-
liwą dalszą zamianą takiego o w a, np. robia, w innych pozycjach występuje najczęściej 
wymowa rozłożona en on, np. pietnaście, także przed spółgłoskami szczelinowymi, 
np. menż.

Na początku wyrazu pod wpływem białoruskim u i w mogą się wymieniać wzajem-
nie, stąd z jednej strony mamy formy wkonsił, a z drugiej uział, uczora.

Spółgłoski
Spółgłoski, odpowiadające ogólnopolskim ć ź ś dź najczęściej wymawiane są pół-

miękko, np. [c’]icho, [z’]ima, [s’]e[dz’]i, przy czym zwykle bywa to wymowa typu 
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białoruskiego, a więc stosunkowo bliska ogólnopolskiej, niekiedy wręcz przez nie-
wprawnego słuchacza z nią utożsamiana. Świetnie określiła tę odrębną wymowę jed-
na z informatorek mówiąc, że jej ojciec, pochodzący z Polski centralnej, „świstał” i że 
gdyby dłużej była z ojcem, to też by tak „świstała”. Wymowę taką potocznie nazywa 
się „śliedzikowaniem”. Hiperstaranna wymowa prowadzi do form typu Rośja, ź miasta. 
Zdarza się też półmiękka wymowa typu rosyjskiego, a więc „mniej miękka”.

Spółgłoska ł ma wymowę taką, jak w rosyjskim czy białoruskim czy w dawnej ogól-
nopolskiej wymowie „scenicznej”, obowiązującej jeszcze kilkadziesiąt lat temu w te-
atrze. Z kolei wymowa l jest tu miękka (nie tylko przed i jak w języku ogólnopolskim), 
np. lias, lieczyć; tej miękkości nie oznaczam (twarda wymowa l jak w języku ogólnopol-
skim trafi a się u nielicznych tylko informatorów).

Pod wpływem języka litewskiego, nie znającego ch, spółgłoska ch może być zastępo-
wana przez k, np. kołkoz, kłopak, koroba; takie przypadki w naszym materiale występują 
rzadko. 

Grupy chy, che mogą być wymawiane jako chi, chie, np. odchilić, dachi. 
W grupach spółgłoskowych pod wpływem litewskim nieradko występuje uproszcze-

nie podwójnych spółgłosek, np. dreny. 
W grupach spółgłoskowych często występuje twarde n przed następującą spółgłoską 

twardą, np. słonce, tancy, a zjawisku temu towarzyszą hiperstaranności jak gorońcy. 
W grupach spółgłoskowych występują też inne stwardnienia, np. pózno.

Kategorie morfologiczne i odmiana
Pod wpływem litewskim spotykamy usuwanie rodzaju nijakiego na rzecz rodzaju 

żeńskiego, np. naczynka. Bez form przypadków zależnych, np. tej naczynki forma mia-
nownika mogłaby być interpretowana „to naczynko”.

Rodzaj niektórych rzeczowników pod wpływem obcym może być różny od ogólno-
polskiego, np. ta piec według brus. piecz r.ż.

O wyrównaniach morfologicznych, powodujących formy typu woz, grob była już 
mowa wyżej.

Uogólnienie końcówki -y/-i w mian. lm. w rzeczownikach wszystkich rodzajów, 
np. ojcy, ręki, wiadry trzeba uznać za wynik tendencji do wyrównań, wspieranej tu wpły-
wem białoruskim, a znanej też, choć może na mniejszą skalę, w gwarach w Polsce. 

W odmianie zaimków charakterystyczne są formy typu u jej (bez początkowego n) 
oraz brak form enklitycznych *mi, *ci, *mu: daj mnie itd. Równie charakterystyczne 
są formy przymiotników dzierżawczych: jejny, ichny (znane też w gwarach w Polsce), 
np. menży ichne. 

W odmianie przymiotników pojawia się w mian. lm. uogólniona końcówka końców-
ki -e (w postaci z akaniem: -a) na wszystkie rodzaje, np. dobra chłopcy, ładna dziewczy-
ny, stara liudzi, wspierana wpływem białoruskim.

Powszechny jest synkretyzm mian.-biern. lp. rzeczowników żeńskich (i ich określni-
ków przymiotnikowych i zaimkowych) typu: raugienia robili.

Szeroko rozpowszechniony jest synkretyzm dop.-biern. lm. rzeczowników żywot-
nych, np. krów dojiła.

Zapewne wpływem litewskim trzeba objaśniać częste używanie imiesłowów na 
-wszy w funkcji czasu przeszłego, np. staryczkꞌi paastawauszy sia.
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Wyrównaniem do form czasu przeszłego, np. darł, parł, tarł, objaśnia się rzadkie 
dziś postaci bezokolicznika typu darć, parć, tarć. Pod wpływem form czasu teraźniej-
szego tłukę, piekę powstały formy tłukć, piekć, pomꞌogć.

O litewskiej końcówce 1 os. lm. czasu teraźniejszego -mi, np. mami, była już mowa 
wyżej.

W czasie przeszłym najczęstsze są wspierane wpływem białoruskim formy anali-
tyczne, np. gotowała ja wszystko, a formy syntetyczne, np. piꞌekliśmy, pojawiają się 
rzadko. W liczbie mnogiej (także w formach trybu przypuszczającego) używana jest 
jedna tylko uogólniona końcówka -li, np. [kobiety] przendli, żarny byli. Rzadziej zda-
rza się mieszanie form rodzajowych, np. (do mężczyzny) w stawia ryby łapałasz i do 
kanału puszczałasz i form osoby, np. moja matka umarłam, woz siana skradłeś (za-
miast skradłem). Zwykle do form czasu przeszłego ograniczone jest zastępstwo koń-
cowego -ś przez -sz, np. ci widziałasz? co zabrałasz? (por. też cytowane wyżej formy 
łapałasz, puszczałasz).

Pod wpływem białoruskim i rosyjskim partykuła by może występować w postaci 
skróconej b, np. zrobiłab.

Problem zbliżania się (konwergencji) języków na Brasławszczyźnie
Elżbieta Smułkowa zwraca uwagę na wspólne cechy białorusko-polsko-litewskie w ję-
zykach badanego terenu w zakresie akcentu, fonetyki, fl eksji i słownictwa i formułuje 
(ostatnio w: Smułkowa 2009–2011, I) tezę o postępującej konwergencji tych języków 
(gwar), szczególnie białoruskiego i polskiego (dawniej mówiono o wzajemnych interfe-
rencjach gwar ze sobą sąsiadujących). Ta interesująca propozycja wymaga odrębnego, 
krytycznego rozważenia. Tu, nie wdając się w szczegóły, trzeba zauważyć, że przyjmu-
jąc za K. Nitschem i H. Turską, że polszczyzna północnokresowa obszarów wiejskich 
powstała głównie na substracie bądź białoruskim, bądź litewskim (a E. Smułkowa taką 
genezę tamtejszej polszczyzny przyjmuje), obecność „wspólnych” tendencji fonetycz-
nych, wspólność pewnych kategorii morfologicznych i końcówek (na różnych obszarach 
polszczyzny północnokresowej różnych!) a także słownictwa, można objaśniać w jakiejś 
mierze — może nawet podstawowej w zakresie bazy fonetycznej, tendencji, kategorii — 
pierwotną bliskością. W ten sposób stan obecny należałoby objaśniać przede wszystkim 
punktem wyjścia, a obecne rozproszenie Polaków sprzyja silnym interferencjom bia-
łoruskim (a przede wszystkim — rosyjskim). O konwergencji trzeba by mówić przede 
wszystkim w odniesieniu do polszczyzny tych (nie tak licznych chyba) wsi czy rodzin, 
w których język polski był językiem komunikacji wewnątrz rodziny i poza nią (we wsi), 
zapewne w szczególności w rodzinach (wsiach) drobnoszlacheckich.

Szczególnie na wschodniej Brasławszczyźnie dwujęzyczność białorusko-polska trwa 
co najmniej od czasów przedwojennych; wielu informatorów mówi, że w ich domu mó-
wiono i mówi się na co dzień gwarą białoruską, ewentualnie, że tak mówiły inne rodziny 
polskie we wsi. 

A miendzy sobom [w szkole] tak po białorusku. I w rodzinie też po białorusku SoXK24

My po białorusku wszystkie mówim, po białorusku mówim... [Co pani sądzi o tym języku?] 
To ni ruski, ni białaruski, ni polski, sama słyszysz, jaki teraz jenzyk kOpLS29
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My wiencej jakość po polsku tak, nu tam takie, nu tam tak biełaruski był też, nu ale jak mama, 
tam ciotki moje, po polsku rozmawiali kOpSS31

Nu jak przyjachała ja tutaj [do Dryświat], tak tutaj tylko na biełaruskim, wiencyj PieJO60.

Jeśli jednak polski nie był językiem domowym, Polacy na ogół polski też znali i po-
trafi li się nim posługiwać. Ale nie zawsze i nie wszędzie. Przykłady przytoczono wyżej, 
tu powtórzę tylko dwa.

Ja tylko szto w pierszy kłasy poszłam. Ona [nauczycielka] że po polsku uczyła, ona że nie 
rozumiała naszego języka. Anꞌa nie rozumiała nic. Nu z Warszawy przyjechawszy. [A tutaj 
jak rozmawiano?] Tak jak i teraz. A gdzie iście do urzendu, trzeba po polsku, gdzieś z kimś 
spotkacie, trzeba po polsku... I śpiewali nu i szto, aj, śpiewať tam, kto tam śpiewa, na roboci 
śpiewali. [W języku białoruskim czy polskim taż?] Nie, po nꞌaszemu kSieAK20

Mój mąż aż zza Brasławia, dziesieńć kilometry za Brasławiem On po biełarusku roz-
mawia, on sam kotolik, Florjan jego, a ot razmawia wsio wremia po biełarusku WoXK41

Być może szkoła polska w okresie międzywojennym spowodowała jakieś zmiany 
w tej polszczyźnie na rzecz zbliżenia z polszczyzną ogólną, ale chyba nie tak wielkie 
w warstwie mówionej na co dzień. Wypowiedź informatorki, że nie umie tak „świstać”, 
jak jej ojciec pochodzący z Polski (niewątpliwie chodzi o wymowę spółgłosek ś ć ź dź), 
sugerowałaby, że w jej rodzinie polszczyzna nie musiała zbliżać się w tym zakresie do 
wymowy białoruskiej, bo była taka sama. Trudno więc mówić tu o zbliżeniu.

Wyjątkowo w zapisach, którymi dysponuję, jest idiolekt z twardym l (las, a nie: lias), 
jak w języku ogólnopolskim. Zdarzają się idiolekty mniej nasycone cechami białoruski-
mi, np. akaniem, ale zwykle są tam choćby pojedyncze końcówki białoruskie. Być może 
chodzi o osoby z rodzin szlacheckich, może o tych, którym udało się skończyć polską 
szkołę siedmioletnią. Tutaj pojawienie się cech białoruskich można by interpretować 
jako proces konwergencji. Jeśli w gwarach białoruskich pod wpływem polskim może 
się zdarzyć wymowa ś ć ź dź typu polskiego — o czym pisze E. Smułkowa, to znaczy, że 
istniały wsi polskie, gdzie taka wymowa była (chyba, że wzorem była wymowa dworu, 
gdzie nie tylko pan, ale i służba mogła nie być miejscowa). Taka wymowa w gwarach 
białoruskich przemawiałaby za tezą o konwergencji, ale przecież w niewielkim tylko 
zakresie.

Trzeba też dodać, że czynnikiem najsilniej zbliżającym dziś polszczyznę w rejonie 
brasławskim na Białorusi, tamtejsze gwary białoruskie i język białoruski są wpływy 
rosyjskie, szczególnie w zakresie słownictwa, co dobrze przedstawia prezentowany tu 
[tj. w książce] Słownik. Zresztą nierzadko młode pokolenie tak Polaków, jak i Białoru-
sinów przechodzi na rosyjski i dobrze jest, jeśli chociaż zna język ojców, o czym była 
mowa wyżej. Resztki gwar litewskich po prostu znikają, na co już szereg razy wskazy-
wano, tu przytoczę tylko jedno świadectwo informatora.

Nu to Zaborniki, taka koło Opsy niedaleko wioska, ta wioska nachodzi sie onꞌa miendzy Peli-
kany i Dalekie — Zaborniki; onꞌa i teraz tam już i ot tam wszystko po litewsku ot. Potem koło 
Złota: takie wot Kumpini, Adymiꞌaniszki, teraz to już chyba tam onꞌi już nie umiejo, bo stare 
poumierali już, a w Kuźniach czy tak spotkajo się koło kościoła — miendzy sobo po litewsku. 
O takie był czszy, cztery wioski kOpSS31.
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4. Dotychczasowe opracowania
Tłem dla niniejszej pracy jest polszczyzna północnokresowa, która doczekała się boga-
tej literatury. Trzeba więc ograniczyć się do prac najważniejszych. Monografi a Haliny 
Turskiej O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie (1939/1982) 
oraz późniejsze jej prace do dziś zachowały swą wartość. Ważne w niej jest m.in. usta-
lenie polonizacji wsi litewskich i białoruskich w połowie XIX (a także na początku 
XX wieku; okazało się, że proces ten trwał także później), ważne jest pokazanie, że 
Brasław szczyzna zachodnia (wschodnia nie była obiektem badań autorki) należy do ob-
szaru smołwieńskiego. Ustalenia sytuacji socjolingwistycznej dla Litwy i Białorusi Wia-
czesława Werenicza, Walerego Czekmana, później Haliny Karaś, Elżbiety Smułkowej, 
Anny Zielińskiej mają zastosowanie także dla badanego obszaru. 

Dla Brasławszczyzny trzeba wskazać niewielki, ale wciąż aktualny szkic piszące-
go te słowa wraz z Anną Stelmaczonek-Bartnik i Barbarą Jasinowicz O języku polskim 
w rejonie brasławskim na Białorusi (2002), krótki szkic Anny Stelmaczonek O języku 
polskim na Brasławszczyźnie (2004), artykuły Elżbiety Smułkowej, np. Glosa do teo-
rii badań pograniczy językowych. Na przykładzie sytuacji językowej Brasławszczyzny 
(2007), a przede wszystkim obszerną monografi ę Brasławszczyzna. Pamięć i tożsamość. 
T. I Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkanców 
pod redakcją Elżbiety Smułkowej (2011; partie językoznawcze dotyczące polszczyzny 
opracowały: Elżbieta Smułkowa, Olga Guszczewa, Helena Kazancewa, Inesa Kuryan). 

Problemy słownictwa polszczyzny północnokresowej przedstawiała już Halina 
Turska (1939/1982), później słowniczek tej polszczyzny opublikowała Zofi a Kurzowa 
dodając ważne uwagi o geografi cznych zasięgach regionalizmów kresowych, o archa-
izmach i innowacjach, o zapożyczeniach (1993). Zofi a Sawaniewska-Mochowa omó-
wiła potoczne słownictwo kresowe, zawarte w Poradniku Jana Karłowicza (1990). Elż-
bieta Koniusz wybrała wyrazy „z historycznej Litwy” ze Słownika gwar polskich Jana 
Karłowicza (2001). W latach 1996–2001 opublikowałem rękopiśmienny Słownik gwary 
wileńskiej Leonarda Jaszczanina (JPKW 1–2), który stał się punktem wyjścia dla opra-
cowanego przez Irenę Masojć, Krystynę Rutkowską i przeze mnie słownika w książce 
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie (2006; ponad 4 500 wyrazów). Czeka na 
publikację Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej pod redakcją Irydy Grek-
-Pabisowej (ma zawierać 13 000 wyrazów). Dla badania leksyki, a zwłaszcza wpływów 
rosyjskich, ważne znaczenie mają prace Jolanty Mędelskiej, w szczególności t. II i III 
monografi i Język polski prasy wileńskiej (1945–1979).

Dla Brasławszczyzny można wskazać niewielkie słowniczki Anny Stelmaczonek-
-Bartnik: Słowniczek zapożyczeń z rosyjskiego i białoruskiego we wsiach Dryświaty, 
Girejsze i Grytuny (ok. 150 wyrazów; 2002), Mały słownik polszczyzny brasławskiej 
(660 wyrazów; 2008). Feliks Czyżewski przedstawił ponad 130 „wyrazów osobliwych”, 
niespotykanych w innych gwarach polskich, z okolic Widz, wyekscerpowanych z kar-
toteki Wiaczesława Werenicza (przechowywanej w Akademii Nauk w Mińsku; 2001). 
W maszynopisie pozostaje słowniczek rzeczowników zebranych we wsi Gajdy Natalii 
Ananiewej, wykorzystany w niniejszym opracowaniu (prawie 3 500 wyrazów; 1974). 
Witold i Elżbieta Minksztymowie opublikowali również tu wykorzystany Słowniczek 
wyrazów gwarowych, używanych w okolicach Dryświat, Gajd i Widz (ok. 1200 wyra-
zów; 2010). Problematykę słownikową porusza artykuł Elżbiety Smułkowej Spentany 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



306 Polszczyzna północnokresowa

jenzyk, czyli o substytucji i kalkach na pograniczu językowym. Na materiale z rejonu 
brasławskiego na Białorusi (2007). Wydarzeniem była publikacja tomu II Słownictwo 
(2009) wspomnianej wyżej pracy Brasławszczyzna. Pamięć i tożsamość pod red. Elż-
biety Smułkowej. Autorkami są: Elżbieta Smułkowa, Iryna Budźko, Olga Guszczewa, 
Helena Kazancewa. Jak już wspomniano, tom prezentuje białoruskie i polskie „słownic-
two dwujęzycznych mieszkańców” rejonu brasławskiego na Białorusi, a zamieszczony 
tam słownik tematyczny liczy ok. 9 000 wyrazów polskich i białoruskich, zaś słownik 
trudniej zrozumiałych wyrazów — ok. 2 000 haseł. W niniejszym Słowniku, jak już 
wspomniano, zgromadzono ok. 5 000 wyrazów.

5. Materiał i informatorzy
Nagrania i informatorzy

Podstawowy materiał do opracownia stanowią nagrania magnetofonowe Anny Stel-
maczonek (Bartnik) oraz Barbary Jasinowicz z lat 2000–2005. Z ok. 110 godzin na-
grań wyselekcjonowano te, które najlepiej nadawały się do wykorzystania, rezygnując 
np. z tekstów wypowiadanych gwarą białoruską czy z gwarą białoruską przeplatanych, 
z krótkimi tekstami zawierającymi odpowiedzi na pytania „ogólne” czy z tekstów bar-
dzo złej jakości, trudnych do odsłuchania. Zweryfi kowano rozpisane teksty w miarę 
potrzeby. Większość nagrań pochodzi z zachodniej części badanego obszaru. Wykorzy-
stano także ok. 6 godz. nagrań z dzisiejszej Litwy z materiałów Krystyny Rutkowskiej. 

Informatorami, od których nagrano materiał, były głównie osoby z najstarszego po-
kolenia, nie tylko dlatego, że najlepiej pamiętały dawne czasy, dawne sprzęty, dawne 
prace, ale także dlatego, że po prostu w tej populacji najłatwiej było znaleźć osoby po-
sługujące się na co dzień polszczyzną. Znaczną większość informatorów stanowią ko-
biety (bardzo często wdowy), przede wszystkim ze względu na większą śmiertelność 
starszych mężczyzn, m.in. podczas wojny.

Wskutek przesiedleń, ucieczek, a także zamążpójścia czy ożenku wiele osób zmie-
niało miejsce zamieszkania i zapisów dokonywano bardzo często w innym miejscu niż 
miejsce urodzenia czy dorastania tych osób. „Lokalizując” informatora brałem pod 
uwagę miejsce, w którym informator się wychowywał i wyrastał mniej więcej do trzy-
dziestego roku życia5. Nieraz zdarza się, że informator zmieniał w dzieciństwie miejsce 
zamieszkania i chodził do szkoły blisko jakiejś wsi, a że trudno stawiać „tasiemcowe” 
określniki miejsca, stąd tak wiele pojawia się określeń „koło” (w skrócie „k”). 

Patrząc na rok urodzenia, zawarty w skrócie oznaczającym informatora łatwiej bę-
dzie zrozumieć, że stare regionalizmy występują także w mowie młodszego pokole-
nia, a z drugiej strony, że nowsze zapożyczenia rosyjskie głęboko wniknęły do języka 
nawet najstarszych, którzy mogą je używać na oznaczenie realiów przedwojennych, 
np. bukwar na oznaczenie elementarza. Czasem jednak stary wyraz odnoszony jest do 
realiów powojennych, np. oddział ‘klasa szkolna’.

5 Zależało mi na uniknięciu — w miarę możliwości — sytuacji, opisanej w anekdocie sprzed wojny, 
kiedy to to pewien dialektolog miał zapisywać gwarę także w pociągu, a jako miejsce używania zapi-
sywanej gwary wskazywał miejsce, w którym informator wsiadł.
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W wielu przypadkach brak dokładniejszych informacji o informatorach, ich wykształ-
ceniu, życiu, kontaktach z polszczyzną i innymi językami używanymi w regionie. Z dru-
giej strony trzeba się cieszyć, że szereg informatorów podało informacje ze swego życia.

Wykaz informatorów
AchTH23 — kobieta, ur. w Achrymowcach 

(brak innych danych).
ArDaWB29 — kobieta, ur. w Arcimowiczach 

k. Opsy, wychowywana przed wojną w Da-
lekich k. Bardzienicz, od 1942 w Dryświa-
tach, 1 klasa szkoły polskiej

BaHC35 — kobieta, Bartkiszki (brak innych 
danych).

BiKG19 — kobieta, ur. w Bieluniszkach k. 
Smołw (brak innych danych). 

CcLŚ27 — kobieta, ur. w Czernicy (gm. 
bohińska). Rodzina ojca pochodziła spod 
Mińska, ojciec był ekonomem w mająt-
ku Platerów. „Lepiej” rozmawia się jej 
gwarą białoruską.

CzWD27 — kobieta, ur. w Czerniowie koło 
Druji czy Słobódki i tam mieszkała co 
najmniej do 1939 r. Ojciec pochodził 
z tej samej wsi, matka z Plitników koło 
Bystromowiec.

DbKM13 — mężczyzna, Dauble, z rodzi-
ny szlacheckiej (żona również). 7 klas 
szkoły polskiej. Podczas wojny 2 lata 
mieszkał w Krakowie. Z synem rozma-
wia gwarą białoruską.

DrśJM25 — kobieta, ukończyła 7 klas pol-
skiej szkoły w Dryświatach, ojciec z ro-
dziny szlacheckiej, matka — z prostej, 
7 klas szkoły polskiej. Język domowy 
polski. Wyszła za mąż do Girejsz w la-
tach pięćdziesiątych. 

DrśPWk20 — mężczyzna, Dryświaty, z ro-
dziny prostej (brak innych danych).

DrśSW20 — kobieta, ur. w Dryświatach, 
w rodzinie prostej, 4 klasy szkoły pol-
skiej.

DwBZ29 — kobieta, ur. w Dworzyszczu, 
w dzieciństwie mieszkala też w Siołku 
i w Jenuliszkach. W 1954 r. wyjechała za 
pracą do Rosji, potem na Łotwę, wresz-
cie wróciła na Brasławszczyznę. Z mę-

żem rozmawia po rosyjsku. 1 (?) klasa 
szkoły polskiej. 

DwGrTRk30 — kobieta, ur. w Dworzyszczu 
k. Dryświat w rodzinie prostej, potem 
mieszkała w Grytunach.

DzJB27 — mężczyzna, ur. w Dziszkach 
(brak innych danych).

GajSK26 — mężczyzna, Gajdy (brak innych 
danych).

GawHS23 — kobieta, Gawrany (brak in-
nych danych).

GawJS11 — mężczyzna, Gawrany (brak in-
nych danych).

GawSP17 — mężczyzna, ur. w Smoleńsku, 
w Gawranach od czwartego roku życia, 
rodzice z Gawran.

GawTU28 — kobieta, ur. w Stawarelach, 
matka z majątku Poparciszki (12 km 
od Gawran), ojciec z Gawran, pracował 
w Stawarelach, 2 lata polskiej szkoły

GawWL36 — mężczyzna, ur. Opsa, od dru-
giego roku życia w Gawranach, 4 klasy 
szkoły rosyjskiej. W domu rodzinnym 
rozmawiano gwarą białoruską. Odbył 
służbę w Armii Czerwonej. 

GimWK31 — kobieta, ur. w Gimzach. Ro-
dzice byli zza Ignaliny, w domu na Li-
twie rozmawiali po litewsku. Miewa 
czas przeszły na -ły.

GirWM30 — kobieta, ur. we wsi Boguny, 
dzieciństwo w Girejszach, 2 lata szkoły 
polskiej. Matka z Dukszt mówiła po li-
tewsku, po przyjeździe do Girejsz — po 
polsku. Dwa razy była w Polsce. Język 
prymarny rosyjski z naleciałościami 
miejscowymi, sekundarny — polski.

GrES32 kobieta, ur. w Grytunach, matka mo-
dliła się po litewsku (brak innych danych).

GrHR30 — mężczyzna, ur. w Grytunach 
i stale tam zamieszkały, 3 klasy szkoły 
polskiej i 4 rosyjskiej.
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GrczGZ34 — mężczyzna z Gierczan koło 
Dryświat (brak innych danych). 

GwrMR23 — kobieta, ur. w Gawryłowcach 
(brak innych danych).

IkAB26 — kobieta, ur. w Ikaźni (brak in-
nych danych)

JaEK29 — kobieta, ur. w folwarku Jan-
kowszczyzna (10 km od Drujska) w ro-
dzinie szlacheckiej tam mieszkała do 
śmierci rodziców. Chodziła do polskiej 
szkoły w Smolkach.

JuAL20 — kobieta, ur. we wsi Jursze (gm. 
Widze), do Opsy jeździła na festyny, do 
Widz — na naukę katechizmu.

kDrśJX35 — kobieta, ur. w Kalawszczyź-
nie, wyszła za mąż do Dworzyszcza, 
z prostej rodziny. Czyta polskie książki 
religijne, umie pisać po polsku. Z mężem 
rozmawia po polsku, z dziećmi i wnuka-
mi (mieszkają na Łotwie) — po rosyjsku.

kDrśMR22 — kobieta, ur. w Kirelach 5 km. 
od Dryświat, skończyła polskie gimna-
zjum w Brasławiu.

kGajMK25 — kobieta, w dzieciństwie 
mieszkala w Parszeniszkach, skończyła 
4 klasy szkoły polskiej w Gajdach, a dal-
sze dwie — w Rymszanach. Przeczytała 
dużo książek.

kGirES54 — kobieta, ur. k. Girejsz, skoń-
czyła szkołę rosyjską w Girejszach, na-
stępnie studia muzyczne, po studiach 
osiadła w Dryświatach, nauczycielka 
muzyki i polskiego. Była kierownikiem 
zespołu „Wierzba”, który często wystę-
pował w Polsce.

kGirWO40 — kobieta, ur. k. Girejsz, pocho-
dzi z prostej rodziny, rodzice rozmawiali 
po polsku. 

kGrLZ35 — kobieta (brak innych danych). 
kMiEJ33 — kobieta, w dzieciństwie miesz-

kała na chutorze Ogonie koło wsi Stryżki, 
1,5 km na zach. od wsi Milki, do szkoły 
chodziła we wsi Komarowszczyzna (gm. 
i par. Nowy Pohost).

kMiMD25 — kobieta, w młodości zamiesz-
kała w Milkach

kOpBrJP20 — kobieta, ur. w Żylindzie — 
kolonii w gm. Opsa, w Brasławiu 1934–
1940, 7 klas szkoły polskiej.

kOpJBk25 — mężczyzna (brak innych da-
nych).

kOpLS29 — kobieta, ur. w Opsie, mieszkała 
pod Opsą, w rodzinie mówiono po pol-
sku, 4 klasy szkoły białoruskiej.

kOpNN27 — kobieta z okolic Opsy.
kOpSS31 — mężczyzna, ur. k. Opsy (brak 

innych danych).
kRyTM36 — kobieta, Mejkszty (dziś Litwa; 

brak innych sanych).
kSieAK20 — kobieta, ur. k. Siemianiszek, 

chodziła tam do szkoły. Chwilami mie-
sza języki, tzn. ma partie z morfologią 
białoruską i słownictwem białoruskim.

kWiJF54 — kobieta, ur. w Girejszach, ro-
dzice urodzili się „od Widz” (ojciec 
z „krownie polskiej rodziny”), ale jedni 
dziadkowie mielli przyjechać z Gro-
dzieńszczyzny, a ich „razmowa była 
wiencej białoruska”, to tu już mieli wię-
cej rozmawiać po polsku (pamięta, że 
babcia zawsze mówiła po polsku).

kWiJS26 — kobieta, ur. w Obalach (k. 
Widz), pracowała w kołchozie i w Wi-
dzach, 3 klasy szkoły polskiej i jakieś 
klasy „ruskiej”.

kWiZW30 — kobieta, ur. na dzisiejszej Li-
twie, 1 km. od dzisiejszej granicy z Bia-
łorusią. Wyszła za mąż do Puzowa (mąż 
był ekonomistą w Pakulniach), córka 
chodziła do szkoły do Widz. 

MaMB37 — mężczyzna, ur. w Mamianach 
(brak innych danych).

NuAL28 — kobieta, ur. w Nurwianach, 5 klas 
szkoły polskiej w Nurwianach i Dryświa-
tach. 2 lata uczyła się w szkole rosyjskiej. 
Wyszła za szlachcica, miała kontakt z pol-
szczyzną. Ma twarde l (a nie miękkie ľ). 

OnXMok25 — mężczyzna, ur. w Onikisz-
kach (?), od 1954 w Wozgielancach. 

OpNPk20 — mężczyzna, Opsa (brak innych 
danych).

OpWiMN23 — kobieta, Opsa (brak innych 
danych).
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OsAK29 — kobieta, ur. w Ostrowie k. 
Dukszt, na zach. od Rymszan „na Li-
twie” (k. Rymszan?), matka Litwinka, 
ojciec Polak.

PelDrśBMk31 — mężczyzna, ur. w Pelika-
nach (brak innych danych).

PieJO60 — kobieta, ur. w Pietrowszczyźnie 
(k. Ignaliny).

RK53 — kobieta (brak innych danych).
SmBSk30 — kobieta, Smołwy (brak innych 

danych).
SmWS29 — mężczyzna, Smołwy (brak in-

nych danych).
SoXK24 — kobieta, ur. w Sołokowszczyź-

nie, prawosławna, rodzice z tej samej 
wsi, w domu mówiono gwarą białoru-
ską, 4 klasy szkoły polskiej, 3 razy była 
w Polsce (u brata).

StAP39 — kobieta, ur. w Stryłungach, jej 
rodzice też.

StnAR28 — kobieta, ur. w Stankowiczach, 
2 klasy szkoły polskiej i 2 „ruskiej”.

StnKG22 — kobieta, Stankowicze (brak in-
nych danych).

SzDoHP25 — kobieta, ur. w Szałteniach, 
potem mieszkała we wsi Domasze.

WaGalAC08 — kobieta, ur. w Wałejniszkach, 
w wieku 20 lat przeniosła się do Galeni-
szek. Podczas wojny pracowała w Opsie. 
Przez kolejne 20 lat pracowała jako do-
jarka, jeździła też sprzedawać jabłka na 
targach w Dźwińsku i Leningradzie. Po 
polsku czyta książeczkę do nabożeństwa; 
często słucha polskiego radia.

WjEP60 — kobieta, ur. w Wojcieklunach 
(innych informacji brak).

WoAM13 — kobieta, ur. w Wozgielańcach 
(brak innych danych).

WoXK41 kobieta, ur. w Wozgielańcach 
(brak innych danych).

wschBrMW15 — kobieta, ur. w Nowym Po-
hoście, rodzina stale zmieniała miejsce 
zamieszkania, bo ojciec wynajmował się 
do pracy we dworze (m.in. w Jodach).

ZaHA21 — kobieta, ur. w Zamoszu-Dry-
światy, mieszkała w Lewaniszkach, po 
wojnie w Poławie, 2 klasy szkoły pol-
skiej

ŻaOJ17 — kobieta, wieś Żarki (brak innych 
danych).

ŻwSK22 — kobieta, ur. w Żwirynie (k. Mie-
żan), nigdzie nie wyjeżdżała. 

Inne źródła
Ważnym źródłem Słownika jest opracowanie Witolda i Elżbiety Minksztymów, które 
przy mojej współpracy ukazało się drukiem jako Słowniczek wyrazów gwarowych, uży-
wanych w okolicach Dryświat, Gajd i Widz w 2010 r. Słowniczek zawiera ok. 1200 haseł 
różnego pochodzenia: archaizmów, zapożyczeń rosyjskich dawnych i nowszych, zapo-
życzeń z gwar białoruskich i litewskich.

Nie mniej ważnym źródłem okazał się słownik rzeczowników Natalii Ananiewej 
dołączony do jej zachowanej w maszynopisie pracy Alternacje w paradygmatach rze-
czowników polskiej gwary wsi Gajdy rejonu ignalińskiego LSSR (tytuł oryginału jest 
w języku rosyjskim, 1974), liczący ok. 2 500 wyrazów, udostępniony mi łaskawie przez 
Autorkę. Słownik ten przynosi wiele wyrazów nie notowanych w innych naszych źró-
dłach, co jest wynikiem konsekwentnego „odpytywania” szczegółowego kwestionariu-
sza, stanowi kopalnię derywatów, zwłaszcza formacji zdrobniałych. Zapisy fonetyczne 
zbioru dostosowano do zasad przyjętych dla Słownika.

W Instytucie Języka i Literatury AN Białorusi w Mińsku znajduje się archiwum Wia-
czesława Werenicza, który wraz ze współpracownikami oraz odpowiednio przeszko-
lonymi studentami prowadził pionierskie badania nad gwarami kresowymi na terenie 
ZSRR. Jest to kartoteka, sporządzona do planowanego słownika gwar kresowych, skła-
dająca się z fi szek. Jej wartość polega m.in. na tym, że w czasie jej sporządzania wpływ 
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mediów na wsi nie był jeszcze tak wielki jak później, a informatorami były często osoby 
urodzone jeszcze w XIX wieku. W pracy wykorzystano przede wszystkim wyrazy nie 
notowane w innych gwarach polskich, ściślej: nie występujących w kartotece Słownika 
gwar polskich IJP PAN (za publikacją Feliksa Czyżewskiego), co stanowi cenne uzu-
pełnienie dla prezentowanego tu Słownika, a także około 600 wybranych z kartoteki 
wyrazów, charakterystycznych dla badanego terenu. Niestety w przypadku niektórych 
wyrazów (głównie białorutenizmów) z pojedynczym poświadczeniem nie można stwier-
dzić czy to jest wyraz zapożyczony, czy tylko jednokrotnie występujący (idiolektalny). 
Defi nicje w Słowniku w zasadzie powtarzają te, które są zawarte w kwestionariuszu 
W. Doroszewskiego, według którego zbierano materiał. Pełny materiał karoteki, zawie-
rający — co należy podkreślić — wiele wyrazów ogólnopolskich czy też polskich dia-
lektalnych, zasługuje na odrębne opracowanie. Zapisy fonetyczne zbioru dostosowano 
do zasad przyjętych dla Słownika.

Kilkadziesiąt wyrazów zaczerpnięto ze wspomnień Anny Krumplewskiej, opubliko-
wanych przeze mnie z rękopisu w JPKW 4.

6. Słownictwo
Słownictwo polszczyzny brasławskiej nie różni się wiele od słownictwa polszczyzny 
gwarowej na Litwie, opisywanej już wielokrotnie, o czym wyżej. Powtarzanie tamtych 
opisów, wydzielających archaizmy, dialektyzmy, a zwłaszcza zapożyczenia nie wydaje 
się potrzebne, zwłaszcza, że podanie w Słowniku odpowiedników białoruskich (zwłasz-
cza gwarowych), rosyjskich i litewskich pokazuje związki pomiędzy językami i możli-
wy kierunek zapożyczenia. Ale kilka uwag wprowadzających pewnie jest potrzebnych.

Zapożyczenia oraz sposoby przyjmowania zapożyczeń z języków wschodniosło-
wiańskich poprzez różnego rodzaju adaptacje (także bez adaptacji), kalki, półkalki itd. 
były już wielokrotnie opisywane, m.in. przez Halinę Karaś, Zofi ę Kurzową (ze wskaza-
niem archaizmów, innowacji, zasięgów), Irenę Masojć, Jolantę Mędelską (z rozróżnie-
niem zapożyczeń starszych, nowszych i „ponowionych”), Elżbietę Smułkową, Bogdana 
Walczaka, Aleksandrę Wieczorek (wcześniej: Krawczyk) z udanym rozróżnieniem za-
pożyczeń z rosyjskiego i ukraińskiego, a także przez piszącego te słowa; o zapożycze-
niach z języka litewskiego do gwar północnokresowych pisała wielokrotnie Krystyna 
Rutkowska (korzystałem też z jej konsultacji w niniejszym opracowaniu) i in. Wskazy-
wano też na niekonsekwencje różnych ujęć. 

Zamieszczenie w Słowniku odpowiednich wyrazów białoruskich, rosyjskich i litew-
skich pozwala na zorientowanie się, gdzie możemy mieć do czynienia z zapożyczeniem, 
np. w przypadku korszꞌun ‘jastrząb’, zakꞌon ‘prawo’, kupra ‘garb’, bukuć ‘szyszka’, 
choć bywa i tak, że obcy odpowiednik sam jest zapożyczeniem z polszczyzny, a tak jest 
np. w przypadku gwarowego białoruskiego мóцно ‘bardzo’. Pożyczki polskie do gwar 
białoruskich, jak ліст, мóцно, пáчка, шпíталь, same przyczyniają się do podtrzymania 
tych leksemów w miejscowej polszczyźnie (o czym niżej). 

Szczegółowe etymologie mogłyby stanowić przedmiot odrębnej obszernej pracy, 
w szczególności dla zorientowania się na ile wyrazy litewskie trafi ały do polszczyzny nie 
bezpośrednio, ale poprzez pośrednictwo białoruskie, a wyrazy białoruskie — poprzez po-
średnictwo litewskie. Badacze kładą nacisk na jedną lub na drugą możliwość. Wiele zależy 
zapewne od tego, czy polska gwara danej wsi wyrosła na substracie litewskim czy białoru-
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skim — por. uwagi kilku informatorów o litewskim bądź białoruskim jako o języku domo-
wym rodziców. Jest też rzeczą charakterystyczną, że odpowiednikom litewskim wyrazów 
polskich w Słowniku, najczęściej wskazującym źródło zapożyczenia, często towarzyszą 
wyrazy gwarowe białoruskie. Szereg odpowiedników litewskich wskazuje tu Słownik gwar 
białoruskich pogranicza północno-zachodniego (SBH), często inne opracowania. Lituani-
zmy występują mniej więcej równomiernie na dużym obszarze, a nie tylko w części Bra-
sławszczyzny wchodzącej w skład państwa litewskiego, choć najwięcej ich jest na pograni-
czu państwowym białorusko-litewskim, ale też stąd jest najwięcej zapisów w ogóle. 

Niejednokrotnie pisano już o tym, że nie zawsze jest wiadomo, czy mamy do czynie-
nia z wyrazem rodzimym, ewentualnie podtrzymywanym wpływem obcym, czy z za-
pożyczeniem zaadaptowanym. Przy formach obocznych formy tadꞌy czy tedꞌy trzeba 
uznać za zapożyczenie, a formę tedy — za archaizm-dialektyzm, a nie za zapożyczenie 
zaadaptowane akcentuacyjnie. Formę tadꞌy można by też uznać za wariant formy tedꞌy 
z akaniem. Nie wydaje się, by analiza szerszego materiału mogła wyeliminować wątpli-
wości, natomiast należy istnienie różnych możliwych interpretacji podkreślić.

W wielu przypadkach trudno jest powiedzieć z pewnością, które wyrazy rosyjskie 
zostały zapożyczone dawniej, a które później, które wyrazy rosyjskie zostały zapoży-
czone bezpośrednio, a które poprzez białoruski i gwary białoruskie. 

Wpływy białoruskie na pewno są silniejsze w zakresie gospodarstwa domowego i zajęć 
codziennych, zaś rosyjskie w sferze polityczno-administracyjnej, jednakże rozstrzygnięcie 
bezpośredniego wpływu w wielu przypadkach wymagać będzie dalszych studiów. Pamię-
tać należy, że — zwłaszcza po wojnie — szereg wyrazów rosyjskich mogło zostać zapo-
życzonych także poprzez gwary białoruskie i „trasiankę”, tj. białoruski zmieszany z rosyj-
skim. Wyrazy rosyjskie, zapożyczone w czasach zaborów, mogły bądź przetrwać okres 
międzywojenny, bądź zostać zapożyczone na nowo po 1939 r. W artykule Białorutenizmy 
i rusycyzmy w gwarach polskich na Litwie (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006, s. 109–115) 
przedstawiłem zwięzły szkic o zapożyczeniach białoruskich i rosyjskich, ich rozróżnianiu 
(stosunkowo prostym w przypadku obecności h, np. hora ‘bieda’, hołysz), odróżnianiu 
zapożyczeń białoruskich od wyrazów rodzimych (tu pomaga geografi a wyrazów: te, które 
są notowane tylko w polskich gwarach kresowych, należy uznać za zapożyczenia), o pod-
trzymywaniu przez białoruski polskich dialektyzmów czy archaizmów (np. w przypadku 
czub ‘snop’), o hiperstaranności (tu przedstawionej w szczególności tendencją do unikania 
białoruskiego akania, np. w osystent, porafi a), o adaptacji zapożyczeń (np. podstawianiu g 
zamiast h, jak w gołobli, podstawianiu samogłoski nosowej w miejscu u, np. kęst ‘krzak’) 
itd. Uwagi tam wypowiedziane, odnoszą się generalnie także do gwar polskich na Bra-
sławszczyźnie; najważniejsza różnica sprowadza się do tego, że na tu badanym terenie 
trzeba uwzględnić wpływy rosyjskie idące z gwar staroobrzędowców.

Tuty u nꞌas [w Stankowiczach] katoliki były, w naszej wsi same katoliki, mała musi jakie dwa, 
czszy domy, jak nazywajo Maskalꞌi. Nu a tego, a teraz prawasławnych u nas nie ma, w naszej 
wiosce ni jednego, tylko katꞌoliki no i ruskie te, Maskalꞌi jak my nazywajem StnKG22 

A tam starawiery, jak u nas Maskali nazywajo, tam dolina pójdziesz — starawierka; tedy jejna 
siostra tam na góreczku GimWK31

Tutaj w Dryświatach, to może być wiencej katolikow. Tamta strona, jak tam w bok, tam do 
Mieżan, tam wiencej prawosławia PelDrśBMk31
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Dawne zapożyczenia rosyjskie mogły właśnie z tych gwar pochodzić; informatorzy 
nieraz wspominają sąsiadów-„starowierów”. Ponadto do pierwszej wojny światowej ro-
syjski był językiem państwowym, potrzebnym w kontaktach z władzami, nauczanym 
w szkole (co prawda do szkół uczęszczali nieliczni), obowiązującym w wojsku. Zapew-
ne w tamtych czasach zapożyczono wyrazy plen ‘niewola’ i plennik ‘jeniec’ czy zakꞌon 
— w Słowniku nawet nie ‘prawo’, ale ‘obowiązek’.

Analiza Słownika pokazuje, że dużo jest wyrazów zapożyczonych z rosyjskiego z lat 
1939–1941 i po 1944 r., tj. za czasów okupacji sowieckiej, i trudno się temu dziwić, bo ta 
sytuacja trwała przecież wiele lat, a i dziś dominacja rosyjskiego jest faktem. Powszech-
ne używanie tych wyrazów poświadczają też osoby miejscowe. W Słowniku starano się 
je wyróżnić opatrując kwalifi katorem „sow.”, co należy objaśniać jako ‘zapożyczone 
w czasach sowieckich’. Kwalifi kator ten może się kojarzyć z określeniem „sowietyzm”, 
zwykle stosowanym do pojęć i instytucji związanych z ustrojem radzieckim, ale mam 
nadzieję, że czytelnik wybaczy mi tę dwuznaczność skrótu. Starałem się ostrożnie sto-
sować ten kwalifi kator, by ustrzec pracę przed możliwymi pomyłkami. A o nie łatwo, 
bo rzecz jest skomplikowana. J. Karłowicz przestrzega np. przed używaniem wyrazów 
bolnica, kantora z czego wynika, że wyrazy były znane i używane, ale przecież rozpo-
wszechnienie tych wyrazów nastąpiło za czasów sowieckich i gdyby dać przy tych wy-
razach kwalifi kator „sow.” byłoby to pomyłką „połowiczną”. Podobnie byłoby w przy-
padku wyrazów naczalstwo, pokupki i in.

Jednym z najciekawszych rodzajów kalkowania jest znane już od dawna podstawianie 
polskich odpowiedników fonetycznych i morfologicznych do wyrazów wschodniosło-
wianskich, dzięki czemu otrzymujemy takie formy jak kęsty ‘krzaki’ z brus. i ros. кусты́, 
trąba (trąbka, trąbeczka) ‘rura, rulon’ z ros. трубá, w pewien sposób należą tu też dręty 
jako hiperstaranne do polskiego przecież, a odczuwanego jako obce druty (miejscową na-
zwą są prątki), a każde opracowanie słownikowe przynosi tu nowe „kwiatki”.

Współwystępowanie wyrazów zapożyczonych i rodzimych 
Celem niniejszego szkicu nie jest wszechstronne przedstawianie słownictwa polszczyzny 
brasławskiej, ale próba pokazania występowania różnych par wyrazowych w słowniku 
(rejestrze) i w tekście. Współwystępowanie w słowniku (rejestrze) pokazano poprzez 
umieszczenie w artykule hasłowym Słownika wyrazu zapożyczonego i jego rodzimego 
ekwiwalentu (czasem są to dwa różne zapożyczenia i dwa różne ekwiwalenty). W niniej-
szym szkicu staram się pokazać statystycznie wybrane pary wyrazowe. Pary te obejmują 
leksykę zapożyczoną i rodzimą, archaizmy (czasem podtrzymywane wpływem obcym) 
i wyrazy polszczyzny ogólnej współczesnej, formy podstawowe i derywaty, zazwyczaj 
już zleksykalizowane. 

Jak już wspomniano, współwystępowanie wyrazów zapożyczonych i rodzimych 
przedstawiono w Słowniku przez podanie w jednym haśle synonimów, np. mołoducha 
i młoda czy ludzina i człowiek. Często obydwa wyrazy może użyć ten sam informator, 
por. np. każny, kożen, każdy u jednej osoby. Przy przeglądaniu Słownika już na pierwszy 
rzut oka widać, że takich par (szeregów) jest wiele. 

Jak już wspomniano, niekiedy zapożyczenia nowsze informatorzy stosują do czasów 
dawniejszych, np. rusycyzm kłas ‘klasa’ może określać klasę przedwojenną, a bolnica 
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— szpital w Krakowie w czasie wojny, bywa jednak i tak, że stare określenie może być 
użyte dla czasów nowszych, np. oddział ‘klasa’. 

Bywa, że zestawienia pozornie proste i jasne wcale takimi nie są. Wyraz awtobus jest 
niekwestionowanym zapożyczeniem z rosyjskiego, ale jego odpowiednik polski auto-
bus mógł być wzięty z białoruskiego (pamiętajmy, że autobusów przed wojną nie było) 
i wówczas też należy go traktować jako zapożyczenie.

Przykładem zapożyczania wyrazów rosyjskich poprzez język białoruski są bryhada 
i bryhadꞌir (używane obocznie obok postaci z -g- w brygada i brygadꞌir). Takich zapo-
życzeń jest z całą pewnością więcej, ale tylko niektóre mają tak wyraziste cechy biało-
ruskie jak h czy twarde r, zresztą zmiana rosyjskiego ŕ miękkiego na r twarde mogła się 
dokonać też na gruncie języka polskiego. 

Brak jakiegoś odpowiednika polskiego w zebranym materiale nie przesądza wcale, 
że w jakiejś wsi czy u jakiegoś informatora taki wyraz nie występuje. Większy korpus 
tekstów dałby tu bardziej przekonywające wskazówki, ale nie rozstrzygnąłby problemu. 
Tym niemniej kilka zapisów jakiegoś zapożyczenia bez zapisania odpowiednika pol-
skiego pokazuje przynajmniej tendencję rozwoju tamtejszej polszczyzny.

Podjęto próbę pokazania częstotliwości występowania poszczególnych wyrazów 
w wybranych parach wyrazowych z wykorzystaniem korpusu tekstów (zob. dalej).

Korpus tekstów
Elektroniczny korpus tekstów gwarowych6, sporządzony przez dr Aleksandrę Wieczo-
rek, pozwala na szybkie wyszukanie zarówno wyrazów istniejących w języku ogólno-
polskim, jak i (nieco żmudniejsze) wyszukanie wyrazów nieobecnych w polskim języ-
ku literackim, a więc wyrazów dla korpusu obcych. Korpus pozwala przywołać także 
konteksty użycia wyrazu, co pozwala na rozróżnienie pramo ‘na wprost’ od pramo ‘po 
prostu’, choć trzeba wtedy analizować każde użycie. Jak wszystko na świecie korpus nie 
jest bez wad, m.in. czasami trudno jest dotrzeć do formy, o której wiadomo, że istnieje, 
jednakże nie może to przesłonić jego zalet. 

Korpus pozwala w szczególności na stwierdzenie frekwencji użycia wyrazu w całym 
zbiorze i u poszczególnych informatorów. Większy sens ma podawanie frekwencji tylko 
w przypadku dużych liczb.

Pary wyrazowe: wyrazy z różnych języków
Wyraz zapożyczony z gwary białoruskiej ~ wyraz rodzimy

Takich par jest sporo, np. tamaka ~ tam. Bywają jednak zapożyczenia niemające w ze-
branych tekstach polskiego odpowiednika, np. swacia (w: Smułkowa 2009–2011, I też 
tylko tak). Bywa również odwrotnie: w zebranym materiale kilkakrotnie powtarza się tłoka 
bez odpowiednika białoruskiego (co nie znaczy, że go w polszczyźnie tamtejszej nie ma)7. 

6 Ten korpus tekstów gwarowych „rozpoznaje” także formy dialektalne, np. chadzꞌic’, kontek, fšyska 
identyfi kuje z chodzić, kątek, wszystko.
7 Swego czasu zwracałem uwagę na to, że kontynuanty dawnych grup *TerT, *Telt... należą do cech 
mogących bronić przed zapożyczeniami, por. J. R i e g e r , Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku 
mniejszości (na przykladzie gwar polskich na Ukrainie i gwar ukraińskich w Polsce), ZPSS. Seria X, 
Językoznawstwo, Warszawa 2002, s. 199–205.
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Wyraz rodzimy ~ wyraz zapożyczony z rosyjskiego przed 1939 r.
W wielu przypadkach trudno jest rozstrzygnąć czy jakiś wyraz został zapożyczony 

z rosyjskiego dawniej, czy po 1939 r. O dawności zapożyczenia można mówić, gdy wy-
raz był notowany w źródłach dawniejszych, ale tu Słownik Wileński niewiele pomoże, bo 
przecież takich zapożyczeń raczej unikał. W pracy Zofi i Kurzowej rejestr dawnych rusy-
cyzmów obejmuje również niewiele wyrazów. Więcej takich zapożyczeń można znaleźć 
w słowniczku Leonarda Jaszczanina, który z Wileńszczyzny wyjechał zaraz po 1944 r. 
(słowniczek w pracy Alojzego Zdaniukiewicza jest niewielki i rusycyzmów w zasadzie 
nie ma). Najwięcej zapożyczeń rosyjskich można znaleźć w poradnikach językowych, 
zwłaszcza u Jana Karłowicza (w opracowaniu Zofi i Sawaniewskiej-Mochowej).

Jak już wspomniano, przed pierwszą wojną światową rosyjski był językiem państwo-
wym, obowiązującym w urzędach, w szkole, w wojsku, a już bez ograniczeń czasowych 
był i jest językiem sąsiadów-staroobrzędowców. 

Mamy tu więc stroić (wraz z derywatami) ~ urządzać, szykować z jednej strony, 
a z drugiej stroić ~ budować.

Dla niektórych zapożyczeń brak jest w tekstach polskich odpowiedników, np. dla 
szpały ‘podkłady kolejowe’, swobodny ‘wolny’.

Wyraz rodzimy ~ wyraz zapożyczony z rosyjskiego w czasach sowieckich
Niektóre wyrazy zapożyczone w okresie sowieckim nie mają w zapisanych tek-

stach odpowiedników polskich, np. awaria ‘wypadek’, sprawka ‘zaświadczenie’; nie 
znaczy to, że przy większym materiale nie znaleźlibyśmy rodzimych wyrazów, ale jest 
to już sygnał, że realia powojenne noszą nazwy rosyjskie czy białoruskie. Oczywiście 
dla awtoławka, kołchꞌoz, sowchꞌoz, kułꞌak, kułaczka, predsiedaciel (kałchoza) czy tru-
dodziꞌeń polskie odpowiedniki nie istnieją, a nie zapisano polskich odpowiedników dla 
dwojꞌurodny (też dwojerodny, dwurodny) i in. 

Są też wyrazy często używane w życiu codziennym, a niemające nic wspólnego z no-
wymi realiami, gdzie zapożyczenia też wciskają się silnie. Tak jest np. w przypadku par: 
toże (o ile to jest zapożyczenie nowsze), obiazꞌacielno wobec też, obowiązkowo. Widział-
bym tu z jednej strony silny wpływ szkoły, mediów, ale pewnie też wpływ sąsiednich gwar 
białoruskich i języka białoruskiego jeszcze chyba silniej podatnych na wpływ rosyjski. 

Pary wyrazowe: wyraz w formie podstawowej ~ zdrobnienie
Jedną z cech charakterystycznych zebranych tekstów jest użycie wyrazów pierwotnie 
zdrobniałych czy hipocoristiców w funkcji neutralnej. Być może na ujawnienie tej cechy 
w jakiejś mierze wpłynął sposób pozyskania materiału przede wszystkim przez nagrywa-
nie tekstów ciągłych, z nakierowaniem tematycznym (w zbiorze N. Ananiewej, uzyskanym 
przede wszystkim metodą odpytania kwestionariusza, form podstawowych jest stosunkowo 
więcej). Takie zneutralizowane zdrobnienia mogą dotyczyć nawet świętych: A to to, to tylko 
obraz Świentej Agaty [Świętej Agaty?] u mnie jest obraz Świentej Agatki tylko, i tylko Świę-
tej Agatki, bierze sie obraz i obchodzi sie naokoło tego paloncego sie budynka. Kwalifi kator 
„zdr.” w Słowniku może być mylący, gdy oznacza genezę wyrazu, a nie jego funkcję.

Oczywiście szereg form stanowią aktualne zdrobnienia/hipokorystyka, np. weselka 
w zdaniu: biedna była waselka za to, co nie była z czego, piniendzy nie była. Czasem 
trudno jest stwierdzić jak informator traktuje derywat, np. przy starꞌyk i staryczꞌok, choć 
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w zdaniu same staryczki pazastanawszy sie opis demografi czny wydaje się obiektywny, 
tzn. staryczꞌok nie jest odczuwany jako zdrobnienie. Wreszcie mamy kontekst, z którego 
wynika, że dawne zdrobnienie już jako takie nie jest odczuwane, np. w: spalnia, a ja 
mówie spalniczka, spalnia, tam spim; monż umar, świakrowka umarła (tak samo jest 
w innych kontekstach z formą świekrowka). Formy wianek, wianeczek i wianuszek na 
określenie wianka, który zdobi pannę młodą, używane są wymiennie i nie są związane 
ani z wielkością przedmiotu, ani jakimś subiektywnym do niego podejściem. Podobnie 
wymiennie używane są określenia wieczory i wieczorki (też wieczeruszki).

W zapisach czasami zdarzają się tylko formy zdrobniałe, np. ziarko ‘ziarno’ w zda-
niu: ziarki te wymłócali. Forma podstawowa ziarno została raz użyta w znaczeniu ‘zboże’ 
zgodnie z jednym z rosyjskich znaczeń wyrazu зернó (obocznie z ziarko, które w zdaniu 
ziarka sieli, żyto sieli, jenczmień sieli może oznaczać albo ‘zboże’ albo ‘ziarno’). 

Leksykalizacja (neutralizacja) hipokorystyków ma miejsce także w określeniach ro-
dzinnych, np. też oddali tatko pługi i brony.

Funkcje neutralne często pełnią też intensiva, np. mogiły tyko odkryty byli, świꞌeżan-
kie; zbierali takie puli, takie żelꞌazieńkie. 

Frekwencja wyrazów w parach
Jak już wspomniano wyżej, często nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dany wyraz 
jest zapożyczeniem czy archaizmem wspartym wpływem obcym, czy jest zapożycze-
niem z gwar litewskich czy z gwar białoruskich (mam na myśli bezpośredniego dawcę), 
czy jest rusycyzmem dawnym czy nowym itd. Dlatego wybrałem prezentowanie po-
szczególnych par wyrazów z komentarzem. Cyfry po wyrazie oznaczają liczbę zapisów 
w tekstach. Zestawienia i komentarze pokazują wyraźnie, że wielu wyrazów nie można 
jednoznacznie zakwalifi kować.

białorutenizmy
— ci 194 ~ czy 565 (~ ili 20). Stare zapożyczenie (można tu mówić o regionaliźmie) ci 

‘czy’, dobrze znane w polszczyźnie północnokresowej, można tu rzeczywiście uznać 
za charakterystyczne, choć — co ważne — przewagę ma ogólnopolskie czy. Rusy-
cyzm ili, użyty przez niewielu informatorów, jednakże się zaznacza.

— drenny 29 ~ zły 24, niedobry 6. Wyraźnie zaznacza się obecność zapożyczenia.
— hulać/pohulać 21 ~ tańczyć/potańczyć 94. Znaczna przewaga form polskich związa-

na jest zapewne z brus. gw. tancawáć
— hodować/wyhodować 16 ~ wychowywać/wychować 7. Wyraz hodować w różnych 

znaczeniach uważany jest w polskim za pożyczkę ukraińską, tu trzeba przyjąć (także) 
wpływ białoruski. 

— subota 15 ~ sobota 22. Dotyczy to także nazwy święta Wielka Subota ~ Wielka Sobo-
ta, co każe odnosić zapożyczenie raczej do białorutenizmów

— baćka 4 ~ ojciec 288. Ponadto w korpusie nie ma w ogóle formy baćkꞌi ‘rodzice’, 
a jest ona tylko w nieuwzględnionym w korpusie słowniku Minksztymów (rodzice 
występują 108 razy, rodzꞌicieli 2)

— mogiłki 5 ~ cmentarz 53, smentarz 1.
— truna 4 ~ trumna 6 i grob 6. Białoruskie gwarowe trúna (znane też w gwarach pol-

skich) jest związane z pol. trumna.
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— wiły 1 ~ widły 10.
— sobaka 0 ~ pies 27. Wyraz sobaka pochodzi spoza korpusu.
— tworog 0 ~ twarog i twaróg 9. Wyraz tworog pochodzi spoza korpusu. 

białorutenizmy/rusycyzmy
— toże 30 ~ też 725. Odnotowujemy znaczną przewagę wyrazu rodzimego i to w zakre-

sie słownictwa nienacechowanego w żaden sposób.
— uż 14 i uże 4 ~ już 2 955. Trudno przypuszczać by takie zachowanie formy polskiej 

można było łączyć z trafi ającym się w gwarach białoruskim już (zresztą tu z polskie-
go).

— cieplica 9 ~ łaźnia 35 (~ bania 1). Wyraz bania został zapożyczony zapewne od ro-
syjskich staroobrzędowców.

— pobić 9 ~ zniszczyć 45. Być może pobić w tym znaczeniu (np. o kościele, domu) jest 
zapożyczeniem nowszym.

— pobić 5 ~ zabić 46. Być może pobić w tym znaczeniu jest zapożyczeniem nowszym.
— czaj 3 ~ herbata i herbatka (razem) 13. Wyraz czaj trzeba uznać raczej za rusycyzm 

(obecny także w białoruskim). 
— budni dzień 2 ~ powszedni dzień 3. Wyraz budni wspierany jest ofi cjalną terminolo-

gią, zaś powszedni — językiem religijnym.
— doska 1 ~ deska 30. Gdyby deski kupowano w sklepie, pewnie form białorusko-ro-

syjskich byłoby więcej.

rusycyzm dawny, za sowietów ponowiony
— sotka 3 ~ setka 6. Wyrazy oznaczają miarę ziemi, po wojnie odnoszoną do działek 

przyzagrodowych i do części pól kołchozowych. Proporcje pokazują siłę nazwy pol-
skiej (choć stanowiącej ekwiwalent rosyjskiej).

— czas 1 ~ godzina 80. Polskie godzina jest wspierane białoruskim hadzína.
— zakrywać/zakryć 37 ~ zamykać/zamknąć 17. Trzeba pamiętać, że jest też brus. za-

krywáć/zakrýć i zamykáć/zamknúć.

rusycyzmy nowsze
— posyłka 1 ~ paczka 8. Wyraz posyłka, związany z wysyłaniem rzeczy do więzienia, 

trzeba traktować jako rusycyzm. Z kolei paczka ma wsparcie ze strony brus. gw. 
páczka (tu nie bez wpływu polskiego).

— użas 1 ~ strach 22. Wyraz polski ma także oparcie w brus. i ros. strach.
— mołodość 1 ~ młodość 16. 
— specjalno 1 ~ specjalnie 10.

rusycyzmy/białorutenizmy nowsze
— pasport 23 ~ paszport 14. Wyraz oznacza ‘dowód osobisty’ w ZSRR, a potem na 

Białorusi (jeśli jest „zagraniczny” to wtedy odpowiada polskiemu paszport), jest to 
więc rusycyzm sowiecki. Dziwi duża liczba form z fonetyką zgodną z odpowiednim 
wyrazem polskim.

— awtobus 30 ~ autobus 22. Przykład pokazuje możliwość błędnej interperetacji, bo-
wiem forma (wymowa) ogólnopolska jest równobrzmiąca z formą białoruską.
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— bolnica 15 (u 5 informatorów) ~ szpital 32. Wyraz bolnica raczej jest rusycyzmem. 
Forma polska trzyma się bardzo dobrze mimo, że nazwa dotyczy instytucji, ale ma 
oparcie w brus. gw. szpítal (tu z polskiego).

— kłas 13 ~ klasa 88 i oddział 5.
— kiłometr 6 ~ kilometr 74. 
— chociꞌa 4 ~ chociaż 25 ~ choć 143. Forma choć jest podtrzymywana brus. gw. choć.
— rys 2 ~ ryż 5. Obydwa warianty oznaczają produkt kupowany w sklepie; widać trady-

cja, związana z tradycją kulinarną, ma nadal przewagę.
— uczyć 2 ~ uczyć się 112. Obydwie formy mają wsparcie w języku białoruskim (oraz 

jego gwarach) i rosyjskim.
— butyłka 1 ~ butelka 18. Forma rodzima znajduje oparcie w białoruskim butélka (a to 

z polskiego).
— piśmo 1 ~ list 52. Forma rodzima ma wsparcie i w gwarach białoruskich i w białoru-

skim języku literackim (gdzie trzyma się zapewne nie bez wpływu polskiego). 
— uczyciel 1 ~ nauczyciel 45. Forma nauczyciel może mieć wsparcie ze strony brus. gw. 

nawuczýciel (a to zapewne z polskiego).

rusycyzmy
— daże 16 ~ nawet 158. Można mówić o znacznej przewadze wyrazu rodzimego, ale 

trudno nie zauważyć, że użycie rusycyzmu wyraźnie się zaznacza.

regionalizm/zapożyczenie białoruskie lub rosyjskie (wpływ białoruski/rosyjski)
— rynek 36 ~ targ 1. Można tu mówić w zasadzie o wyłączności wyrazu regionalnego, 

wspartego wpływem gwar białoruskich (do których mógł trafi ć z polskiego określe-
nia miejsca).

— odzienie 13 ~ ubranie 27. Obydwa wyrazy mają wsparcie ze strony brus. gw. adzié-
nie, ubránia.

— nadziewać i nadziać 9 ~ ubierać i ubrać 75.
— ostrow 6 ~ wyspa 7. Dialektyzm ostrow jest wsparty przez brus. gw. óstrau, ale jest 

i brus. gw. wýspa (z polskiego?).
— światły 5 ~ jasny 4. Mimo małej liczby form warto pokazać równą w zasadzie fre-

kwencję obydwu leksemów.
— siarczyki 4 (u 2 informatorów) ~ zapałki 3. Przykłady pokazują trzymanie się daw-

nych określeń (por. tu siarczyk SWil. i brus. gw. siárczyki), bo przecież w sklepie 
można kupić siarniczki lub spiczki (nazwy nie notowane w materiale).

regionalizm/dialektyzm
— mocno 72 ~ bardzo 491. Obydwa leksemy mają oparcie w brus. gwar. mócno i bárdzo 

(a tu dostały się one z polskiego).
— cokolek 51 ~ cokolwiek 7. Regionalizm trzyma się dobrze, być może także w związku 

z podobieństwem do formy ogólnopolskiej. Przy gdziekolek 13, dziekolek 5, dzieśko-
lek 3 ani razu nie zapisano formy z -kolwiek.

— kiedyści, kiedyście, kiedyść (razem 15) ~ kiedyś 72.
— inakszy 5 ~ inszy 2 ~ inny 35. Wszystkie trzy formy mają swoje odpowiedniki brus. 

gwar: inákszy, ínszy, ínny.
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inne
— sioło 3 ~ wieś oraz wioska i wioseczka (razem) 322. Stare zapożyczenie, a później 

dialektyzm kresowy sioło (z akcentem na przedostatniej zgłosce od końca) jest pra-
wie niezauważalny przy wyrazie wieś i derywatach. Forma wioska ma oparcie w tak 
samo brzmiącym wyrazie gwarowym białoruskim (tu z polskiego).

— szlub 24 ~ ślub 54. Przewaga formy ogólnopolskiej nad dialektalną nie dziwi wobec 
faktu zawierania ślubu z udziałem księdza, który zwykle posługuje się polszczyzną 
literacką.

— baba i babka (razem) 29 ~ kobieta i kobietka (razem) 104. Nie wgłębiając się w hi-
storię drugiego leksemu można stwierdzić, że przewagę ma leksem dziś ogólnopolski 
nad gwarowym polskim i białoruskim (pominięto tu oczywiście baba ‘kobieta przyj-
mująca porody’).

— jama i jamka (razem) 28 ~ dół 9. Leksem jama ma oparcie w brus. gw. jáma.
— fest 14 ~ odpust 14. Wyraz dialektalny fest jest podobnie częsty jak ogólnopolski, 

a zarazem dialektalny odpust.
— dziewka 4 ~ dziewczyna 50 i dziewczynka 82. Forma dialektalna dziewka ustępuje 

znacznie przed ogólnopolskimi, ale zarazem dialektalnymi dziewczyna i dziewczynka.
— grob 6 ~ truna 4 i trumna 6. Dialektyzm grob (znany na Mazowszu) zaznacza się 

wyraźnie przy dialektalnym polskim i białoruskim truna i ogólnopolskim trumna. 
— organisty 4 ~ organista 6. 
— robota 88 ~ praca 126. Obydwa leksemy są ogólnopolskie a zarazem gwarowe, wy-

raz robota szerzy się mając oparcie w brus. rabóta, a zwłaszcza w ros. robóta (choć 
jest też brus. dial. práca).

zleksykalizowane zdrobnienia (spieszczenia)
Zdrobnienia są charakterystyczne dla zebranego materiału, w każdym razie w Słow-

niku rzucają się w oczy. Nie znaczy to jednak, że zleksykalizowane i nie oznaczające 
rzeczy małych dawne zdrobnienia, przeważają nad wyrazami podstawowymi — jest 
wprost przeciwnie. Ilustracją tego stanu są pary:
— kościół 567 ~ kościółek 5. Forma kościółek może być używana na oznaczenie tej sa-

mej budowli, co kościół (kościoł). Duża liczba przykładów jest rezultatem tematyki 
odnoszącej się z jednej strony do zwyczajów, ze świętami kościelnymi związanych, 
a z drugiej — do prześladowań.

— krowa 212 ~ krówka 24.
— wieś 203 ~ wioska 110 ~ wioseczka 9. Tu wyraźnie widać, że forma wioska jest zlek-

sykalizowana, oznacza po prostu ‘wieś’.
— chata 134 ~ chatka 9. Nadspodziewanie forma podstawowa jest używana w większo-

ści przypadków.
— kobieta 94 i baba 28 ~ kobietka 10 i babka 1. Zdrobnienie kobietka, używane jako 

forma zleksykalizowana, jednak się zaznacza.
— wianek 53 ~ wianeczek 20 ~ wianuszek 7. Zwykle chodzi tu o wianek panny młodej 

(nie brano pod uwagę wianek ‘belki opasujące chałupę na jednym poziomie’).
— pogrzeb 45 ~ pogrzebik 1.
— plita 18 i płyta 2 ~ plitka 1. Wyraz oznacza kuchnię z żelaznym blatem, tylko dwa razy 

wystąpił w formie spolszczonej. Forma zdrobniała praktycznie nie jest używana. 
— jama 26 ~ jamka 2. Tu leksem oznacza ‘dół’.
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— chlew 24 ~ chlewek 1. Forma zdrobniała praktycznie nie jest używana.
— bydło 24 ~ bydełko 1. Forma zdrobniała praktycznie nie jest używana.
— kasza 21 ~ kaszka 7.
— jagody 21 ~ jagodki 2. 
— kisiel 19 ~ kisielek 5.
— kanawa 7 ~ kanawka 3. 
— herbata 6 i herbatka 7. Tu zdrobnienie-spieszczenie jest zrozumiałe.

zdrobnienia/spieszczenia w zakresie słownictwa dotyczącego rodziny
— tato/tata 42 ~ tatko 1 ~ tatuś 54. Zapewne nawet w przypadku leksykalizacji spiesz-

czenia, zachowuje ono pewien odcień emocjonalny.
— dziad 12 ~ dziadek 23. Tu zleksykalizowane zdrobnienia-spieszczenia są czymś na-

turalnym.

*

Pełne przedstawienie słownictwa polszczyzny na Brasławszczyźnie wymaga dalszych, 
odrębnych opracowań monografi cznych. Należałoby pełniej wykorzystać korpus tek-
stów z uwzględnieniem frekwencji występowania par wyrazowych w poszczególnych 
idiolektach, ewentualnie uzupełniając korpus o dalsze nagrania. Zasługują na szczegó-
łowe omówienie regionalizmy oraz zapożyczenia białoruskie — ze zwróceniem uwagi 
na zapożyczenia i derywaty od nich tworzone już na gruncie polszczyzny oraz litewskie 
(te ostatnie były już przedstawiane w pracach N. Birgiel i K. Rutkowskiej). Interesujące 
bywają adaptacje zapożyczeń i kalki, zwłaszcza repliki fonetyczne typu ręczyć, ską-
bać, sprążka. Warto byłoby dokładniej pokazać dawne i nowsze zapożyczenia rosyjskie, 
zwracając uwagę na możliwe pośrednictwo białoruskie. Osobno trzeba przedstawić sło-
wotwórstwo tak historycznie, tj. uwzględniając zapożyczone formacje z odpowiednimi 
sufi ksami, jak i synchronicznie
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 O tzw. oksytonezie i proparoksytonezie 
w polskich gwarach kresowych 

[Язык. Сознание. Коммуникация. Сборник научных статей к юбилею профессора 
Наталии Евгеньевны Ананьевой. Московский государственный университет. 

Филологический факультет. Выпуск 55. Макс Пресс. Москва 2017, s. 267–273.]

W polskich gwarach kresowych na Białorusi, Litwie i Ukrainie przycisk wyrazowy 
przeważnie jest zgodny z ogólnopolskim i panującym w większości gwar polski etnicz-
nej i pada na drugą zgłoskę od końca, np. łꞌaźnia, postrꞌoić). Jeśli w odmianie wyra-
zu jakaś zgłoska na końcu dochodzi lub jeśli ginie, akcent przesuwa się odpowiednio, 
np. chłꞌopiec — z chłopcꞌami czy kanꞌapa — kꞌanap. Taki przycisk nazywany jest parok-
sytonezą, co sygnalizuje stałe akcentowanie zgłoski przedostatniej od końca, a więc nie-
zależnie od morfemu (rdzenia czy sufi ksu, tematu czy końcówki). Jest to więc określenie 
odnoszące się do prozodii.

Osobliwością gwar kresowych jest traktowanie cząstki się jako związanej stale z wy-
razem (czasownikiem), stąd akcent w formach typu rozsꞌech sie, adrygꞌam sie, strojꞌi sie 
(pewnie należałoby stosować pisownię łączną) trzeba uważać za paroksytoniczny.

Odstępstwa od tej zasady występują przede wszystkim w wyrazach zapożyczonych, 
np. kałchꞌoz, awtomꞌat, hołodomꞌor, trudodnꞌi, hołubꞌyj, do bꞌolnicy, z ꞌobłas’ci, buldꞌożera, 
był orhanizꞌatorem, ale mogą występować także w wyrazach rodzimych — derywatach 
(często wspólnych z białoruskim lub ukraińskim) jak dzieciꞌuk, sokolꞌuk, a zwłaszcza 
w pewnych formach gramatycznych, np. ja idꞌe, wun idziꞌe, wonꞌy pujdꞌo, wun poszꞌał, 
my poszlꞌi; czekꞌaj, patrzꞌaj, dawꞌaj; słꞌabieńki, ciꞌenieńko. Bardzo często w literaturze 
akcent padający w wyrazie czy w formie na zgłosce pierwszej od końca nazywany jest 
oksytonicznym, a akcent na zgłosce trzeciej od końca — proparoksytonicznym (tak jest 
np. w pracach, które opisują odstępstwa od akcentu ogólnopolskiego, por. Grek-Pabi-
sowa 2002: 13–16, Karaś 2002: 126–1301). Są to określenia co najmniej dyskusyjne, 
a w większości przypadków niesłuszne.

Przypatrzmy się terminologii. Pojęcia barytonezy, oksytonezy (a dalej paroksytone-
zy i proparoksytonezy) były i są używane dla zjawisk akcentologii greckiej, stosowano 
je także dla innych dawnych języków indoeuropejskich. Zmiany czy raczej modyfi kacje 

1 [Sam kiedyś także pisałem o „akcentuacji oksytonicznej” w przysłówkach!].
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ich znaczenia dobrze pokazuje J. Marouzeau pisząc o pojęciu oksytonu, że termin ten, 
zapożyczony z nazewnictwa gramatyków greckich dla oznaczenia we właściwym sensie 
wyrazu z ostrym przyciskiem, używany jest nieprawidłowo dla wyrazu, mającego na 
tej zgłosce akcent dynamiczny. Z. Gołąb, A. Heinz i K. Polański odchodzą od określeń 
„prawidłowy” i „nieprawidłowy” pisząc, że był to termin „akcentuacji greckiej, ozna-
czający wyraz, który ma acutus na ostatniej sylabie. Zjawisko występowania akcentu na 
ostatniej sylabie nosi nazwę oksytonezy”. Podobnie pojęcie barytonezy u Marouzeau 
wychodzi od etymologii: chodzi o wyraz, którego ostatnia zgłoska ma gravis lub w ogó-
le pozbawiona jest tonu. W słowniku trzech autorów barytonon to „wyraz nie akcento-
wany na ostatniej sylabie, przez Greków starożytnych odczuwany, jako <<mający ciężki 
ton>>”. U W. Sklarenki barytoneza oznacza przycisk na temacie (rdzeniu), natomiast 
oksytoneza — na sufi ksie tematycznym; dodajmy, że w wyniku zmian fonetycznych 
prasłowiańskich w wielu przypadkach sufi ks taki zlał się z końcówką, wobec czego dziś 
będzie to przycisk na końcówce (a jak wskazano niżej w przypadku końcówki zerowej 
będzie to przycisk na pierwszej sylabie od końca). Pojęcia te są związane przede wszyst-
kim z paradygmatem, a nie z pojedynczymi formami czy końcówkami.

Dziś oksytoneza oznaczać może więc przycisk w całym paradygmacie na końcówce 
(czasem dwusylabowej jak -ꞌami, gdzie pada na zgłoskę drugą od końca!), a w przy-
padku końcówki zerowej — na zgłosce tematycznej pierwszej od końca, bo w językach 
słowiańskich niektóre końcówki, np. w mian. lpoj. deklinacji na -ŏ- czy na -ū- zanikły, 
por. np. w pol. wóz, syn. 

Pisanie o oksytonezie dysponując tylko jednym zapisem mianownika z końców-
ką zerową, np. cielepiꞌej ‘niedołęga’, bocianiꞌuk, cielꞌak, zdechlꞌak jest nieuzasadnione 
i mylące, bo nie wiemy gdzie pada przycisk w przypadkach zależnych. W przypadku 
akcentowanej końcówki, np. dłużyniꞌa, mamy prawo spodziewać się akcentowanych 
końcówek w przypadkach zależnych, ale i tu mogą nas czekać niespodzianki.

W innych przypadkach, np. w rozkaźniku czekꞌaj — czekꞌajmy, czekꞌajcie akcent na 
sylabie pierwszej od końca jest tylko w 2. os. lpoj., a w pozostałych formach pada on na 
zgłoskę drugą od końca. 

Bałbym się mówić mówić o oksytonezie w przypadku wyrazów nieodmiennych, jak 
przysłówki, np. raniꞌej, dawniꞌej.

Proparoksytoneza oznacza przycisk na sylabie trzeciej od końca również w para-
dygmacie, a nie tylko w poszczególnych formach. A więc w przypadku odmiany orha-
nizꞌator ~ orhanizꞌatorem, *alilꞌujnik ~ alilꞌujniki czy egzꞌamen ~ egzꞌameny tylko w for-
mach orhanizꞌatorem, egzꞌameny, alilꞌujniki przycisk pada na zgłoskę trzecią od końca, 
a w mianowniku lpoj. jest przycisk na sylabie drugiej od końca. Mamy tu więc do czy-
nienia z akcentem na temacie (co można nazwać przyciskiem kolumnowym czy osta-
tecznie barytonezą), na tej samej z punktu widzenia morfologicznego zgłosce. Podobnie 
jest w przypadku wnꞌuczeczka — z wnꞌuczeczkami, bo tu również charakterystyczne jest 
nie (zmieniające się w niektórych przypadkach) miejsce akcentu, lecz stały akcent na 
jednej z sylab tematu (na rdzeniu) jak wyżej. 

Czy w ogóle ma sens określanie dzisiejszych stosunków akcentowych terminami uży-
wanymi w stosunku do akcentuacji języków dawnych? Poza tym w przypadku stosowa-
nia takich określeń dostajemy mieszaninę terminologiczną: raz analiza dotyczy prozodii, 
raz — morfologii. E. Stankiewicz w opisie współczesnej deklinacji rosyjskiej w rozdziale 
poświęconym przyciskowi pisze tylko o temacie (stem) i końcówce (desinence). 
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Jak więc opisać odstępstwa od przycisku paroksytonicznego w polskich gwarach kreso-
wych? Najlepiej pokazać to na przykładach, choć trzeba pamiętać o tym, że materiały 
dla takiego opisu są skąpe.

Rzeczownik
Przycisk na końcówce (w mianowniku w przypadku końcówki zerowej przycisk 

pada na ostatnią zgłoskę tematu), np. mużꞌyk ~ z mużykꞌom ~ mużykꞌi; pacꞌan ~ pacanꞌom; 
parsiꞌuk, dop. parsiukꞌa (z domyślną dalszą akcentuacją na końcówce). Tu określenie 
„oksytoneza” byłoby usprawiedliwione, właściwe z punktu widzenia prozodycznego. 
Podobnie jest w przypadku pastꞌuch, z pastuchꞌom, *kipiatꞌok ~ kipiatkꞌom. Możliwe, 
że należą tu: durꞌak ~ durakꞌi czy *bahatꞌyr ~ bahatyrꞌy, sparꞌysz ~ sparyszꞌy, staryczꞌok 
~ lmn. staryczkꞌi, pacꞌuk ‘szczur’ ~ lmn. pacukꞌi, choć nie można wykluczyć odmiennej 
akcentuacji w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Co do form z końcówką -ꞌom i in. 
zob. uwagi na końcu.

Przycisk na temacie — na ostatniej zgłosce tematu, którą tworzy sufi ks. W przy-
padku dzieciꞌuk, dop. dzieciꞌuka (z domyśną dalszą akcentuacją na morfemie -uk- nale-
żącym do tematu) czy bocianiꞌuk, dop. bocianiꞌuka ewentualne mówienie o oksytonezie 
odnosiłoby się nie do stosunków prozodycznych, ale morfologicznych. Właściwszym 
jest więc mówienie o akcencie [w mian.] na ostatniej zgłosce tematu, ewentualnie 
ze wskazaniem, że chodzi o sufi ks. Zapewne należą tu leniꞌuch, lenciꞌaj ‘leń’, druszlꞌak. 

Podobnie jest w przypadku odmiany kałchꞌoz — kałchꞌoza — kałchꞌozami, bo jest to 
wyraz złożony i morfem choz (skrót od choziajstwo ‘gospodarstwo’) można potrakto-
wać tak jak sufi ks. W mian. lpoj. mamy akcent na pierwszej od końca (zresztą końcowka 
jest zerowa), w dopełniaczu — na drugiej, w narzędniku lmn. — na trzeciej od końca. 
Przycisk określać należy jako kolumnowy (barytoniczny). Prawdopodobnie podobnie 
jest w garkolꞌep.

Przycisk na temacie — na ostatniej zgłosce tematu: bajꞌan, na bajꞌanie, samagꞌon 
~ samagꞌonu, Sawiꞌet ~ Sawiꞌety, przy Sawiꞌetach, sielsawiꞌet ~ z sielsawiꞌeta, u sielsa-
wiꞌecie, snarꞌad ~ snarꞌady, snarꞌadów, łabꞌan ‘byk lub krowa bez rogów’ ~ łabꞌany, 
kułꞌak ~ kułꞌakami (choć w mian. lmn. kułakꞌi). Zapewne też: brygadꞌir, weterynꞌarz, 
snitꞌar, nawꞌoz, kilogrꞌam. 

Przycisk na temacie — nie na przedostatniej, ani nie na ostatniej zgłosce (na 
przedostatniej w przypadku końcówki zerowej — w mianowniku): sꞌadzik ‘przedszkole’ 
~ w sꞌadziku; bꞌunkier ~ z bꞌunkiera, naczꞌalnik ~ do naczꞌalnika, *sałdꞌacik ~ sałdꞌaciki, 
jꞌaszczyk ~ jꞌaszczyki ~ u jꞌaszczykach, buhꞌałcier ~ buhꞌałciera, katꞌolik ~ katꞌolików, 
kałchꞌoźnik ~ kałchꞌoźniki. Zapewne należą tu ꞌoczeredź ‘kolejka’, ꞌopuchol, prꞌawiło, 
*adnalꞌicznaść ‘gospodarka indywidualna’ ~ przy adnalꞌicznaści, *chrystꞌośnik ‘o mło-
dzieży odwiedzającej domy na Wielkanoc’ ~ chrystꞌośniki, prꞌadziad ~ prꞌadziady.

Przycisk zachowany na temacie w derywatach rzeczownikowych: dziꞌadyńka, 
dziꞌetoczka i dziꞌetańka (: dziꞌetka), dziꞌeweczka, dop. wꞌodeńki.

Przycisk zachowany na temacie w derywatach odprzymiotnikowych i odcza-
sownikowych: jajꞌicznica, szlꞌopancy ‘rodzaj obuwia’ (: szlꞌopać).
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Zaimek
Przycisk zachowany na temacie w zaimkach: jꞌejny ~ jꞌejnego.
Przycisk na końcówce w zaimkach (w formach jednozgłoskowych rzecz jasna na 

temacie), np. on, onꞌa, onꞌi.

Przymiotnik
Przycisk zachowany na temacie w przymiotnikach — intensivach: biꞌednieńki, 

ciꞌenieńki, malꞌusieńki i malꞌusieńka, fꞌajnieńki, drꞌachleńka chatka, kwꞌasnienki, nie-
wiꞌelczeńkij, słꞌabieńki, rybki świꞌeżeńkie, deseczki okurꞌatnieńkie, sztanionki biꞌaleńkie, 
podługowꞌaciankie, szyrꞌokieńkie listy odpowiednio do biꞌedny, ciꞌenki, malꞌuśki, fꞌajny, 
drꞌachły, kwꞌasny, podługowꞌaty itp. Tu należą też przymiotniki od nazw miejscowości, 
np. wꞌidzewski (: Wꞌidzy).

Przysłówek
Przycisk zachowany na temacie w przysłówkach — intensivach: ciꞌenieńko, czꞌy-

ścianko, rzꞌadzieńko.
Przycisk na końcowej zgłosce przysłówka odpowiednio do przycisku w przy-

miotniku: czyściꞌej, cieplꞌej oraz bez takiego odpowiednika: prędzꞌej, lepiꞌej, skąpiꞌej, 
raniꞌej. Tu należą też zleksykalizowane formy przypadkowe: bosiaczkꞌom.

Czasownik
Przycisk na rdzeniu w bezokoliczniku — w derywatach, np. dożꞌyć, podkꞌuć, 

zalꞌać, nalꞌać, rozkłꞌuć, ukrꞌaść, wypꞌić, ubrꞌać ‘posprzątać’, zaniꞌeść, zalꞌeźć. Czy tu też 
trzeba zaliczyć pomꞌogć, paśpiꞌeć ‘zdążyć’?

Przycisk na końcówce w czasie teraźniejszym: idziꞌe (czy według *idziꞌecie?)
Przycisk na ostatniej zgłosce tematu w czasie teraźniejszym zgodnie z przyci-

skiem w czasowniku bezprzedrostkowym: nie podꞌasz, powiꞌem. Też na końcowce: nie 
zachcꞌo (tu rownież możliwa analogia do *zachcꞌecie)

Przycisk w 2 os. lmn. czasu teraźniejszego na temacie zgodnie z przyciskiem w 2. 
os. lpoj.: pꞌójdziecie, pojꞌedziecie, wꞌidzicie, bꞌędziecie, polꞌeziecie.

Przycisk w czasie przeszłym według przycisku w bezokoliczniku: postꞌawili (: 
postꞌawić), zaswꞌatali (obok zaswatꞌali), pajꞌechali, oddꞌał (: oddꞌać), podꞌał (: *podꞌać), 
spłꞌaczywali (: *spłꞌaczywać — tu przycisk trudny do objaśnienia na gruncie gwary), 
zapewne też przewiꞌoz.

Przycisk w 2. os. lpoj. rozkaźnika według przycisku w 2 os. lmn.: dawꞌaj, przestꞌań, 
nie mꞌów, popróbꞌuj, nadziꞌeń, nie poddziewꞌaj ‘nie wyśmiewaj’, przecierꞌaj sie, pamꞌyj, 
wlezꞌaj, padꞌaj, waźmꞌi, zakiełznꞌaj i załꞌoż konia.

Varia
Przycisk w różnych wyrazach nieodmiennych na ostatniej zgłosce: jeszczꞌo, po-

tꞌom, chociꞌa oraz na innej zgłosce (poza drugą od końca): jꞌeżeli, obiazꞌacielno, jꞌakości, 
jak połꞌożeno.
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Często trudno jest objaśnić zjawisko. Tak np. przy zapisach: brꞌazgul ‘dzwonek w uprzę-
ży’ ~ lmn. brazgꞌuli obok brazgulꞌi możliwa jest zarówno odmiana paroksytoniczna 
w całym paradygmacie, jak i odmiana na temacie w liczbie pojedynczej, a na końcówce 
w liczbie mnogiej (teoretycznie możliwa jest też odmiana na temacie w liczbie poje-
dynczej). Formy z końcówką -om (mużykꞌom, pastuchꞌom) można traktować jako zapo-
życzenia albo jako cytaty. Czy dotyczy to też innych akcentowanych końcówek rodzi-
mych, ale równym np. białoruskim (dop. lpoj. parsiukꞌa, mian. lmn. mużykꞌi) też?

Trzeba też pamiętać, że odstępstwa od paroksytonezy na pewnych terenach są sze-
rzej reprezentowane, a na innych — mniej, że obok odstępstw omówionych wyżej czę-
ste są dublety akcentowe, np. te fotografꞌiji ~ fotogꞌafi ji (u jednego informatora), bra-
zgulꞌi ‘dzwonki w uprzęży’ ~ brazgꞌuli, kubꞌelnik ‘wiozący wyprawę panny młodej’ ~ 
kꞌubielnik, lewszꞌun ‘mańkut’ ~ lꞌewszun, pjꞌanica ~ pjanꞌica, ruczꞌej ~ rꞌuczej, kisiꞌel 
~ kꞌisiel, zakꞌon ‘prawo’ ~ zꞌakon, raniꞌej ~ rꞌaniej, zaswꞌatali ~ zaswatꞌali, paszꞌed! ~ 
pꞌoszed!

Niniejsze propozycje nie roszczą sobie pretensji do pełnego opisu zjawiska, wyma-
gają też rozpatrzenia i przemyślenia na większym materiale. Szczegółowy opis pozycji, 
w których występują odstępstwa od stanu w polszczyźnie ogólnej dała już I. Grek-Pabi-
sowa, w wielu przypadkach pokazując przyczyny (analogie). Celem autora jest przede 
wszystkim pokazanie innego podejścia do opisywanych zjawisk i postawienie pytania 
o status niektórych form (zwłaszcza form z przyciskiem na końcówce).
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 Uwagi o języku polskim i dawnej sytuacji językowej 
w Daublach na Brasławszczyźnie 

[Slavistica Vilnensis 2005–2009 = Kalbotyra 54 (2). Литовцы и славяне: взаимодействие 
языков и культур в истории и современности. Vilnius 2009, s. 100–107]

Valerijus Čekmonas1 pięknie pokazał, jak zapis mowy jednego (na badanym przez niego 
terenie — jedynego) informatora może wiele powiedzieć o języku jakiejś społeczno-
ści [Adomavičiūtė-Čekmonieniė, Čekmonas 1999]. W szczególności analiza języka po-
szczególnych osób (idiolektów) oraz wykorzystanie informacji przez nich przekazanych 
na tak skomplikowanym językowo obszarze, jak okolice Opsy na zachodniej Brasław-
szczyznie na Białorusi [Rieger, Stelmaczonek, Jasinowicz 2002], czasem lepiej pozwoli 
unaocznić sytuację niż obraz uogólniony. 

Warto przypomnieć, że na omawianym terenie miały miejsce wielkie zmiany demo-
grafi czne: podczas I wojny światowej, w związku z przechodzącym tam frontem, lud-
ność wysiedlano, po zajęciu tych terenów przez Sowiety w 1939 r. wywożono bogatych 
gospodarzy („kułaków”), podczas okupacji niemieckiej ludność była mordowana, po 
powrocie Sowietów — mordowana i wywożona, po 1945 r. niektóre rodziny wyjechały 
do Polski. Industrializacja spowodowała odpływ młodzieży ze wsi. Z kolei w związ-
ku z budową elektrowni ignalińskiej nastąpił wielki napływ ludności rosyjskiej, a także 
innych narodowości, tu posługujących się najczęściej rosyjskim, z całego Związku So-
wieckiego. Pierwotny obraz terenów polsko-białoruskich z resztkami ludności litewskiej 
zmienił się więc nie do poznania.

W niniejszym szkicu wykorzystuję nagranie mojej współpracownicy Anny Stelma-
czonek (obecnie: Bartnik) z 2003 r. ze wsi Dauble koło Opsy (w połowie drogi pomiędzy 
Brasławiem a Widzami)2. Eksplorator nie był może aż tak dociekliwy, jak V. Čekmonas, 
nie miał też tyle czasu na nagranie, ale i tak bardzo wiele z opowiadań informatora moż-
na się dowiedzieć, a co więcej, warto to opisać. 

Informatorem był Konstanty Milewicz, ur. w 1913 r. Pochodził z miejscowej rodzi-
ny szlacheckiej: „tutaj dziadak moj tu żył i uojciec [...] mama też tu niedalieko tu też, 

1 W polskich publikacjach znany także jako Walery Czekman.
2 Jej zawdzięczam także rozpisanie nagrania w transkrypcji fonetycznej, którą tu upraszczam. Nagranie 
i rozpisanie były fi nansowane z grantu Komitetu Badań Naukowych nr 1H10D01513.
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z tych miejsc, my z szliacheckaj rodziny, jaż ze szliachta pochodza, i moja matka, i matki 
rodzicy to drugie, i herb mamy dawniejszy, ten wsio, wo co”3; z rodziny szlacheckiej 
pochodziła też jego żona: [z] „szliacheckiej. Zakrzewski [...] tak samo herb miał”.. Po 
powstaniach w XIX w. rodzina straciła majątki: „toż jak powstania byli, tu drugo, to 
dziadka pradziadka oniżeż poadbierali majontki”, ale ojciec i tak miał 370 hektarów. 
Polski znał z domu, potem chodził do szkoły; najpierw cztery lata w odległych 9 km 
Szałakuńdziach, potem gdzieś bliżej, od ósmej klasy do dziesiątej — w Opsie. Następnie 
ukończył półroczną szkołę podofi cerską w Sokółce. Brał udział w wojnie polsko-nie-
mieckiej w 1939 r. na kierunku Prus Wschodnich, został ranny, dostał się do niewoli, 
ale udało mu się uzyskać decyzję komisji lekarskiej o niezdolności do pracy i dwa lata 
przemieszkał w Krakowie. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej wrócił do domu. 
Po 1945 r. rodzice „nie zachcieli pojechać do Polski, ale zachcieli, znaczy, umarć tutaj, 
tutaj na cmentarzu tu jich lieżo dziadki i pradziadki i cała rodzina lieży; czegu my do 
Polski pojedzim?”. Kiedy nasz informator złożył papiery na wyjazd, przyszło mu czekać 
3 lata, ale po powrocie Chruszczowa z Ameryki (1959 lub 1960 r.) wyjazdy wstrzymano 
i został. 

Mówi, że z żoną rozmawiał zawsze po polsku, co pośrednio potwierdza jego dobra 
polszczyzna. Formułuje to jednak nie całkiem jasno, bo na pytanie czy z żoną rozmawiał 
po polsku, odpowiada: „po polsku; moja żona pa rusku mało i mówiła tylko po polsku, 
wo co, widzi jak”. Jego młodszy syn, czterdziestoletni, który był marynarzem, a który 
w 1997 r. zamieszkał znów z rodzicami, do ojca zwraca się miejscową gwarą białoruską; 
inne dzieci po polsku potrafi ą pisać i czytać, ale na co dzień posługują się rosyjskim. 
Sam informator mówi: „teraz że mołodzież po polsku nie gada”, zaś na pytanie: „A daw-
niej?” odpowiada: „nu, niektóry i nie gada, nu co jim zrobisz?”. Na pytanie „z kim we 
wsi można jeszcze porozmawiać po polsku?” odpowiada: „nie ma tu takiego człowieka, 
tu jeden jest człowiek to drugo (‛tą drogą’ — powiedzonko informatora J.R.), ali nie roz-
mawia”. O okolicznych wsiach mówi tak: „a Pan Bóg” (domyślne: jego wie), „nie ma tu 
już dawniejszego człowieka, nie ma takiego Poliaka, to drugo wsio psuta, psuta liudzi, 
wo co”. Ale eksploratorka natrafi ła potem jeszcze na inną osobę, mówiącą po polsku. In-
formator opowiada też o innych wsiach: „prawosławnych było, starowierow było, potem 
liudzi miaszane, Lićwiny wo tam, tamte dwie wioski koło jeziora, tam znaczy mołodzież 
użò po rusku i po poľsku gadała. Choć i stara i po poľsku i po rusku umieli, alie oni 
miendzy sobo po litewsku. Nu, Adymianiszki, Baliuszyszki, Piatkuniszki”. [Po litewsku 
tu mówiono?] „Tak”. [A po polsku?] „Tu po poľsku pół liudzi tylko, miendzy sobo po 
poľsku, wo co. Nu a wyjdzisz gdzie, znaczy, co zrobisz? Pa białorusku mówić czy pa 
rusku trzeba mówić”. Na innym miejscu pytany o szlachtę okoliczną mówi: „Wyszedszy 
taki Trapcza szliachciec i tedy Atwiłowicz taki u Opsie żyje, a ja to trzeci, a wiencej nie 
ma, wo co. Wszystkie do Poľski pojachali, a chto znaczy trafi ł na Sybir w czterdziestym 
roku, wot”. Dodaje też, że było tam dużo rodzin szlacheckich.

Warto tu dodać, że inny informator z tych okolic, ur. w 1931 r. koło Opsy (nagranie 
z 2001 r.) wskazuje wsi, w których mówiono dawniej po litewsku, po białorusku i po 
polsku: „Zaborniki, taka koło Opsy niedalieko wioska [...] ta wioska nachodzi sie onà 

3 Tu i dalej stosuję pisownię zbliżoną do ogólnopolskiej z zachowaniem cech charakterystycznych 
gwary.
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miendzy Pelikany i Daliekie. Zaborniki, onà teraz tam już, i o tam wszystko po litewsku, 
uot. Poteym koło Złota takie wot Kumpini, Adymiàniszki, teraz to już chyba tam oni już 
nie umiejo, bo stare poumierali już. A w Kuźniach czy tak spotkajo sie koło kościoła, 
miendzy sobo po litewsku. O takie był trzy, cztery wioski, a sama Opsa wiencej po pol-
sku tam”. Na pytanie kiedy to było, odpowiada: „Nu to litewska ta rozmowa szła u jich 
tam i przy Polscy, i po wojni”. I teraz? „I teraz, może i teraz, chto jich wiedzo. Taki 
wioski Wajniuńcy, Zaborniki. Nu Dryświaty to już po polsku, Widzy tam już też polski”. 
Na pytanie o znajomość języków rodziców, wyjaśnia (nie całkiem jasno): „Nu, to takiż, 
biełoruski taki, litewski, tyko dziadek moj, nu babcia może też znała, dziadek też znał. 
[Rodzice] miejscowi, wot”. Na pytanie o miejscowości, w których mówiono po polsku, 
odpowiada: „Było. Na przykład w samym centry Opsa, nu tam jaszcze wioski bliżej do 
Opsa liubili [!] po polsku, a tak reszta biełaruskie. Nu te wioski litewskie mówili mien-
dzy sobie, co gadaja nie zrozumiesz; nu, a potemż jak Sowiety przyszli, tak nauczyli sie 
i ruski. Tam takie tam czysto po rusku tam gramatycznie tam, kto tam umie? Nu tak, wot 
ruska-biełaruski jenzyk, jak i teraz”.

Informator ma świadomość pewnej odrębości lokalnej polszczyzny, na co nie bez 
wpływu była służba wojskowa i pobyt w Krakowie: „nu wychodzi, że tu Polska była 
jakby jak, akcant białoruski, wo co. Widzi: akcant białoruski u nas, polska mowa, co tu 
gadać”.

Warto poświęcić trochę uwagi tym osobliwościom, a zwłaszcza „akcentowi białoru-
skiemu”, pod którym kryją się także elementy litewskie, często przyswojone za pośred-
nictwem białoruskim.

Z fonetyki
Akanie. Zamiana nieakcentowanego o oraz e na a występuje bardzo często, np. my tam 
siadzieli, u marcu miasioncu, w saniach jaźdźili, najachało pełno, wiaczoram, rozabrali 
sia ‛rozeszli się’, za jazioram, razam ze mno, moża, nie wiadoma, poczakawszy, poucia-
kali, uciak, przyszad, zaarasztować, w Krakowia, do pracy niazdolny, podziankowa-
łem, uciak, choć bardzo często zdarzają się formy bez akania, np. przychodzo, pytajo, 
rozchował ‛pochował (w różnych miejscach)’, obierać to drugo, zobaczyli, spogrzebił 
‛pochowałem’ i nie widać tu żadnej regularności. O tym, że akanie, choć powszechnie 
nie występujące, ma informator w systemie świadczy forma nazwy, z którą informator 
zetknął się w postaci z nagłosowym o-: u Aściaszowia [u aśćašov́a], zresztą obok Ostrze-
szow [oščešof] — chodzi o miejscowość w Wielkopolsce. Mamy też formy hiperstaran-
ne, np. oni nienawidzo downiejszych liudzi, tondeta (dawn. w Krakowie ‛targ z używa-
ną odzieżą’ — obok tandeta), zorabliałem, okuràt. Oddzielnie trzeba traktować akanie 
w wyrazach i formach rosyjskich czy białoruskich, por. np. balszawìk (obok: bolszewi-
ki), pliamiannik, rewaliùcyja (obok rewoliùcja), kałchozna kanceliaryja, przy sowieckaj 
właści (ale też: sowiecki sojuz), na poliawòdczestwie, u stałowaj itd. O formach typu ja 
mówia, nia benda zob. niżej. Można powiedzieć, że akanie jest charakterystyczne co 
najmniej dla niektórych przedstawicieli szlachty w tym regionie (potwierdzają to inne 
jeszcze nagrania).

Zwężenie nieakcentowanego e notowano rzadziej, głównie w końcówkach czasow-
nika, np.: list ża do mnie przyjdzi, pojedzim, przyjmim (obok przyjmiem), ciebie zapiszy, 
beńdzisz milczyć, na poczta pójdzisz, tam przeżyji, piszy i czyta, napiszy, pracuji. H. Tur-
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ska zwraca uwagę na podobną zamianę e na i/y w czasownikach w pozycji nieakcen-
towanej w gwarach białoruskich [Turska 1939, 72]. Może hiperstaranne jest e w: prze 
ulicy, zjeździeł.

Inna niż w ogólnopolskim repartycja o ~ ó, np. młódszy, transport wioz pociskow, 
pułkownikow (generalnie w dop. lmn. końcówka ma postać -ow — jak w brus.), to drógo 
[drugo] (por. wyżej) choć jest stół [stuł].

Zmiana połączeń: wargowa + j na wargowa + l (jak w białoruskim), np. zaroblia-
łem, toż nie drewliana (o budynkach), wybudował drewliany sobie dom, drawliane takie 
budynki.

Spółgłoski ć ś ź dź są wymawiane podobnie jak w języku ogólnopolskim, nie ma tu 
wileńskiego „śledzikowania” (tj. wymowy półmiękkiej c’ s’ z’ dz’).

Miękkie ch [x́] w: ońi x́itre (jak w białoruskim). 
Białoruska wymiana nagłosowych u ~ w występuje m.in. w: u nas, u Daubliach; 

u stałowaj; tut u Biełarusi; oba u Wiľni służyli, ja tu u Poľsce. 

Z morfologii
Kategorie i wyrównania. Brak jest jednoznacznego przykładu na zastąpienie rodzaju 
nijakiego rodzajem żeńskim (jak w wielu gwarach polskich na substracie litewskim), 
bo w formach: liudzka bogactwa, ta sowiecka prawa, poľska lotnictwa możliwe jest po 
prostu akanie, zwłaszcza, że jest bydło. 

Synkretyzm form mian. i biern. rzeczowników r. ż. (o nie ustalonej do końca prowe-
niencji): nie ustroiła sie na robota, przyjechałem tu na rodzina ‛do domu’.

Synkretyzm biern. i dop. lmn. rzeczowników żeńskich w: trzeba zapytać studentkow 
młodych, dziawczynak (materiał jest zbyt mały by mówić o kategorii osób czy kategorii 
żywotnych). 

Ujednolicenie form mian. lmn. występuje m.in. u rzeczowników, np.: ksienży i ksien-
dzy, liudzi ra[s]sypali sie, dwa starsza braty, inwalidy, my cztery teliefonisty, świni, 
dwie nocy, drzewy, trzy liaty. Oczywiście w niektórych z tych zakończeń można widzieć 
zwężenie nieakcentowanego e. 

Podobnie jest w mian. lmn. przymotników (ujednolicenie właściwe białoruskiemu), 
np.: liudzi zdrowe, wojene inwalidy, (braty) nia byli wziente, żywy zostali chtóre tam, 
dawniejsze stara liudzi, drzewy ładna, tamta dwa zabita (o żołnierzach), (budynki) nie 
drewliana, murawana, jeden brat i drugi brat po dwadzieścia pieńć liat byli sondzona. 

Czas przeszły może być wyrażany imiesłowem na -(w)szy (jak w gwarach litewskich 
i białoruskich), np.: dzie liudzi z wiosak przyjachawszy (‛którzy przyjechali’) na ko-
niach (‛z wozami’) stojo; krzakami zaro[s]szy; do mnie była pani przyjachawszy znaczy 
z Wiľna; ja powszechna szkoła skończywszy, a tedy ja u wojsku [...] podofi cerska szko-
ła skończywszy; oni przy caru przeżywszy; jich do czorta nabrawszy sia; uoni instytuty 
pokańczawszy; ja nabywszy sia wszeńdzie, wiem wszystko; pojachali. I poczakawszy za 
kiľko znaczy minut, przychodzo te Niemcy i pytajo, żona już tu o była za mno wyszedszy, 
to tyko ta jedna została; onżaż wyjeździł, ajej, wszeńdzie bywszy, wo co; instytut pokoń-
czywszy. Materiał jest zbyt mały, by mówić o funkcjach tej formy, wydaje się jednak, 
że przynajmniej w niektórych przypadkach, zwłaszcza w połączeniu z formami od być 
w czasie przeszłym, chodzi o uprzedniość [por. Szwejkowska 1929, Адомавичюте, 
Чекмонас 1984, 1991a, 1991b]. 
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W czasie przeszłym odnotujemy oboczne używanie form syntetycznych i analitycz-
nych: przeżyłem, byłem, nic ja nie robiłem, chodziłem, zaczołem, kupowałem, czakałem 
obok (ja) spogrzebił, dawał, my byli zmuszone, pobyli my. 

W czasie przeszłym występuje ujednolicenie form na wszystkie rodzaje (jak w bia-
łoruskim i w wielu gwarach polskich), np. samoliaty jak nadlieacieli i tych liudzi i tam 
pobili, baby rany przewionzywali; koni, krowy i świni byli tam dali; rany odnowili sie. 

Końcówki. W narz. lpoj. rzeczowników męskich wystąpiła brus. końcówka -om/-
-am: brat ksiendzam, a on furmanam; wójtam był, za stołam, pod Pułtuskam (tu poprze-
dzające końcówkę k jest twarde) obok polskiej -em: z liotnikiem.

Podobnie w narz. lpoj. rzeczowników żeńskich w formie: my z szliacheckaj rodzi-
ny wystąpiła brus. końcówka -aj (pod akcentem byłoby o; poprzedzające końcowkę k 
jest twarde, więc przy akaniu mogło by być miękkie, jak u informatora w: w kiarunku); 
por. też pol. końcówkę -ej w: na poľskiej ziemi, przy tej białoruskiej czy tej sowieckiej 
[władzy]. 

W cel. lmn. zanotowano brus. formy z -am, ale mogą one być też wynikiem akania, 
a nie zapożyczenia końcówki. Por. np.: liudziam, tym paliaczam. 

W 1 os. lpoj. pochodzenie końcówki -a: ja po polsku jej napisza, ze szliacht pocho-
dza, wyjada, jaż jich nie wyniosa (‛nie przetrzymam’), tu i żyja, patrza, ja na koniu 
przyjada, myszlia sobie nie zostało do końca wyjaśnione; wyjątkowo mamy -e w: patrze, 
ja tedy napisze.

W czasowniku trzeba wymienić dwa razy zapisaną końcowkę 1 os. lmn. -mi (nie 
jest to więc omyłka): my wam dami, miaszkami, bedąca zapewne zmorfologizowanym 
rezultatem litewskiego nierozróżniania i oraz y (o innych interpretacjach tej końcówki 
zob. [Karaś 2002]) Zwykle jednak jest -my, np. mamy, obok -m, np. pojedzim, przyj-
miem, myszlim sobie, beńdziem.

Inne. W trybie warunkowym występuje podwojone by, np. żeby mieliby co pociskow; 
żeby Niemcy nie widzieliby; żeby syn jakoś wyszedby na ksiendza; żeby pomogliby, potań-
czyliby.

Warto odnotować też formy północnokresowe w bezokoliczniku: umarć.

Z leksyki
Słownictwo wymagałoby osobnego omówienia. Tu ograniczam się do kilku mniej zna-
nych wyrazów: byľnik zapewne ‛piołun’: byľnik tam, krzakami zaro[s]szy, por. brus. 
dial. бꞌыльнік ‛ts.’; zacień ‛cień’: niech pan, tego, u zacień do sadu pójdzi; żulwina za-
pewne ‛łoza’: teraz tylie żuľwiny, tam kamieni tylie. Por. brus. dial. жулвíца i жылвíца 
‛rodzaj łozy’, lit. žilvìtis ‛wierzba; łoza’.

Zwraca też uwagę brus. pochodzenia morfem -ści w xtości ‛ktoś’. Nie wiem, czy 
morfem -ka (z rosyjskiego?), służący do podkreślenia poprzedzającej formy czasowni-
kowej, który wystąpił tu w: liudzi dawaj-ka rozbierać te magazyny jest szerzej używany.

*

Dla problematyki kontaktów słowiańsko-litewskich na badanym obszarze ważne jest 
pokazanie wsi, w których jeszcze za pamięci najstarszego pokolenia mówiono po litew-
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sku — pogranicze słowiańsko-litewskie opisywał m.in. właśnie V. Čekmonas [Чекман 

1982]. 
Ważne jest też uchwycenie cech językowych, świadczących o możliwym substracie 

czy adstracie litewskim, a trzeba to zrobić na tle innych cech językowych. W języku na-
szego informatora przeważają cechy białoruskie: m.in. akanie, niektóre końcówki a tak-
że elementy wspólne polskim gwarom podlaskim i białoruskim (np. jedna forma liczby 
mnogiej czasu przeszłego na -li). Wśród elementów litewskich znajdujemy cechy wła-
ściwe także gwarom białoruskim: czas przeszły na -(w)szy, wyraz żulwina; w nagraniu 
jest mało wyrazów dotyczących gospodarstwa i ukształtowania terenu, gdzie częściej 
można spotkać lituanizmy. Znajdujemy też element nie występujący w białoruskim, 
a więc będący wynikiem wpływu gwar litewskich: końcówkę 1 os. lmn. -mi.

Dopiero szereg podobnych przyczynków pozwoli na stwierdzenie jak na zachodniej 
Brasławszczyźnie, w poszczególnych wsiach, zaznaczyły się wpływy litewskie bezpo-
średnie i pośrednie. Ważne też będzie uwzględnienie języka zarówno potomków szlach-
ty, jak i włościaństwa.
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 Uwagi o języku polskim w Obuchowiczach 
na Grodzieńszczyźnie

[Fragment autorski artykułu: J.  Rieger, J.  Buszlakoŭ, Teksty z  Obuchowiczów na 
Grodzieńszczyźnie z  komentarzem jezykowym w:  Studia nad polszczyzną kresową 
t. IX. Semper. Warszawa 1999, s. 77–85. Tu nie wznowiono tekstów gwarowych nagranych 

i rozpisanych przez J. Buszlakowa. Znak i̯ zastąpiono przez j] 

Wieś Obuchowicze jest położona ok. 25 km na wschód od Grodna. Według tradycji 
miejscowej jest to dawna wieś szlachecka. Słownik geografi czny Królestwa Polskiego 
(1880–1902, t. XV-2) podaje, że była to „okolica” mająca 517 dziesięcin.

Znaczna część mieszkańców posługuje się gwarą polską w kontaktach sąsiedzkich. 
W powszechnym użyciu jest tu i gwara białoruska, którą znają wszyscy mieszkańcy 
wsi. Świadczą o tym także teksty: informatorzy mówią o tym jak posługują się językiem 
polskim we wsi, ale jednocześnie wtrącają wyrazy, zwroty, zdania białoruskie, np. duže 
ja i ńe pražyłꞌa z menžem; nu, xyba že te, kažꞌu; byľi tak jeden, dva vꞌyrostkof; Žydꞌov 
etyx; a z Abꞌuxavam fśo kapꞌut; tam užꞌe takoje cepjꞌo byłꞌo; otpov́edajo (i poprawia się: 
otpov́adajo), ostatniemu współrozmówcy zwrócili uwagę, by mówił po polsku.

Teksty, stanowiące podstawę zapisał w Obuchowiczach i Grodnie w 1995 r. oraz 
rozpisał J. Buszlakoŭ, zweryfi kował rozpisanie i opatrzył komentarzem [który tu jest 
przedrukowywany] J. Rieger.

*

Analiza tekstu musi uwzględniać tzw. ofi cjalną sytuację nagrania: eksplorator był czło-
wiekiem z zewnątrz, zapis został zrobiony bez „aklimatyzacji” w środowisku, zapewne 
więc opis dotyczyć będzie specjalnej wersji języka mieszkańców Obuchowicz, bardziej 
starannej (J. Buszlakoŭ zwraca uwagę na wpływ polskiego radia i telewizji). 

W zakresie akcentu brak jest w zasadzie odstępstw od normy ogólnopolskiej, choć 
zgodnie z oczekiwaniami mamy w rozkaźniku čekꞌaj, čekꞌaj w ostatniej wypowiedzi 
(o ile nie stanowią one części wypowiedzi po białorusku), dziwne hybrydalne ty xoc po 
poľsku muv́ꞌi, poza tym jednak w czasie przeszłym pꞌošet itd. O formach białoruskich 
była już mowa wyżej, zaliczyć też tu należy białoruskie i rosyjskie Kazaxstꞌan.

W zakresie fonetyki przyjrzyjmy się najpierw s a m o g ł o s k o m . I tak zanotowa-
no jedynie niewiele zwężeń nieakcentowanego e: aľi, aby ńi, aby ńi f kołxoźe — obok 
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aby ńe f kołxoźe, potym, potyem, svoje ḿeškańi, ńikogo ńi prośiła, ńi voľno, žyby kogoś 
prośić, svego k ́išeńa, ńi odžućiľiśmy, žey to ktos”, ńi było, ńi vezmo, tak ́ė o, v Grodńė 
(wydaje się, że druga informatorka ma więcej ścieśnień, niż pierwsza, ale tekst jej jest 
krótki). Raz zanotowano zwężenie nieakcentowanego o: vujskovyx.

Podobnie wyjątkowo tylko mamy tu zamianę nieakcentowanego e i o na a (tzw. aka-
nie [zmorfologizowane]): w biern. rzecz. i przym. żeńskich (zamiana -e z dawn. -ę) mam 
jedna curka, f subota, skońčył škoła, para xat pozostało śe, na žadna robota žondova 
jego ńi vezmo, (ale obok tego jest ľexka na renke), może tu też trzeba zaliczyć a jak 
napravda, trudńa; w pozycjach nie łączących się z określoną formą mamy kos”c”ułak, 
navat, Grodna (ale kilka razy jest Grodno) i hiperstaranne zapewne opsoľutńe. Nawet 
wyraz kołxoz w różnych formach wymawiany jest bez „akania”. Formę B’ełaruśinka 
łatwo wytłumaczyć użyciem leksemu rosyjskiego. Nie ma zamiany wygłosowego -e na 
-a w całe žyc”e, muv́e i in.

Samogłoski nosowe w wygłosie ulegają odnosowieniu bezwyjątkowo: čuje s”e, poj-
de, muv́e, ja poxoʒe, pšyježǯajo, spšedajo, tšymajo, pšyjado, nazyvajo, koxajo, učo śe, 
b́oro, vezmo, ś śostro, była druxno, pšet s”ḿerc”o, cała młodoś vdovo. W śródgłosie 
przed spółgłoskami zwartymi i afrykatami mamy rozłożenie jak w języku ogólnopol-
skim, np. ʒ”enkujemy, spenʒ́iľi, postomṕiła. Przed szczelinowymi występują zarówno 
samogłoski nosowe (ewentualnie z rozłożeniem na samogłoskę ustną i u nosowe nie-
zgłoskotwórcze jak w języku ogólnopolskim): męžofsk ́e, męža, c”ęško, ćęšk ́e, z” z”v́ǫsku, 
jak i rozłożone z n (przeważnie słabiej artykułowanym): c’enšk ́e, zameńśće, z menžem, 
jenzyk, s sons”edńej fs”i, sons”atḱi, zamonš, z’v́onzek, z dźev́ontego roku. Formy bez 
rozłożenia nosówki i z rozłożeniem na samogłoskę ustną oraz słabiej artykułowane n tra-
fi ają się u tego samego informatora, wydaje się jednak, że za charakterystyczne dla gwa-
ry należałoby uznać formy z rozłożeniem. Wyjątkowo pojawiła się forma 1 os. xcem, 
którą trudno jednoznacznie wytłumaczyć (jedna z informatorek, której tekst nie został tu 
uwzględniony, gdyż nie podano gdzie się urodziła i wychowywała, w piosenkach bardzo 
często ma wygłosowe en: ńex śen Polska (i ńex śę Polska), tu śeń uczyła Boga znać, tu 
modľić śeń [!] zaczeła, jak śen gńeva, ńex śen gńeva, žebym ćeń Jaśeńko, zapytam śen, 
ješče śeń pytała; ten rodzaj wymowy charakterystyczny jest na Wschodzie m.in. u osób, 
które starają się mówić poprawnie, a także u uczących się języka polskiego).

Przed nagłosowym o- szereg razy zanotowano protetyczne ṷ-: ṷon, ṷona, ṷot ńe 
jiʒ”e, z ṷojcem, po ṷojca s’ḿerc’i obok: ona, ot juš, o u nas, ojc”ec, po ojcu, na ten o, 
tak ́ė o, opsoľutńe, do Obuxov́ič. Tylko raz zanotowano protezę v-: vokoľicaḿi. Protezy 
przed nagłosowym u- nie zanotowano, por. np. u nas.

Przed nagłosowym i- często występuje protetyczne j-: jix, pšet jimi, jim, po jixńix 
tam, jiʒ”e, to ji nadaľ obok poznaľi ix.

Samogłoska e przed jotą ulega zwężeniu, a wygłosowe j- może zanikać: puźnij, 
fčeśńi, lžy, ńe najlep‘i, ale jednocześnie zapisano formy literackie v́encej, bľižej.

Na miejscu dawnego o pochylonego przeważają kontynuanty ogólnopolskie, odstęp-
stwa zdarzają się rzadko: pomošc”e, u mojix sons”adof — obok u Poľakuf, kośćołuf, 
bandytuf (w Sov́etof mamy zapewne wpływ rosyjski), kos”c”uł.

Na miejscu dawnego a pochylonego w ostatnim tekście dwa razy pojawiło się o: pyto 
3 os. lp., teŋgo słoma.

W zakresie s p ó ł g ł o s e k  za najbardziej charakterystyczne można uznać wahania 
w wymowie odpowiedników ogólnopolskich ć ź ś. Pewną trudność w ich opisie stanowi 
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jakość nagrania. Niewątpliwie przeważa wymowa c” z” s”, tzn. „pośrednia” pomiędzy 
ć ź ś oraz c’ z’ s’ — tak słyszał wszystkie przypadki J. Buszlakoŭ. Wydaje się jednak, że 
w wielu przypadkach wyraźnie słychać ć ź ś, w niektórych też c’ z’ s’ — i tak to zapisa-
no w transkrypcji (także w kilku innych przypadkach stwierdzałem różnice w percepcji 
artykulacji tych spółgłosek pomiędzy Polakami z jednej strony, a Ukraińcami, Białoru-
sinami i Rosjanami z drugiej).

Spółgłoska l ma stale miękką wymowę jak ľ: koľońa, ľexka, kľasy itd.
Odnotujemy występowanie przedniojęzykowego ł we wszystkich pozycjach, także 

na końcu sylaby (i wyrazu): młode, zb́erało s”e, kos”c”uł, był, kołxozy.
W gwarze występuje fonem [γ], zapisywany tu przez h: historja, Henryk, Haŋka.
Przed spółgłoskami tylnojęzykowymi pojawia się ŋ (n tylnojęzykowe): pańeŋka, 

Haŋka, ščeŋḱi, teŋgo (obok Hanka, na renke, ʒ”efčynḱi).
Jeden raz zanotowano rozłożenie miękkości po wargowej: imńe, poza tym mamy tam 

iḿe.
Po spółgłoskach bezdźwięcznych v nie traci dźwięczności: svoje, svego.
Przed miękkimi v́ ń poprzednia spółgłoska szczelinowa ulega zmiękczeniu: z’v́onzek, 

z” z”v́ǫsku, z naźv́isḱem, z” ńim‘i. 
Przed innymi miękkimi poprzedzająca spółgłoska może nie ulegać zmiękczeniu: 

 sńegu, spendźiľi. 
Fonetyka międzywyrazowa jest nie udźwięczniająca: teš naśeľajo, xoc”aš ix, teras 

mam.
W zakresie fl eksji teksty przynoszą sporo interesujących zjawisk, choć dopiero 

badania „kwestionariuszowe” pozwoliłyby na bardziej pełny opis gwary. Zacznijmy 
od braku k a t e g o r i i  m ę s k o o s o b o w o ś c i . W zakresie końcówek rzeczownika 
mamy wprawdzie mian. lp. Žyʒ́i, ale obok tego — osadńiḱi, zaś w przymiotniku i zaim-
ku rozróżnienia już nie ma: intyľiǵentne ľuʒ”i byľi, ľuʒ ́i bendo učćive, dobre, pracov́ite; 
fšysk ́e ľuʒ́e; obok końcówki -e mamy też -i (z rosyjskiego?): (dzieci) ońi saḿꞌi v Grodńe. 
W bierniku lmn. zaimka mamy przy ʒ́eći formę równą dopełniaczowi: ʒ́eći... koxam jix 
— zapewne w gwarze istnieje kategoria żywotnych/nieżywotnych (w zapisanych tek-
stach brak jest jednak przykładu na rzeczowniki nieżywotne). W czasowniku w czasie 
przeszłym w liczbie mnogiej jest tylko jedna wspólna forma na -ľi: my tam poznaľi s”e 
(mężczyzna i kobieta), my povyxoʒ́iľi (kobiety), ʒ”ec”i byľi małe, topoľi rośľi, byľi ćęšk ́e 
časy.

W zakresie r z e c z o w n i k a  odnotujemy w cel. lp. końcówkę -u: čłov́eku ńe čšeba 
dojadać; w miejsc. lp. — wyrównanie w zakresie tematu i końcówki: na gospodar-
ḱi; w mian. lmn. — wyrównania i końcówkę -i/-y w kśęžy, dačy, topoľi, dva ḿeśency. 
O końcówce -ov/-uv w dop. lmn. zob. wyżej (w związku z samogłoskami).

Obok iḿe (imńe) mamy też formę z wyrównaniem do przypadków zależnych: iḿen ma.
W zakresie z a i m k a  odnotujemy w zaimkach osobowych brak form krótkich: imńe 

mńe daľi, zavołaľi jego a także brak form z n- po przyimku: pošet do jej, u jix pobende, 
pšet jiḿi.

W zakresie p r z y m i o t n i k a  odnotujemy wspólną dla wszystkich trzech rodzajów 
końcówkę mian. lmn. -e (zob. wyżej o braku kategorii męskoosobowości). 

W zakresie c z a s o w n i k a  odnotujemy w 1 os. lmn. czasu teraźn. końcówkę -my 
u czasowników na -(a)m, -(aš)...: rozmav́amy, spotkamy śe, nazyvamy, zb́eramy s”e, 
v́emy, pov́emy, oraz oboczne użycie końcówek -m oraz -my u pozostałych (ta pierwsza 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Uwagi o języku polskim w Obuchowiczach na Grodzieńszczyźnie  335

zapewne jest właściwa gwarze, druga może być wynikiem nie tyle starannej wymowy, 
co wpływu szkoły czy rodzinnej tradycji): vyxoʒ”im, jeʒ”em, benʒ”em nazyvac”, my mu-
v́im obok žyjemy, ʒ”enkujemy i w czasie przeszłym ńe ḿeľiśmy. 

W czasie przeszłym w tekstach występują zarówno formy analityczne — zapewne 
charakterystyczne dla gwary, jak i syntetyczne: 1 os. lp. xoʒ”iła, ja był na pogžeb́e, tam 
šła i ja; pracovałam, 1 os. lmn. fšysḱe my pošľi, my tam poznaľi s”e, my zamonš povyxo-
ʒ́iľi, ńe ḿeľiśmy, byľis”my na gospodarce — z u̯ojcem pracovaľi. 

W zakresie s k ł a d n i  odnotujemy konstrukcje: rok staršy ode mńe (ogólnopolską), 
było mńe ṕetnas”c”e ľat, ježeľi ośemʒ́eśont dľa Aľḱi teras (= „ktoś ma ileś tam lat”; 
w drugim przykładzie konstrukcja dla + dopełniacz zamiast celownika), jemu ščeŋḱi pše-
stano boľeć (celownik zamiast dopełniacza), tyľko jeden brat u nas (= ‘mamy jednego 
brata’), kos”c”uł od nas ten zabrali (= ‘nam zabrali’), sercem choruje (= ‘choruje na 
serce’, z ros.), ja była młoda (znane i w innych gwarach polskich, wobec literackiego 
byłam młodą), dv́e s”ostry było męžofsk ́e oraz znaľazło śe dvux xłopčykuf (brak zgody 
pomiędzy podmiotem i orzeczeniem).

Z leksyki można wspomnieć o regionalizmach, np. cośc”, cos”c”i, ʒ”es”c”i, žyv́o-
ła, może też v́eśńica ‘rówieśnica’, ľexka na renke (pierwsza wyszła zamąż), grub́eń 
‘grubiaństwo’, za to ‘dlatego’ (a i za to koń najśiľńejšy), o zapożyczeniach rosyjskich 
i białoruskich: ľexka, subota, vyxadnyje ‘dni wolne od pracy’, uže ‘już’, družba, zabota 
‘kłopot, troska’ (tyx zabotuf tyľe), mašyna ‘samochód’, tut. W juš tak to nadojadło mamy 
kalkę z rosyjskiego nadoelo. Mamy też wtręty będące zapewne wynikiem interferencji 
jednostkowej: ńikoho tam možna pov́eʒ́eć, že ńe ma; družꞌyc” a także pryježǯa wobec 
pšyježǯajo (i in. z pšy-). W określeniu na Kazachstꞌan (vyvoźiľi — wobec ogpol. do 
Kazachstanu) trzeba widzieć konstrukcję zapożyczoną (a nie zapożyczony przyimek, bo 
jest ogpol. na Litwę itp.). Zwraca uwagę polski akcent na przedostatniej w zapożyczeniu 
magꞌazyn ‘sklep’1. Warto też odnotować literackie określenie zaproponovaľi nam, bo 
wskazuje ono na kontakt z dobrą polszczyzną.

1 [W tym znaczeniu i z takim akcentem wyraz znany był chyba przed wojną, o czym piszę na innym 
miejscu.]
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 Uwagi o języku wspomnień Anny Krumplewskiej 
z Brasławszczyzny

[Z  opracowania: Wspomnienia Anny Krumplewskiej z  Brasławszczyzny, w:  Język polski 
dawnych Kresów Wschodnich. T. 4. Semper. Warszawa 2010, s.  25–33. W  niniejszym 

przedruku opuszczono wspomnienia A. Krumplewskiej ze s. 33–43.]

Anna z Mickiewiczów Krumplewska urodziła się w 1927 czy 1928 roku w Matejkianach 
koło Opsy, dziś położonych na Białorusi, dawniej związanych bardziej z Wileńszczyzną. 
Jej wspomnienia zasługują na publikację przede wszystkim z uwagi na język, będący 
regionalną odmianą polszczyzny kresowej, z niewielkimi stosunkowo interferencjami 
białoruskimi czy rosyjskimi. Wspomnienia te korespondują z dokumentacją kultury 
szlacheckiej na Litwie (Kowieńszczyzna) i Białorusi (Grodzieńszczyzna), prezentowaną 
ostatnio przez Z. Sawaniewską-Mochową i A. Zielińską1.

Tekst wspomnień otrzymałem od mojej współpracownicy, p. mgr Anny Bartnik, wy-
wodzącej się z Brasławszczyzny. Tekst obejmuje 165 stron zeszytu szkolnego. Wpisany 
do komputera liczy 23 strony (spacja 1, wielkość czcionki 12). Karta tytułowa wygląda 
tak: „1968 rok // Jesienią życia mając 41 rok // Wspomnienia w goryczy // Mickiewi-
czówna Krumplewska Anna”. Zapiskę kończy data: Rok 1978, 29 czerwca. Tekst oprócz 
wspomnień zawiera rozważania Autorki nad życiem, jego sensem, przemijaniem. Opi-
suje zdarzenia, których Autorka była świadkiem. Są tu też momenty dydaktyczne, co 
wyraża Autorka expressis verbis w apostrofi e „Drogi cztelniku!”.

Anna z Mickiewiczów Krumplewska nie bez powodu zatytułowała swój tekst 
„Wspomnienia w goryczy”, przy czym o „jesieni życia” napisała w wieku 41 lat — ży-
cie miała naprawdę ciężkie. Mając pięć lat straciła matkę (ojciec miał wtedy 44 lata). 
Rodzice mieszkali „na Litwie” (autorka nie podaje dokładniejszych wskazówek), po-
brali się w 1921 r., tam się pobudowali i pracowali na roli, choć matka była kształcona 
na nauczycielkę (jako nauczycielka pracowała przed zamążpójściem). Matka zmarła 
w 1932 lub 1933 r. Potem — od 13 roku życia — ojcu pomagała autorka wspomnień. 
Do szkoły chodziła do Matejkian w ówczesnym województwie wileńskim (według 
przedwojennego Wykazu miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej — województwo 

1 Z. S a w a n i e w s k a - M o c h o w a , A. Z i e l i ń s k a , Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych 
kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej. Ginąca część kultury europejskiej. Warszawa 2007. 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Uwagi o języku wspomnień Anny Krumplewskiej z Brasławszczyzny 337

wileńskie w gminie wiejskiej Opsa2, a więc na terenie dzisiejszej Białorusi), potem 
do Pelekan (we wspomnianym już „Wykazie” kolonia Pelekany leżała w tej samej 
gminie), do szóstej klasy miała pójść w 1939 r. „Za czasów niemieckich” chodziła pra-
cować po dworach nawet 12 kilometrów od domu. Po wojnie przędła, tkała, robiła na 
drutach. Gdy miała 22 lata (a więc w 1949–1950 r.), chciała uczyć się w seminarium 
nauczycielskim w Trokach bądź w szkole pedagogicznej w Nowej Wilejce, ale ojciec 
nie puścił jej z domu.

W wieku 20 lat zakochała się z wzajemnością, ale ojciec nie zgodził się na ślub 
— chciał bogatego zięcia. Mając 27 lat poznała swego przyszłego męża. Tym razem 
ojciec nie stawiał przeszkód i pojechali „na zapiskę”, tzn. do urzędu stanu cywilnego, 
a potem był ślub w kościele. Z mężem była szczęśliwa. Kolejno rodziły się dzieci: córka 
Tenia, trzy lata później Ania (zmarła w trzecim miesiącu życia), w 1960 r. syn Antoś. 
Trzy miesiące po jego urodzeniu umarł mąż rażony piorunem. Pracowała więc ciężko 
sama, by utrzymać rodzinę przy życiu; w kołchozie stosunki były złe, dawano jej ciężkie 
i mało płatne prace. Straciła zdrowie. Wreszcie w 1970 r., po ciężkiej chorobie, zmarł 
jej ojciec. Ale autorka nie poddawała się przeciwnościom, wiedziała, że musi wychować 
dzieci i rzeczywiście córka poszła na studia (syn jeszcze był w domu). Tłumaczyła też 
sobie, że ludziom trzeba wybaczać.

Wspomnienia są prowadzone do 1974 roku. Można z nich wyczytać nie tylko oso-
biste losy autorki, ale też trudną sytuację ludzi w czasach okupacji niemieckiej i za So-
wietów. Pouczający jest także obraz stosunków patriarchalnych: ojciec może nie zgodzić 
się na ślub córki („a gdy doszło do zaręczyn tatuś pokrzyżował plany”, przy innym: „iść 
za niego nie mogłam, bo tatuś awanturzył”) czy na jej kształcenie. Od czasu do czasu 
widzimy realia domowe, np. Józef stryjek... caluśką noc spędził z (chorym) tatuśkiem 
na piecu. Dowiadujemy się też, że stryj zostawił pamiątkowy wiersz o swojej choro-
bie. Zdolny był pisać wiersze. Tylko, że nie był uczonym. Uczył się tylko na wygnaniu 
w Antokolcach... Gdy na popioły spalone przez front wrócili, nie było szkół, co na równi 
ze wspomnieniami autorki świadczy o kulturze wyniesionej z domu rodzinnego. Au-
torka najwidoczniej parała się też pisarstwem, o czym możemy wnioskować ze zdania: 
wynagrodzona jestem za pismienną pracę, za krytyki stawiane w malutkich broszurkach.

Jak już wspomniano, na uwagę zasługuje język z bogatym słownictwem abstrakcyj-
nym, frazeologią, porównaniami, sformułowaniami. Wymieńmy choć niektóre.

Słownictwo abstrakcyjne: bezsilność; fałsz; fi lar (w znaczeniu przenośnym ‘czło-
wiek pomocny’); gorycz; jest mi lżej, gdy podzielam się myślą; posiadać (nie posiadam 
nauk..., bogactwa..., zdrowia); skromność; względy (czyjeś); zaszczyty; zdobyć nauki (nie 
mogłam zdobyć nauk, bo to była wola ojca). Zwraca uwagę frekwencja wyrazów z nie-: 
nieskąpość; nietrzeźwość; niewspółczucie; niewyrozumiałość (czy w niektórych z nich 
jest wpływ rosyjski, czy to tylko styl książkowy, wyszukany?).

Frazeologizmy i porównania, sformułowania podniosłe (często górnolotne). O zmę-
czeniu, chorobie: gdy piszę, w oczach mi się sieje; oczy mi się kleją do snu; myśl głęboka 
mię opuszcza; zwiędłam; sama zwiędłam jak trawa podcięta kosą; choroba mię zmogła; 
wykonuję, co mi lekarze nakazują; okrutna śmierć tak ludzi podcina i zamienia w proch. 

2 Dane z Internetu http://wojewodztwo-wilenskie.blogspot.com/2008/05/gmina-wiejska-opsa.html 
(z dn. 13 maja 2010).
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O przeżyciach: serce przeczuło; a gdy usiądę jak posąg w zadumieniu, kilka godzin 
mogłabym tak siedzieć; mówiła ostrożnie lękając się, aby nie wyjawić najskrytszych my-
śli i tych gorących uczuć ku niemu; i wszystko uleciało jak czarowny sen. Tak krótkie te 
są drogie chwilki; szczęśliwą jestem, tylko bądź zawsze moim rycerzem i stań w mojej 
obronie. 

O ludziach, jacy są i jacy powinni być: taki to jest człowiek, który z urodzenia pusty. 
Jak oset, który dojrzawszy, od wiatru rozsiewa się; a więc niech oni będą naszym ideałem 
i lot naszych myśli kierujmy ku wyżynom; pragnę prawdziwej miłości bliźniego. Praw-
dziwej zgody całego narodu. 

O nauce: ukończyłam tylko 5 klas; wojna mi pokrzyżowala plany nauki wyższej. To 
było moim marzeniem.

O przyrodzie: zwiastuny wiosny ptaki przylatywały; odgadywała szum drzew, gdy 
chodziła za grzybami, przysłuchiwała się piosenkom ptaków. Śpiewała razem o wiośnie 
z przyrodą i o wiośnie swego życia; od dziecinnych lat ucz się rozmawiać z przyrodą. 
Wszystko jest dane tobie. Serce się raduje mając taką siłę, taką potęgę, która rodzi się 
w człowieku; nikt nie myslał, że czarna chmura wisi nad nami.

Widać tu wyraźnie wzorowanie się na kulturze słowa i wpływ polskiej literatu-
ry XIX wieku w stylu Orzeszkowej z jej zachwytem nad przyrodą, z opowiadaniami 
o przeżyciach, z nutą patriotyczną i moralizatorską, a znanej czy to z lektury własnej, czy 
też przekazywanej (czytanej?) przez ojca.

Słownictwo życia codziennego najczęściej jest ogólnopolskie z domieszką archa-
izmów i regionalizmów, a nowszych zapożyczeń z rosyjskiego czy białoruskiego jest 
niewiele, por. gospodarka, lekarz, łaźnia, sufi t, szpital (siedzę w szpitalu), zastrzyki itd., 
nawet raz rządca w znaczeniu ‘brygadzista’, a nie chaziajstwo, wracz, bania, bolnica, 
ukoły itd., jak to nierzadko bywa w dzisiejszej polszczyźnie kresowej.

Tylko niekiedy w tekście pojawi się frazes z epoki radzieckiej: drużba wszystkich 
narodów zbuduje szczęście młodym pokoleniom; to było po wojnie impiralistycznej.

Wśród regionalizmów (w tym zdrobnień w znaczeniu neutralnym, jak kątek ‘kąt’, 
bracik ‘brat’), wyrazów lokalnych, archaizmów (jak napominać ‘przypominać’, niespo-
kój, rost ‘wzrost’, ubiec ‘minąć’) i być może idiolektyzmów (doradność, inniej) wy-
mienić też trzeba zapożyczenia białoruskie i rosyjskie, także litewskie; niektóre z za-
pożyczeń rosyjskich są zapewne starsze, choć mogły zostać wprowadzone po 1945 r. 
(te, które według wszelkiego prawdopodobieństwa przyszły z władzą sowiecką, umiesz-
czam dalej, wśród sowietyzmów). Mamy tu więc m.in.:

awanturzyć ‘awanturować się, robić sceny’ 
(iść za niego nie mogłam, bo tatuś awan-
turzył (por. ros. pot. авантюри́ть)

bezdroż ‘bezdroże, brak drogi’: gdy wieźli-
śmy na mogiłę było zimno i bezdroż; idą 
o 6 km do szkoły i burza i bezdroż

bezporządki ‘nieporządki’: znalazłszy takie 
bezporządki (ros. беспоря́док)

bezsilny tu ‘bezradny’: u mnie rodzinka bez-
silna (ros. бесси́льный)

bodry ‘rześki’: tatuś... chyba z radości był 
taki bodry; (po wyjściu ze szpitala) po-
czułam się bodrą (ros. бóдрый) 

bracik ‘brat’: czekał mnie stryjeczny bracik
bujny (o wietrze) ‘silny?’ (por. w Słowniku 

wileńskim m.in. ‘jędrny, jurny’; Z. Ku-
rzowa zwraca uwagę na używanie tego 
wyrazu na Litwie „w różnych kontek-
stach”): wiatr był bujny (ros. бýйный)

burzliwy zob. ruczaj
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czeromka ‘czeremcha’: słucham szpaczka, 
co tu synek domik mu zawiesił na cze-
romce (brus. чарóмха z o)

derwan (zapewne zamiast dyrwan) ‘ugór lub 
murawa’: mam za oknem drzewa sadu, 
kawał derwana, po którym całe życie 
chodziłam (brus. gwar. дзірвáн itp., a to 
z lit.)

doradność ‘rada?’: każdy mój ruch śledziła 
przez okno..., a gdy przyszlam na stację 
podeszła do mnie z doradnością

droga śniegowa ‘droga po śniegu’: oczyścił 
drogę śniegową (ros. снéжная дорóга)

drożyć ‘bać się o kogo’: mną on (ojciec) 
tak drożył (ros. дорожи́ть кем, чем 
‘strzec, bać się stracić’, ‘wysoko cenić’, 
por. w Słowniku wileńskim m.in. ‘drogo 
szacować, cenić’)

drużba ‘przyjaźń; tu: znajomość’: w drodze 
jakiś żołnierz czepił się do drużby (daw-
ne, ale por. tеż ros. дрýжба)

familia ‘rodzina’
fundować ‘opłacać, załatwiać’: fundowal 

kogo trzeba, desek dał na trumnę, tele-
gramy posłał, mięsa i pieniędzy przy-
wiózł na pogrzeb z kołchozu

grzmota ‘piorun’ (w innym miejscu jest: 
nadszedł deszcz i pioruny): grzmotą za-
bity

hodować ‘wychowywać’: hodować dzieci; 
który mię hodował; hodowała 4-o dzieci 
(brus. гадавáць)

hulanie ‘zabawa’: rozpisawszy się, już 
tam hulanie założyli z naczalstwem, bo 
z nami też druga para była

inniej ‘inaczej’: zaczęła inniej patrzeć na ten 
świat

interesny ‘interesujący’: opiszę spotkanie in-
teresne w mem życiu (ros. интерéсный)

jarzyna (zapis: „jażyna”) ‘jare zboże’: krów 
pasie po jarzynach (wyraz znany też 
w wielu gwarach polskich)

kaban ‘wieprz’: z kabana ludzie mają do-
chód (brus. кабáн)

kantora ‘dział administracyjny’: jeździli do 
kantory (ros. контóра)

karmny ‘wypasiony, hodowany’: ma za Boga 
swój brzuch i cieszy się że tłusty, jak kar-
mnego kabana (por. brus. кóрмны)

kartofl a zbior. ‘ziemniaki’: tutaj (na wsi) 
mleko, kartofl a; posadziłam kartofl ę 

kiedr ‘cedr’: jesteś wyższym nad kiedry i li-
bany (ros. i brus. кедр)

kul ‘snop do krycia dachu’: robiliśmy kule 
na dachy (brus. куль)

łajba ‘łajanie?’: Bo to jest sztuka piękna. 
Jest w niej siła darów Bożych. Nie łajby, 
nie oszustwa

mogiły ‘cmentarz’: koni wszystkich dał na 
mogiły; z mogił wróciwszy zastaliśmy 
Franka z Walą z Dźwińska (por. w lmn. 
brus. мóгілкі, brus. dial. магíлкі). 

na ‘w’: na pracy (tak też możliwe w pol-
skich dialektach, tu zapewne pod wpły-
wem ros., por. на рабóте)

najudzać ‘podjudzać’: najudzała żon
nakopcić ‘uzbierać’: aby jak najwięcej 

nakopcić pieniędzy (z ros. накопи́ть 
дéньги)

nażyć ‘dorobić się’: a do tego ma kapitału 
nażytego przez męża (ros. нажи́ть)

nieskąpość ‘brak skąpstwa’: cel przyjemno-
ści do ludzi i nieskąpość to moje wady

niespokój ‘niepokój’: tak samo niespokój, 
plotki, kłótnia. Wymysły niestworzone

niewspółczucie ‘brak współczucia’: dzisiaj 
mam gorycz i niewspólczucie

no ‘ale’: pracowali, no nie fi zycznie (por. ros. 
но) 

obbić ‘obić’: pomógł mi ściany obbić szcze-
katurką, zaś sufi t dyktą obbijałam sama

obełgliwy ‘obelżywy, fałszywy (?)’
obuw ‘obuwie’: (pieniądze) na obiady 

w szkole, na obuw i na odzienie (ros. 
óбувь)

oczmucić ‘oszukać’: ta żmija potrafi ła 
oczmucić jak Cyganka (brus. ачмуцíць)

odpyty ‘rozmowy (przd ślubem)’, w odpyty 
przysłać: w prędkim czasie przysłał Ra-
dzewiczową w odpyty

po ‘według’: malutką piłką po sile kroiłam 
(drzewo)
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podjąć ‘wszcząć’: jedna nawet głupia przy-
szła i podjęła awanturę (ros. подня́ть 
‘wszcząć, rozpocząć’) 

podkupiać ‘podkupywać’: podkupiali bry-
gadira

podskazywać ‘podpowiadać’: serce odczu-
wa i podskazuje najlepiej; podskazywał 
mi drogę (z ros. подскáзывать)

podstrachy ‘?’: dzisiaj mam gorycz i niew-
spółczucie, podstrachy i trud mało liczony

poprzeczyć ‘zakazać, zaprzeczyć’: krów 
pasie po jarzynach i nikt nie poprzeczy; 
gdy ktoś kłamie, słucham, nie poprzeczę, 
choć rozumiem

przenieść1 ‘donieść, poinformować’: tam mi 
przenieśli...

przenieść2 ‘przecierpieć, wycierpieć’: prze-
niósł nie mało fi zycznie i moralnie; ile 
przez życie przeniosłam goryczy; i ona 
dużo w życiu przeniosla i zdrowia nie 
ma; raduję się, że przeniosłam trudy 
(ros. перенести́)

przemienić ‘przewinąć’: poszłam do kolebki 
aby go przemienić, bo był mokry

przez ‘po’: wrócił przez cztery lata i ‘w cza-
sie’: przez swój urlop (według ros. чéрез 
‘po jakimś czasie; przez, w czasie’)

przygotowić ‘przygotować’: rękę lewą sam 
przygotowił na świecę gromniczną; za-
wsze byłam przygotowiona (por. też ros. 
приготóвить)

przyjmować lekarstwa ‘brać lekarstwa’ 
(por. tu też ros. принимáть o lekach)

przykłady lmn. ‘przykład’: który mię hodo-
wał, dawał przykłady

przytulić się ‘znaleźć tymczasowe schronie-
nie’3: młodzież pędzili na pracę do Hier-
manii. Ja się przytuliłam, to i zostałam 
w ojczyźnie (brus. прытулíцца ‘znaleźć 
schronienie’)

roczne święta ‘Boże Narodzenie’: w roczne 
święta urządzałam choinkę

rost ‘wzrost’: fi gura rostu człowieka (por. też 
ros. рост)

3 Znaczenie podała prof. Z. Sawaniewska-Mocho-
wa jako znane z domu rodzinnego.

roznosić się ‘przenosić się, rozpierzchać 
się’: roznosiły się ludzie na kolonije

rozwlec się ‘rozerwać się, odprężyć się’: 
usiadłam na chwilkę, aby się rozwlec pi-
saniem (z ros. развлéчься)

ruczaj ‘potok’: po burzliwych (zapewne: po 
burzy) ruczajach; był ruczaj bez mostka 

samolubiec ‘samolub’: samolubiec; nie 
był samolubcem; samolubcy (ros. 
самолю́бец)

sam(y) ‘najbardziej’: hodowała 4-o dzie-
ci w samych wojennych czasach (z ros. 
сáмый lub brus. сáмы)

siostra miłosierdzia ‘pielęgniarka’: jak sio-
stra miłosierdzia (dawn., por. też ros. 
dawn. сестрá милосéрдия)

spogrzebić ‘pogrzebać’: spogrzebiliśmy 
(ojca) obok mej córuni Ani

sprawiedliwie ‘prawdziwie’: miałam jedne-
go jeszcze tu (chłopaka), który sprawie-
dliwie stradał

stradać ‘cierpieć’ (ros. страдáть) zob. spra-
wiedliwie

stroić ‘przygotowywać’: stroiłam przyjęcie 
(ros. стрóить)

sygnalić ‘sygnalizować’: dzwonkiem rowe-
rowym sygnalił, że wraca (por. ros. pot. 
сигнáлить)

śniegowy zob. droga śniegowa
tłoczyć ‘pomagać po sąsiedzku’: dzień tło-

czyli ‘za dnia pomagali’ (brus. талачы́ць)
tłoka   ‘pomoc sąsiedzka’: tłoką przywieźli 

drzewo
tulić ‘chronić, tu: osłaniać’: tulił mię od wia-

tru
tulić się 1. od czego ‘chronić się’: niewin-

nych ludzi, tulących się od śmierci, 
spędzali do jednego domu i podpalali 
(por. brus. тулíцца ‘znajdować schronie-
nie’); 2. do kogo ‘garnąć się’: tulę się do 
ludzi (brus. тулíцца)

ubiec ‘minąć’: ubiegło lato, jesień, zima
ukłaniać się ‘unikać, wymigiwać się’: ci 

niesprawiedliwi ukłaniali się, podkupiali 
brygadi  ra (ros. уклоня́ться)

upamiętanie ‘wspominanie?’ (w Słowniku 
wileńskim ‘zastanowienie, refl eksja’): 
był taki bodry na upamiętanie
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wałęsa ‘włóczęga’: nie słyszalam przez pięć 
z połową lat, że jestem podłą, wałęsą 
światową

wiadomić ‘powiadamiać’: Wąsowicz Staś 
wiadomił krewnym (o śmierci ojca)

wiązać ‘robić na drutach’: wiązałam lniane 
suknie (ros. вязáть, brus. вязáць)

wskoczyć ‘zerwać się’: wskoczyłam przera-
żona, pobiegłam (ros. вскочи́ть, np. с 
постели)

wyglądy ‘oględziny (przed ślubem)’: ma 
przyjechać Krumplewski, ten mój Poluś, 
na wyglądy

wyzwać zob. wyzywać
  wyzywać ndk, dk wyzwać ‘wzywać’: tam 

jeden uczony niemało wyzywal i wskazy-
wał mi drogę; wyzwał tatusia, aby mnie 
nie strwożyć (z ros. вызывáть, вызвáть)

za ‘po (coś)’: jeździłam za zakupem (nie bez 
wpływu ros. за чем)

zabawny zapewne ‘zabawiający innych’: 
byłam zabawną, siałam życzliwość i ra-
dość dook  oła (w Słowniku wileńskim 

m.in. ‘uciesznie, mile bawiący, dowcip-
ny, obfi ty w żarty, wesół’)

zabota ‘troska’: bez żadnej zaboty (ros. 
забóта)

zachwycić ‘zająć, opanować’: zachwycili 
nas Niemcy (ros. захвати́ть)

założyć hulanie zob. hul  anie 
zamieniać ‘zastępować’: krąży, kusi, zamie-

nia diabła na tym świecie (ros. заменя́ть 
m.in. ‘zastępować’)

że ‘który; co’: mieliśmy takiego sąsiada, że 
zabił żonę

żelwica ‘?’: leżał na kocu pod żelwicą z Te-
nią (córką) na pamiątkę (w Słowniku wi-
leńskim jest żełwica ‘siostra męża’, ale tu 
chodzi zapewne o coś innego)

życiopis ‘wspomnienia, życiorys’: życiopis 
mój, to moja spowiedź 

żyć ‘mieszkać’: żyła na gospodarce (ros. 
жить)

żywioła ‘zwierzę; zwierzęta’: i dużo jest ro-
dzajów żywiół, którzy się uczą, rozumieją 
człowieka (brus. жывёла)

Z wyrazów i związków wyrazowych związanych z władzą radziecką, a więc z lat 
1939–1941 i po 1944–1945 r. autorka używa następujących: 

brygadir ‘brygadier (w kołchozie)’ 
(бригади́р)

drużba narodów ‘przyjaźń pomiędzy naro-
dami’: drużba wszystkich narodów zbu-
duje szczęście mlodym pokoleniom (ros. 
дружбá нарóдов)

kołchoz (zapewne kołchòz) ‘kołchoz’ (ros. 
колхóз, brus. калхóз)

kołchozny ‘kołchozowy’ (ros. колхóзный)
maszyna ‘tu: auto’: usiądę na jakąś maszynę 

(ros. маши́на)
naczalstwo ‘kierownictwo’ (ros. начáльство)
nagruzka ‘obciążenie’: miałam nagruzkę 

25 setek buraków o dwa kilometry (ros. 
нагрýзка)

obłasny ‘obwodowy’: lektorka obłasnego 
instytutu w Witebsku

order ‘nakaz (przydział), tu na mieszka-
nie’: ma w Wilnie (dom) po orderu (ros. 
ópдер)

predsiedaciel ‘przewodniczący (tu: 
w kołchozie)’: na pracy zrozumiałam, 
że jestem udana predsiedacielu (ros. 
председáтель)

rozpisać się ‘zawrzeć ślub cywilny’: roz-
pisawszy się, już tam hulanie założyli 
z naczalstwem, bo z nami też druga para 
była (ros. расписáться)

selsowiet ‘rada wiejska’ (ros. сельсовéт)
szczekaturka ‘tynk’: zakupiłam materiały, 

suchą szczekaturkę, dyktę i linolium (ros. 
штукатýрка)

te  chnika ‘(nowsze urządzenia techniczne, 
narzędzia’: pracowaliśmy ciężko, nie 
było żadnej techniki (ros. тéхника)

technikum ‘technikum’ (ros. тéхникум)
trud ‘praca’: dzisiaj mam gorycz... i trud 

mało liczony (ros. труд)
zakon ‘prawo’: dzisiejszy nasz zakon jest 

sprawiedliwszy (!) (wyraz znany i uży-
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wany wcześniej, w okresie zaborów, te-
raz przypomniany) (ros. закóн)

zapiska ‘ślub cywilny’: domówiliśmy się na 
zapiskę; pojechaliśmy ten sam dzień na 
zapiskę 

Fonetyka. Zwraca uwagę jeden tylko zapis z wymową „akającą”: dysze aramatem 
ziemi (por. niżej). Forma nie moży (żyć nie moży) wskazuje na zwężenie poakcentowego 
e; z kolei w formie dysze (  bo strasznie dysze) jest zapewne hiperstaranne e. Jeśli udana 
w sformułowaniu jestem udana predsiedacielu (tj. przewodniczącemu kołchozu, któ-
ry nie chciał pomóc w trudnej sytuacji) oddaje formę oddana (na łaskę i niełaskę), to 
mielibyśmy tu świadectwo „ukania”, tzn. zamiany nieakcentowanego o na u, znanego 
w gwarach polskich na Litwie i na Bialorusi. W formie skączył występuje zamiana grupy 
oń w ą. Mamy też grupę ńc w gorońcość i śn w bezlitośny. 

Słowotwórstwo. Zwraca uwagę używanie zdrobnień — spieszczeń, np.: stryjek 
przyjechał na pożegnanie ostatniego braciszka, caluśką noc spędził z tatuśkiem, chory 
ojciec rączki nie mógł podnieść, autorka remontowała chałupkę itd. Zdrobniałe imiona 
występują też przy określaniu dorosłych, np. Ignuś, Gieniuś, Staś, Józik (nie mówiąc 
o „zwykłych” zdrobnieniach, jak Renia, Jania, Janek, Wacek itp.). 

Fleksja (podaję wybrane przykłady). Zwraca uwagę kategoria żywotności (wyraża-
jąca się w zrównaniu form biern. lmn. z dop. wobec ogólnopol. ograniczenia takich form 
do rzeczownikow męskoosobowych), np. dziewczynek przysłał; lubiła ten świat, ludzi 
jak swych bliskich braci i sióstr; jaki los spotka mych dziatek; aby ogrzać tych dziatek; 
wychowała bardzo dobrych dzieci; najudzała żon; krów pasie po jarzynach; koni wszyst-
kich dał na mogiły. Zamiana rodzaju nijakiego żeczowników na rodzaj żeński przejawia 
się w zdaniach: siadam napisać urywek o lecie spędzonej oraz w: robię mu piwo i tak 
przywykł, że bez niej żyć nie moży. Mamy tu też formy biernika lpoj. rzeczowników 
żeńskich równe mianownikowi, np. nikogo nie uprosiliśmy (by przywieźć księdza) na 
jego biedna dola, diabełska chytrość uczył nienawidzieć (czasem mówi się tu o akaniu 
zmorfologizowanym). Zamiast celownika może pojawić się konstrukcja analityczna: 
dla + dopelniacz: a czemu dla mnie radzą. Niekiedy repartycja końcówek jest inna niż 
w języku ogólnopolskim, np. w cel. lpoj. tutaj... staruszku swobodnie; predsiedacielu; 
w miejsc. lp. na pożyczonym roweru; w mian. lmn. były marszy; wszyscy gości (jeśli to 
nie jest konsekwencja zwężenia nieakcentowanego e). W mianowniku liczby mnogiej 
przymiotników obok form męskoosobowych, takich jak: którzy; ci... żyć powinni, może 
pojawić się uogólnona na wszystkie rodzaje końcówka -e: wysokie ludzie (tu: ‘wysoko 
postawieni’); to ludzie wesołe, uprzejme. W czasie terażniejszym widzimy wyrównanie 
w 3 os. lmn.: nie umrzą nigdy. W czasie przeszłym czasownika mamy formy synte-
tyczne: ja się przytuliłam, słuchałam, powróciliśmy itd. W 3 os. lmn. obok zwykłego 
zakończenia -li dla form męskoosobowych i -ły dla pozostałych, jak: którzy źle czynili; 
przemokłyśmy (o kobietach); rozstałyśmy się jak siostry; były marszy, mamy jednak po-
mieszanie, wskazujące zapewne na jedno tylko zakończenie w mowie żywej: roznosiły 
się ludzie i osiedlali się; aby ludzie miały z nich pociechę; były i ci; organy zagrali. Zwra-
ca też uwagę imiesłów na -wszy w funkcji czasu przeszłego (z całą pewnością można tak 
powiedzieć tylko o dwu przypadkach): po nim była (brygadzistą) dziewczynka młoda, 
tylko ukończywszy technikum ‘która dopiero co ukończyła’; Teniusia była na trzy tygo-
dnie przyjechawszy. Naszykowała nam drzewa, zapłaciła pieniądze wszystkim za mleko. 
Trafi ają się też wyrównania tematów czasownikowych typu ja rwię; ci nie umrzą nigdy.
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Z osobliwości składniowych zwraca uwagę odmiena niż w ogólnopolskim rekcjа 
czasowników: ręce mi bolą; (noga) bolała mi długo; głowa mi boli; wiadomił krewnym; 
wszystkim było dobrze za nim; podupadł na zdrowie; to mię pielęgnował jak dziecka 
(por. ros. как ребёнка); umarła z kokluszu (por. ros. з чегó); przyszedłszy z pracy nie 
miałam miejsca, od żalu; przerwa mi była, nie było mi sił; pragną wszystkim szczęścia 
(por. ros. желáют всем щáстья); żyjąc wdowcem; nie skączył wszystko; jaki to skarb 
człowiekowi zdrowie itd. Trzeba tu też wspomnieć o formie biernika po przeczeniu: ból 
serca nie mogę ugasić; że nie wychowam maleństwo i in.

Można zaryzykować stwierdzenie, że autorka świadomie unika cech charaktery-
stycznych dla języka potocznego. Być może w jej języku nie było akania, a przykład 
przytoczony wyżej został zapożyczony z rosyjskiego. Ale gdyby nawet miała w swoim 
systemie fonologicznym akanie, też pewnie nie zobaczylibyśmy go w piśmie. Stosunko-
wo konsekwentnie używa kategorii żywotności, kilka razy posłużyła się formami typu: 
na jego biedna dola. Na unikanie i wręcz zanik cech i form wyśmiewanych przez innych 
już dawno zwróciła uwagę Halina Turska. Moja współpracownica Barbara Jasinowicz 
prowadząc badania na przełomie XX i XXI w. w okolicach Widz, właściwie nie spotkała 
się z imiesłowem na –(w)szy w funkcji czasu przeszłego do czasu, gdy wyłączyła ma-
gnetofon — wtedy takie formy wystąpiły bardzo często.
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 O języku Tekstów szlachty żmujdzkiej
[Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 3. Semper. Warszawa 2006, s. 9–14]

Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz, który Teksty zebrał i opublikował w 1888 r.1, „spi-
sał je w takim języku, w jakim śpiewający je dyktowali, aby mogły służyć za materiał dla 
badaczów języka”. Trzeba podziwiać świadomość zbieracza, który w końcu XIX wie-
ku zdawał sobie sprawę z wagi swoich zapisów. Patrząc na regionalizmy występujące 
w tych pieśniach trzeba pamiętać, że „śpiewane dawniej po dworach, przeszły do okolic 
(wsi) szlacheckich”, że śpiewała je „szlachta szaraczkowa, ofi cjaliści, służba dworska, 
mieszczaństwo”, a więc ludzie „ze średnim lub małym wykształceniem”, a „język jest tu 
bliższy lub dalszy od literackiego, w miarę większej lub mniejszej styczności z dworem 
lub książką polską”. Warto też zwrócić uwagę na ich archaiczność: już w 1888 r. wycho-
dziły one z użycia.

Autor publikacji zdawał sobie sprawę z cech różniących język pieśni od języka ogól-
nego. Wyrazy „niezrozumiałe dla czytelnika nie obeznanego z gwarą tutejszą” objaśniał 
w odsyłaczach. Z cech charakterystycznych dla gwary wymienił zanik rodzaju nijakiego 
(ta biała łóżka, tej białej łóżki, a w liczbie mnogiej te białe łóżki, tych białych łóżek lub 
łóżków). Zwrócił uwagę na „odrzucanie h”, zamianę ch na k i stwierdził, że „wpływ 
litewski na akcent, składnię i słownik można dojrzeć we wszystkiem”.

Warto przyjrzeć się bliżej cechom językowym, występujących w „tekstach” — pie-
śniach, bo stanowią one świadectwo mowy dawnej, nieczęsto spotykane. Pani Prof. Zofi i 
Sawaniewskiej-Mochowej składam na tym miejscu serdeczne podziękowanie za zwró-
cenie mi uwagi na te pieśni.

Cyfry oznaczają numer pieśni, przy czym cyfry rzymskie zastąpiono tu ze względów 
praktycznych arabskimi. W zasadzie nie wykorzystuję pieśni 30 („Fater wysłał w obce 
kraje...”), stylizowanej na język skażony niemczyzną.

1 Teksty szlachty żmujdzkiej zebrał Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz. „Wisła” 1988, t. II styczeń-
-marzec, s. 154–165, kwiecień-czerwiec s. 312–324 [przedruk w: JPKW 3, s. 57–72].
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Fonetyka
Samogłoska ą [ǫ]
— odnosowienie w wygłosie: okręty sie zwracajo 12, szklanko wita 15, pod wierżbo 

25, będo, za tobo 26, stukajo, poglądajo, naczekiwajo 28, z Zosio 34, (przy zwykłym 
zapisie z -ą, np. kochają 12, wstają 13, twoją 25, nad Makrynią 31).
W kukawka kukuje, wiosna się raduje (2 razy) 4 oraz mam dębowa wić 25, formy 

wiosna, dębowa mogą mieć końcowe „a” omyłkowo zamiast „ą”.
W będziesz moja żona? nie będe twoja żona 33 użyto zapewne mianownika.

— odnosowienie przed ł: rzeknoł 14, ze zwężeniem do u (pod akcentem) — zob. niżej 
uwagi o samogłosce o.

Samogłoska ę
— zastępstwo przez -a w biern. lpoj. rzecz. żeńskich i przym. r.ż.: za praca 1, kawa piła 

3, woda brała, wziął Jaś Kasięka, nadobna Kasięka wyrzucili, młodziuchna Kasięka 
wydobyli 5, (co jadłesz?) petruszka, zaciruszka 7, wole jedna dama 9, witam chatka 
twoja, nie susz główka swoja 10, po gorzałenka 11, wygotuj go w czarna juszka, tor-
ba nosze (obok torbę nosić) 15, po woda, na swica 18, pierwsza żoneczka lepsza miał 
22, na wojna zwołał (tamże w msc. na wojna wojuji — może pod wpływem formy 
biern.), Kasia umorzył 24, pora mam 26, jeleń woda piji 27, trzeba mieć... szabelka 
29, wyklina Makrynia 31, za kawa, za sława, za szyja 33.

— zastępstwo przez -a w 1 os. lpoj.: zapłaca 1, ja dla was rosna, ja dla was gina 8, 
pójda 17, nie moga... jak moga 25 (obok przeważających form z odnosowionym *-ę, 
por. niżej)

— odnosowienie — głównie w wygłosie w 1 os. lpoj. czasu teraźn.: (ja) pocałuje 1, nic 
nie umie... nie rozumie 2, ja dostane 2, będe 4, prosze 4, spójrze 8, westchne 8, siąde 
i pojade 9, wole 9, pójde, będe 10, torba nosze... piekła prosze 15, przyniose, będe 
21, pójde 22, będe... lawende 24, odziębne 25, kupie 25, nie umie 25, trace 26, żyje, 
pojade 33, często w cząstce się: sie 2, 4, 5, 24, wyjątkowo w rzeczowniku nijakim 
ja chłopczynie chapt za szyja 33 i w biern. lpoj. reczowników żeńskich: małe Zosie 
bawił 2, córke 3,w ziemie 31 oraz w zaimku: nie dla cie ja żyje, nie dla cie umieram 
27, do cie 34 (obok zapisów z -ę, np. się 27), w śródgłosie w imiesłowie: wziewszy 
(obok wziąwszy) 1

— rozłożenie w wygłosie (hiperstaranność): ukłoniem sie 2, oblejem sie 5, zobaczem się 
33, odważem sie 34.
Jak widać formy regionalne typu (ja) zapłaca 1 czy za praca 1 mogą występować 

z ogólnopolskimi (choć odnosowionymi) typu (ja) pocałuje 1, córke 3.

Samogłoska e
— zwężenie po akcencie: w 3 os. lpoj. przędzi 1, napłaczysz sie 4, choruji 5, wędruji 5, 

utonisz 5, leji deszczyk 9, kawaler szczypi... sypi 11, pocałuji 11, smakuji 11, fala biji, 
brzegi myji 12, siostra piji, z gęby leji, a brat piji, z konia chwieji 15, stani 20, woju-
ji... choruji... wstępuji 24, płaczy 26, gotuji, piji 27, kukuji, załuji, płaczy (!) 29, kukuji 
32 (przy możliwych formach ogólnopolskich, np. żyje 24, będzie 32) oraz w mian. 
lmn. Kasi dwie 24 (tu też możliwe ujednolicenie końcówek w mian. lmn., por. niżej, 
ale też łabędzie 32)
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Samogłoska o
— zastępstwo nieakcentowanego o przez u: Kasienku (wołacz) 5, teściowenku moja 10,
— zwężenie o (z dawnego ą przed ł): zwisnùł... zginùł 18
— inna repartycja o i ó niż w języku ogólnopolskim: spójrza 5, spójrze 8, wróty 

29 a z drugiej strony: w komorece 10, w łożece 10, lod 11, miod 11, przez pokoj 18, 
wieczor 22, nożki 25, zrob 25, dopomoż 25 (obok licznych zapisów zgodnych z języ-
kiem ogólnopolskim)

— brak jest zamiany nieakcentowanego o w a (akania), więc hiperyzm korteczka 34 jest 
zapewne „importowany” z Wileńszczyzny.

Grupa yr
— zaciruszka 7, cztyry (tamże rusycyzm czetyry) 18, szyroki 20, cztyry 24, cztyry 27, na 

szyrokim Niemnie 32 (ale zgodnie z rozwojem ogólnopolskim pierwsza 22).

Dawne r sonantyczne miękkie
— pod wierżbami 20, wierżba 25.

Zamiana ch na k (po wpływem litewskim)
— kodziłesz 3, kora 3, kodzić 4, ak 22 (ale chora 10 itd.).

Grupy spółgłoskowe
— grupa -nk- wobec ogólnopolskiego -ńk-: Jasienku 4, na pienku 4, z Jasienkiem 5, Ka-

sienku 5, milenki 9, teściowenku 10, dziewenka, dziewenki 11, gorzałenka, gorzałenki 
11, wartenki 18, bramenki 18, milenko gadam słowenkami 20, Kasienke 22, druszen-
ki, chustenki, oczenki 26. Na taką interpretację wskazują zapisy z -ęk-: rączękę 1, 
gąsęki 1, Zosięką 2, niziutęko 2, Kasięka 5. Ale są też zapisy z -ńk-, np. pogańczyk 7, 
maleńki 9, słońce 22, maleńki 24, młodzusieńkie 26.

— grupa -nc- wobec ogólnopolskiego -ńc-: słonce 13.
— zamiana grupy kt na cht: chto 11, nicht 31.

Morfologia
Rzeczownik
— zamiana rodzaju nijakiego na żeński: żyta 4, szczera kochania 6, przez okna... przez 

druga... przez trzecia 8, nie nudź serca moja 10, 10, bywaj zdrowa, serca jedyna 13, 
wielka bagna 14, taka słowa 14, czarna pola nie orana 15, ścielcie łóżka najmiętsze, 
nie spomoże łóżka najmiętsza 15, biała łóżka 15, łóżka ścieli 27, nie dla cie swej ser-
ca otwieram 27, nie trzeba srebry, złoty 29, mnie szczęścia napotkała, powiedziałbym 
jedna słowa 34 (ale obok tego: serce, srebro, złoto, staranie 6, kochanie 11, w swem 
sercu 11, serce 12, słonce 13, do łóżka 21, w tamtej stronie jeziora 27, złotem 28, 
o jego karaniu 31, mego serca 32, serce, odkrycie, rozstanie, do życia 34 itd.)

— zastępstwo celownika przez konstrukcję dla z dopełniaczem: Jaś dla niej pozdejmo-
wał sygneta, obrączki (tj. ‘pozdejmował jej’) 5, to dla chłopców głowa durzy 12 (ale 
np. koniowi... koniom 25)

— dopełniacz w funkcji biernika w rzeczownikach żeńskich osobowych: spójrze na pa-
nienki (na obraz Matki Boskiej) 5
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— mianownik w funkcji wołacza u rzeczowników żeńskich: Julijana!, Julijanka, ty 
poganka! 15, za tobo damulitia 26, mama moja, mama miła 31 (ale damulu 8, daj, 
panno, busiaka 9, teściowenku 10, moja mamo 32; nie zaobserwowałem mianownika 
w funkcji wołacza u rzeczowników męskich, por.: Jasiuniu, Jasienku! 5, doktorze! 18)

— wyrównania w mian. (biern.) lmn.: koni poił 5, gości byli 15 (można tu też widzieć 
zwężenie nieakcentowanego e lub obydwa czynniki), jabłuszki, jabki 21, oczenki 26, 
oczki 28, wróty odmykając 29 (można tu też widzieć wpływ zamiany rodzaju nijakie-
go rzeczowników na żeński — por. wyżej)

— stara forma miejsc. lmn.: po lesech 11

Odmiana zaimków i przymiotników
— jak mi cenią 2
— ujednolicenie formy mian. lmn.: najszczęśliwsze te jaskółki, te młodzieńcy 12, słudzy 

najwierniejsze 15
— zwraca uwagę obecność form krótkich zaimków, np. ja ci przyniose 21 przy użyciu 

formy krótkiej zamiast spodziewanej długiej: nie dla cie ja żyje, nie dla cie umieram 
27 (co można jednak tłumaczyć także rytmem wiersza).

Odmiana czasownika
— ujednolicenie form rodzaju męskiego i żeńskiego w czasie przeszłym i w trybie wa-

runkowym: w 1 os. r. ż. — dziewczyna mówi: ryba jadłem... kawa piłem 3, widziałem 
z daleka... wstałem koło okna, mrugałem do niego 6, chodziłem po sadzie... żółty włos 
czesałem... nadeptałem węża... kochajcie mnie chłopcy 8, ja już wyschłem i wybla-
dłem 14, że otrułem 15, ja pomyślałem 19, zgarnełem... zapłakałem... dotoczyłbym 
20, powiedziałbym 34; w 2 os. r.ż. — do dziewczyny: curunitia, gdzie kodziłesz... 
zamoczyłesz... jadłesz... pobladłesz... piłesz... utyłesz... 3, ty otrułesz 15, damulitia... 
ty nie dałesz 16, piwonija, ty mówiłesz 28, dałeś, zakochałeś 34 (ale zdarzają się też 
formy ogólnopolskie: pani gadała, gadałam 18)

— ujednolicenie form liczby mnogiej czasu przeszłego:... dzieci nie znali, siadali, do-
znali, płakali 22, (druszenki mówią:) będziem płakali 26, kąpali się wrony 27

— zwraca uwagę brak form analitycznych (typu: ja zrobił) w czasie przeszłym: osy-
pałem 20 itd., też z ruchomym -m: żem ja chłopców polubiła 33, por. też przykłady 
wyżej

— końcówka -m w 1 os. lmn.: zarobim, będziem płakali 26 obok końcówki -my: dowie-
my sie 34

— wyrównanie w temacie w czasie teraźn.: ja utrze oczenki 26
— końcowe -sz zamiast -ś także w różnych formach czasu przeszłego i trybu warunko-

wego (por. też wyżej): byłabysz 3, gdzie ty byłesz czarny baranie, co robiłesz, jadłesz 
spałesz, biegłesz 7, pomyśliłesz... kochałesz... porzuciłesz 19, ty bysz 24, odebrałesz 
24 (obok dałeś, zakochałeś 34) oraz w czasie teraźniejszym:ty jestesz 14

— w trybie warunkowym podwójne by: gdyby chto-by woły znalaz 14 (obok pojedyn-
czego by, np. byłabysz 3)

Imiesłów na -(w)szy w funkcji czasu przeszłego
— doktorowie przyjechawszy mamy córke obejrzawszy 3
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Słowotwórstwo rzeczownika
— sufi ks zdrobniający (zapożyczony z litewskiego) -itia: curunitia 3, damulitia 16, 26, 

domulitia 25, swojej Kasiuniti 26, mamunitia 29
— sufi ks oznaczający małe istoty i małe przedmioty: grzybęta, rybęta (z twardością 

spółgłoski przed –ęta) 13, chłopczynie 33

Składnia rządu
— biernik po przeczeniu: nie susz główka twoja, nie nudź serca moja 10
— głowka ci boli 5 (ci — zapewne celownik, choć nie można tu wykluczyć zwężenia 

nieakcentowanego -ę), mojej Maryni bardzo główka boli 13
— nie kochaj sie w srebro, nie kochaj sie w złoto 6
— na swica gadałam (‘ze świecą’) 18
— nie ma mamuni w pomocy (‘ku pomocy’) 22
— za tobo, damulitia, dbam 26

Słownictwo
Zasługuje ono na odrębne omówienie. Tu ograniczę się tylko do kilku przykładów.

— partykuła pytajna występuje w postaci cy: cy za cukier, cy za kawa? cy za honor cy 
za sława? a cy zdrowa, cy wesoła, a cy będziesz moja żona? 33, a cy skutkiem cy nie 
skutkiem (obok czy odważem sie) 34

— godne odnotowania są wyrazy grzybować ‘zbierać grzyby’, rybować ‘łowić ryby’ 
13 na wzór odpowiednich czasowników litewskich (na co zwraca uwagę M. Dowoj-
na-Sylwestrowicz)

Formy niejasne
— jak mi cenią 2: zapewne ze zwężeniem nieakcentowanego e (= „mię”)
— będesz 9: może zamiast będziesz, ale por. formy z poprzedzającą spólgłoską twardą 

rybęta, grzybęta 13
— żek w domu zostani...: czy żek zamiast żech, czy zostani to forma 1 os. czasu przyszłego? 29.

*

Autor zbiorku słusznie podkreśla, że wśród pieśni są zarówno miejscowe (zapewne ma 
na myśli szlacheckie), jak i ludowe oraz mazurskie (zapewne chodzi o pieśni z Mazow-
sza). W dodatku śpiewali je ludzie więcej lub mniej wykształceni. To wszystko powo-
duje, że oprócz charakterystycznych form regionalnych niemało jest tu form ogólnopol-
skich. Poza tym pisownia może skrywać wymowę inną: tak jest być może w przypadku 
wygłosowego -ą. Wreszcie charakter tekstów sprawia, że niektóre cechy fonetyczne, 
a zwłaszcza morfologiczne, nie są tu reprezentowane.

Trzeba stwierdzić, że w pieśniach nie ma białoruskiego akania (zamiany nieakcen-
towanych e o a przez a). Zgadza się do z obserwacjami poczynionymi na Kowieńsz-
czyźnie przez H. Karaś. Formy typu po woda czy zapłaca trzeba objaśniać „akaniem 
zmorfologizowanym”, przyniesionym na Żmudź z szeroko pojętej Wileńszczyzny.

Zwracają uwagę także takie konstrukcje czy formy, które dziś są rzadziej notowane, 
jak zamiana ch na k, rodzaj żeński rzeczowników nijakich (tu jest on dowodem, że po-
wstał on pod wpływem litewskim, a nie pod wpływem białoruskiego akania) itd.
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 Białorutenizmy i rusycyzmy w gwarach polskich na Litwie
[Janusz Rieger, Irena Masojć, Krystyna Rutkowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie. 

DiG. Warszawa 2006, s. 109–115]

W wielu przypadkach trudno rozróżnić zapożyczenia białoruskie od rosyjskich. Wska-
zywano na to już wcześniej, dodając jeszcze, że w polszczyźnie na terenie Wielkiego 
Księstwa Litewskiego możliwy był także wpływ ukraiński1. Dlatego też niektórzy ba-
dacze wolą mówić o „wschodnioslawizmach”2. Z drugiej strony z dużym prawdopodo-
bieństwem można zakwalifi kować do białorutenizmów większość słownictwa dotyczą-
cego nazw roślin i zwierząt, potraw, gospodarstwa domowego, rolnictwa, gleby, tkactwa 
i odzieży wiejskiej, przezwiska itd., a do rusycyzmów — dotyczącego administracji, 
wojska i policji, szkoły, które weszły do języka polskiego w wieku XIX, a zwłaszcza 
w drugiej jego połowie3, także nazw odzieży miejskiej, zachowań itp., nietrudno wydzie-
lić też najnowsze pożyczki rosyjskie z lat 1939–1989 (sowietyzmy)4.

Zapożyczeniom białoruskie i rosyjskie na Litwie od dawna przyciągały uwagę bada-
czy. W XIX w. dużym powodzeniem cieszyła się literatura poprawnościowa, wskazywa-
no jak nie należy mówić po polsku, a tępiono głównie rusycyzmy. H. Turska przedsta-
wiła pożyczki białoruskie w gwarach polskich na Litwie. Białorutenizmy i rusycyzmy 
w gwarach na Kowieńszczyźnie omówiła H. Karaś. Słownictwo prasy wileńskiej lat 
1945–1979 pokazała J. Mędelska wraz z odpowiednikami białoruskimi i rosyjskimi oraz 
z etymologiami. Słownictwo to odbija m.in. język potoczny nowej inteligencji polskiej 
na Litwie, pełne wyrazów, które istnieją w gwarach. W opracowaniach tych wzięto pod 
uwagę rozmaite aspekty zapożyczeń, stąd szkic niniejszy ograniczam do uwag niezbęd-

1 Por. Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w. Warsza-
wa-Kraków 1993.
2 Por. np. Z. S a w a n i e w s k a - M o c h o w a , Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania po-
tocznej polszczyzny północnokresowej, Słownictwo. Warszawa 1990, s. 18–19 czy H. K a r a ś , Gwary 
polskie na Kowieńszczyźnie. Warszawa-Puńsk 2002, s. 292.
3 Por. Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny..., s. 464–473 (Słownik rusycyzmów) i 479–483 (Za-
pożyczenia).
4 Por. np. J. M ę d e l s k a , Język „Prawdy Wileńskiej”. Północnokresowa polszczyzna kulturalna w po-
czątkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny. Bydgoszcz 1999. Taż, Język polskiej prasy wileńskiej 
(1945–1979). T. II. Lata 1945–1959. Bydgoszcz 2000, T. III cz. 2. Bydgoszcz 2004. H. Karaś, Gwary 
polskie na Kowieńszczyźnie. Warszawa-Puńsk 2000.
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nych dla rozumienia mechanizmów przyswajania sobie wyrazów obcych przez gwary 
polskie na Litwie i interpretacji podawanych przez nas odpowiedników wyrazów hasło-
wych. I. Masojć opisując w niniejszym zbiorze leksykę gwar polskich na Litwie sporo 
miejsca poświęca pożyczkom białoruskim i litewskim i pokazuje różne procesy adapta-
cyjne, rozpowszechnienie geografi czne i funkcjonowanie zapożyczeń obok innych wy-
razów przyswojonych oraz rodzimych, ich wariantywność fonetyczną i morfologiczną, 
związaną m.in. ze źródłem zapożyczenia. Pozwala to na bardziej skrótowe przedstawie-
nie uwag dotyczących wyrazów pochodzenia białoruskiego i rosyjskiego.

R o z r ó ż n i e n i e  w p ł y w ó w  b i a ł o r u s k i c h  i  r o s y j s k i c h  często bywa 
bardzo trudne, ale uwzględnienie z jednej strony cechy fonetycznych wyrazu, a z drugiej 
— grupy tematycznej pomaga rozwiązać problem. I tak bahun, bahꞌun i bagun ‘roślina 
bagienna’ mają swoje odpowiedniki w brus. багýн (wym. bahꞌun), ros. багýльник. Pol-
skie formy z h są niewątpliwie pochodzenia białoruskiego, natomiast w formie bagun 
widziałbym substytucję białoruskiego h przez polskie g, a nie wpływ formy rosyjskiej, 
bo rzecz dotyczy nazwy rośliny bagiennej. Podobnie jest zapewne w przypadku czygun, 
czygunek (i czyhun, czyhꞌun), gdzie w ros. jest чугýн (z czu-), a w białoruskim чыгýн. Po-
dobnie w wyrazie hławny ‘główny’ występuje niewątpliwie leksem rosyjski (z pochod-
zenia cerkiewnosłowiański), ale zapożyczone za pośrednictwem języka białoruskiego 
(trudniej przyjąć zapożyczenie od przedstawicieli narzecza południoworosyjskiego, któ-
rzy w swoim systemie fonologicznym mają h, a którym wymowa g przychodzi z trudno-
ścią). W brodziaha (wym. bradziaha) o zapożyczeniu białoruskim rozstrzyga spółgłoska 
h, podobnie w bumaha ‘papier’ wyraźnie widać pośrednictwo białoruskie (a więc wy-
raz został zapożyczony bezpośrednio z białoruskiego a nie z rosyjskiego). W przypadku 
gorbuszka i horbuszka (wym. garbuszka i harbuszka) ‘piętka chleba’ ze względu na 
przedmiot obok zapożyczenia białoruskiego z h- można by tu podejrzewać także wpływ 
rosyjski (a nie substytucję h przez g). W gruzić i hruzić ‘ładować’ w pierwszym przypad-
ku mamy zapożyczenie z rosyjskiego, w drugim — z białoruskiego.

W przypadku czchać ‘kichać’ ewentualny wpływ ros. чихать wyklucza brus. gwar. 
forma чхаць. W przypadku karasina i karasꞌin ‘nafta’ mając do dyspozycji brus. gwar. 
карасíна i ros. кероси́н w pierwszym wyrazie będziemy widzieli zapożyczenie wyrazu 
(rosyjskiego) poprzez białoruski, w drugim — adaptację tego wyrazu pod wpływem 
rosyjskim. Ale tym razem z zastrzeżeniem, że nie znamy dobrze ówczesnego języka 
rosyjskiego potocznego. Pewnie w przyszłości trzeba będzie zajrzeć do wydawnictw 
poprawnościowych rosyjskich z XIX wieku, żeby przypatrzeć się tępionym wówczas — 
a zatem powszechnych, potocznych — wariantów słownictwa literackiego.

W niektórych przypadkach znamy tylko odpowiednik rosyjski, a możliwy białoruski 
nie został poświadczony w dostępnych nam źródłach, choć intuicyjnie chciałoby się tu 
widzieć pożyczkę białoruską; tak jest w przypadku czertopołoch ‘rodzaj chwastu’. 

W przypadku kaban ‘wieprz tuczony’ możliwe jest zapożyczenie tak z ros. jak 
i z brus. кабáн albo (na różnych terenach) raz z jednego języka, raz — z drugiego.

Zdarzają się też zapożyczenia bez d o k u m e n t a c j i  ź r ó d ł a . Należy tu m.in. go-
ryłka ‘miejsce na węgle w żelazku’, związana z ros. горéть ‘palić się’. Podobnie jest 
w katꞌok (z akcentem na pierwszej sylabie od końca i sufi ksem -ok) ‘deska do taczania 
jajek’, związanym z brus. gwar. катáцца (por. ros. катáться). 

Oczywiście nie zawsze można powiedzieć z całą pewnością co jest białorutenizmem 
a co rusycyzmem. 
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W w y r a z a c h  d w u m o r f e m o w y c h  możemy mieć do czynienia bądź z zapo-
życzeniem całego wyrazu, bądź tylko morfemu. I tak w dołhonosy (wym. dałhanosy) 
pierwszy morfem jest niewątpliwie zapożyczony z białoruskiego (lub rosyjskiego), dru-
gi może być rodzimy (cały wyraz nie jest notowany w dostępnych nam źródłach biało-
ruskich, ale jest możliwy i wielce prawdopodobny).

Literatura dotycząca zapożyczeń, w tym zapożyczeń z języków wschodniosłowiań-
skich do polskiego, jest bardzo obszerna, a metodologia badania pożyczek została już 
dawno wypracowana. Żeby uniknąć nieporozumień chcę tylko się zastrzec, że nie uwa-
żam za semantyczne te zapożyczenia, które nie mieszczą się wśród znaczeń przypisywa-
nych jakiemuś wyrazowi. Tak więc zapożyczenie z białoruskiego haniebny ‘nadzwyczaj-
ny’ traktuję jako „zwykłe” zapożyczenie, bo w stosunku do ogólnopolskiego haniebny 
‘przynoszący ujmę, sromotny’ jest to odrębny wyraz — homonim, a jego znaczenie nie 
może być traktowane jako jedno ze znaczeń (jako nowe znaczenie) wyrazu polskiego. 
Podejrzewam zresztą, że w gwarze, w której zapisano zapożyczenie, nie występuje wy-
raz haniebny ze znaczeniem jak w języku ogólnopolskim.

Białorutenizmy
Badanie białorutenizmów w polszczyźnie „wileńskiej” ma już długą historię. Około 
150 takich zapożyczeń wymienia w pracy oddanej do druku w 1939 r. H. Turska5. Ba-
daczka zwraca uwagę, że elementy białoruskie mogły się dostać do polszczyzny rów-
nież poprzez gwary litewskie6, pisze też o tym w niniejszym zbiorze K. Rutkowska. 
Warto tu wskazać na pionierskie rozważania H. Turskiej o kilku drogach możliwych 
zapożyczeń z białoruskiego: poprzez podłoże białoruskie (substrat białoruski), poprzez 
podłoże litewskie, w którym były już zapożyczenia białoruskie, z sąsiednich gwar bia-
łoruskich (adstrat białoruski). Trafnie ocenia niezwykle ważne źródło tych zapożyczeń: 
polszczyznę warstw wykształconych dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, cytu-
jąc pisarzy dziewiętnastowiecznych i podręczniki poprawnej polszczyzny z tego okre-
su7 (dodajmy, że literatura, dotycząca zapożyczeń białoruskich w dziełach literatury 
pięknej jest ogromna8). Właśnie ta polszczyzna miala stanowić wzór dla polszczących 
się w XIX wieku włościan, stąd białorutenizmy występujące „nawet w głębi obszaru 
litewskiego”. Wprawdzie nie wiemy czy pewne „okolice” drobnoszlacheckie nie spol-
szczyły się przed połową XIX wieku, ale i tak wpływy białoruskie mogły tam sięgać 
poprzez język warstw wyższych. 

Przez „białoruski” rozumiem gwary białoruskie, na których wyrosła w znacznej mie-
rze polszczyzna na Litwie, lub które były z tą polszczyzną w bezpośrednim kontakcie 
już to sąsiedzkim już to poprzez bilingwizm polsko-białoruski. Wyrazy czy zjawiska 

5 H. T u r s k a , O powstaniu polskich obszarów językowych na Wieńszczyźnie, SPK I, 1982, s. 73–77. 
Tamże uwagi o słowotwórstwie, s. 79–80.
6 Tamże, s. 81.
7 Tamże, s. 77–81.
8 Por. choćby H. T u r s k a , Język Jana Chodźki. Przyczynek do historii języka polskiego na obszarze 
półncno-wschodnim Rzeczypospolitej. Wilno 1930; Z. S a w a n i e w s k a - M o c h o w a ,  Poradnik 
Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny Północnokresowej. Słownictwo. War-
szawa 1990; Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny... [na pożyczki białoruskie Autorka wskazuje 
w słowniku].
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ogólnobiałoruskie przytaczam tylko ze względu na ich obecność w gwarach białoru-
skich na Litwie.

Najłatwiej stwierdzić zapożyczenie przy obecności c e c h  f o n e t y c z n y c h , wła-
ściwych językowi białoruskiemu, np. w przypadku h czy kontynuantów samogłosek 
nosowych w postaci ’a czy u. W haniebnie ‘nadzwyczaj; kiepsko’ czy harhara ‘coś 
ogromnego, niezgrabnego’ o pożyczce świadczy h. W hrudzinka ‘mostek lub żeberka 
wieprzowe; podgardle’ (też grudzinka — może z rosyjskiego ze względu na g) mamy 
zarówno h jak i u. W hołobla oprócz h występuje też wschodniosłowiański „pełnogłos”. 
W wołocuha mamy i h, i u i pełnogłos.

Zapożyczenie białoruskie potwierdza też akcent. Tak jest w przypadku kaczanꞌok 
‘trzonek’ (na zapożyczenie białoruskie wskazuje tu także sufi ks -ok). W przypadku wy-
razów z sufi ksem -uk, często akcentowanym także w mian. lpoj., może chodzić o wyrazy 
powstałe już na gruncie polskim, np. bocianiꞌuk. 

Pewien problem stanowi r o z r ó ż n i e n i e  z a p o ż y c z e ń  b i a ł o r u s k i c h  o d 
w y r a z ó w  r o d z i m y c h . Pomocną może być tu geografi a wyrazowa, np. wyraz ba-
struk, bajstruk obszerny Słownik gwar polskich PAN zna tylko z gwar kresowych. 

Cały szereg wyrazów ma bardziej lub mniej ścisłe o d p o w i e d n i k i  (formacje 
równoległe, paralelne) w białoruskim, np. gnilak ‘zbutwiały kawałek drewna’ — hnilꞌak. 
Mimo, iż substytucja h przez g jest częsta, mimo, że zapożyczenia bywają adaptowane 
także pod względem akcentu, nie ma powodu, by widzieć tu jakiś wpływ białoruski. 
Podobnie w przypadku pol. gościniec — brus. gwar. гасцíнец trzeba widzieć forma-
cje równoległe (ewentualnie wpływ polski na białoruski). Podobnie w wyrazie kątnik 
‘chłop bezrolny, mieszkający kątem u ludzi’ ma odpowiednik w brus. gwar. кýтнік; być 
może ten odpowiednik stanowił wzór dla wyrazu polskiego, ale trudno to udowodnić. 
Odpowiedniki takie jak wątrobianka — brus. gwar. вантрабя́нка przekonywują dobitnie 
o wpływach polskich na gwary białoruskie.

W przypadku grabiałka ‘maszyna do grabienia siana’ — brus. грабíлка możemy 
stwierdzić istniejące w obydwu językach odpowiedniości bez stwierdzenia jakiejś za-
leżności pomiędzy nimi. Tak jest też w przypadku gumno — brus. гумнó (i ros. гумнó).

Język b i a ł o r u s k i  może p o d t r z y m y w a ć  p o l s k i e  d i a l e k t y z m y, jak 
to ma miejsce np. w przypadku chto ‘kto’ czy chwost ‘ogon’. Może też podtrzymywać 
pewne formy, np. w przypadku cybula, cybulka. Można podejrzewać zapożyczenie bia-
łoruskie w czochry ‘urządzenie do gręplowania wełny’, bo Słownik gwar polskich PAN 
podaje to znaczenie tylko z Litwy, ale trzeba brać pod uwagę i to, że w znaczeniu ‘przy-
rząd do obrywania główek nasiennych lnu’ wyraz ten został zanotowany na Mazowszu. 
Podobnie w przypadku czub ‘snop owsa lub jęczmienia’ należy brać pod uwagę nie 
tylko jego białoruski odpowiednik, ale też pol. gwar. czuby ‘snopeczki lnu, ustawione 
do suszenia’; na rzecz zapożyczenia białoruskiego nie przemawia też wariant czubꞌuk, 
bo może to być derywat utworzony już na gruncie gwar polskich (choć zapożyczenie 
leksemu czy raczej znaczenia wydaje się najbardziej prawdopodobne).

Podobnie trzeba chyba potraktować s t a r e  z a p o ż y c z e n i a  z białoruskiego czy 
ukraińskiego jak hadki ‘obrzydliwy, wstrętny’ i przysłówek hadko (zapewne lokalnymi 
zapożyczeniami są hadliwy i hadzić się). 

Oddzielny problem stanowi r o z r ó ż n i e n i e  b e z p o ś r e d n i c h  w p ł y w ó w 
l i t e w s k i c h  (z wyrazami zapożyczonymi z białoruskiego włącznie) i  b i a ł o r u -
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s k i c h  (z wyrazami zapożyczonymi z litewskiego włącznie)9. Dyrwan ‘ugór’ jest po-
życzką litewską, z kolei derywat dyrwanek ‘murawa’ ma odpowiednik w brus. gwar. 
dzirwanꞌok (niewątpliwie od nie poświadczonego w tymże słowniku zapożyczenia w po-
staci *dzirwan) ale równie dobrze może to być derywat powstały na gruncie polskim. 
Przy podobnie brzmiących wyrazach litewskich i białoruskich wskazanie bezpośrednie-
go źródła pożyczki jest trudne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tam, gdzie pol-
szczyzna sąsiaduje z gwarami litewskimi będziemy mieć pożyczkę z litewskiego, tam, 
gdzie sąsiaduje z gwarami białoruskimi — pożyczkę z białoruskiego, jednakże trzeba 
pamiętać, że w procesie polonizacji wsi oddziaływały dwa czynniki: substrat (adstrat) 
i wzorzec. Otóż tym wzorcem dla polonizującej się wsi litewskiej była zapewne polsz-
czyzna okolic Wilna, a więc nasycona elementami białoruskimi.

Innym problemem jest o d r ó ż n i e n i e  z a p o ż y c z e ń  od wyrazów z  z a p o ż y -
c z o n y m  s u f i k s e m . I tak na przykład w nazwach miar: bolszynia, dłużynia, szerzy-
nia i in. co najmniej niektóre z nich, jak bolszynia (wym. balszynia) zostały zapożyczo-
ne10, bo w języku polskim brak dziś określeń z rdzeniem bol-. Być może wydzielenie 
sufi ksu -inia/-ynia w tej grupie jest wtórne (por. niżej o wyrazie grubinia). Dziadꞌuk 
‘dziadek’ ma ścisły odpowiednik w brus. gwar. дзядýк, ale doskonale może to być dery-
wat powstały na gruncie gwar polskich (jak bocianiꞌuk czy dzieciꞌuk).

Obecność s u f i k s ó w  b i a ł o r u s k i c h  może być więc spowodowana zapożycze-
niem wyrazów białoruskich z tym sufi ksem i wyabstrahowaniem sufi ksu, który może 
dołączać do podstaw rodzimych. Przy wspólnym rdzeniu (por. wyżej grubinia) rozdzie-
lenie tych dwu sytuacji zazwyczaj nie jest możliwe. Nie jest ono też możliwe w sytuacji, 
gdy zapożyczono też inne wyrazy z tym rdzeniem (nie wiemy bowiem czy zapożyczono 
je wcześniej czy później). Abstrahując od genezy sufi ksu w konkretnym wyrazie (ujmu-
jąc rzecz synchronicznie) możemy w obydwu wypadkach mówić o sufi ksie pochodzenia 
białoruskiego.

Wyraz kartofl ꞌaniszcze ‘pole po ziemniakach́ został zapożyczony z brus. gwar. 
картофля́нішча i jeśli chcemy tu mówić o sufi ksie zapożyczonym to tylko abstrahując 
od historii zapożyczenia.

Wyraz horuszczy (wym. horuszczy i haruszczy) ‘który zaznał biedy, często pracował’ 
ma swój scisły odpowiednik w brus. gwar. гарýщы i najprawdopodobniej ten wyraz 
stanowi źródło zapożyczenia. Ale to zapożyczenie jest z drugiej strony motywowane 
przez czasownik horować (wym. horować i harować) ‘żyć w biedzie; ciężko pracować’, 
zapożyczony z brus. гаравáць. 

S u b s t y t u c j e . Białoruskie h często zastępowane jest, jak już wspominano wyżej, 
przez g, np. w dziergacz (ale mamy też bez substytucji dzierhacz, dzierhꞌacz). 

W wyrazie grebla ‘grobla’ przy brus. gwar. грéбля może jednak nie chodzić o substy-
tucję spółgłoski, lecz o sytuację, gdy wyraz polski otrzymuje jakiś element fonetyczny 
odpowiednika białoruskiego, o swego rodzaju kontaminację, jak to ma miejsce w przy-
padku w dziogeć — por. brus. gwar. дзёгэць, дзёгець. Wyraz polski może również 
otrzymać morfem białoruski, por. grubinia ‘grubość’ wobec. brus. грубіня́ (por. wyżej 
o zapożyczonych sufi ksach).

9 Por. uwagi na ten temat K. Rutkowskiej w niniejszym zbiorze.
10 O takim mechanizmie zapożyczania sufi ksów pisał m.in. B. Walczak.
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Białoruskie a nieakcentowane pochodzące z o najczęściej jest zapożyczane zgodnie 
z wymową (jako a), np. w kałbotꞌun (wym. kałbatꞌun) ‘wysiedziane jajko bez zarodka’ 
z brus. gwar. калбатýн. Nierzadko jest przejmowane jednak jako o, np. w kartofl ꞌanisz-
cze, koluszczy, koluszki (widocznie z odniesieniem do kartofl a ‘ziemniak’, kolec) — 
por. brus. gwar. картафля́нішча, калю́шчы, калю́шкі. 

Czasami gwara polska wstawia samogłoskę nosową zamiast białoruskich samogło-
sek czystych, np. w kląknąć ‘załamać się, upaść, umrzeć’ z brus. gwar. кля́кнуць ‘zgi-
nąć’ (por. ros. кля́кнуть).

Rodzajem substytucji jest dostosowanie wyrazu do morfologii polszczyzny (adapta-
cja morfologiczna). Brus. gwar. ганéбна, клішáва z etymologicznym sufi ksem przy-
słówka -o (w brus. wymowie akającej –a) zostały oddane zgodnie z duchem języka 
polskiego przez haniebnie ‘nadzwyczaj’, kliszawie ‘koślawo’.

A k c e n t  w zapożyczeniu różny od polskiego (na spółgłosce przedostatniej od 
końca) może być utrzymany, ale chyba równie często jest adaptowany do systemu pol-
skiego. Por. np. korszꞌun (wym. karszꞌun i karszun) i korszun ‘jastrząb’ z brus. каршýн 
(por. też ros. коршýн).

H i p e r s t a r a n n o ś ć  też jest rodzajem adaptacji. W wyrazie koduszka (obok ka-
duszka — ten sam rdzeń, co w kadź, a więc z etymologicznym a), zapożyczonym z bia-
łoruskiego кадýшка (por. też ros. кадýшка) nieakcentowane a zamieniono na o dla unik-
nięcia rzekomego akania.

Rucycyzmy
Jak już wspomniano wyżej, jest ich niemało, zarówno tych dawniejszych, pochodzą-
cych z XIX i początku XX wieku, jak też nowszych z okresu okupacji sowieckiej. 
Znaczna ich część dotyczy wprawdzie szeroko pojętej administracji okupanta (por. wy-
żej), ale jest rzeczą charakterystyczną, że tyle samo zapożyczeń wymienia Z. Kurzowa 
w grupie „inne”.

Do drugich — podobnie jak w przypadku zapożyczeń starszych — zaliczyć trzeba 
wyrazy związane z nowymi porządkami administracyjno-społecznymi. Ale nie tylko. 
Znów dużą grupę stanowią wyrazy „inne”. Część z nich związana jest z techniką. Z dru-
giej strony wiele wyrazów związanych jest z życiem codziennym.

Głównym źródłem zapożyczeń rosyjskich byli urzędnicy rosyjscy, służba wojskowa 
w armii carskiej a potem sowieckiej, szkoła a pomijać nie można studentów polskich, 
studiujących w Rosji najpierw carskiej, póżniej sowieckiej. Wpływ rosyjski dotyczył 
więc ludności prostej bezpośrednio oraz — poprzez polską inteligencję i regionalną pol-
szczyznę — pośrednio.

Liczne wsie polskie są (a w wielu wypadkach były, bo po wywózkach i przesie-
dleniach nierzadko pozostało w nich tylko po kilka rodzin polskich) przemieszane 
ze wsiami staroobrzędowców rosyjskich. Jak już wspomniałem w szkicu o języku pol-
skim na Litwie, nie pisano dotychczas o wpływach języka tych wsi na gwary polskie. 
Staroobrzędowcy tworzą zazwyczaj społeczności zamknięte, ale czyżby rzeczywiście 
nie było takich kontaktów, które mogłyby powodować wpływy wzajemne? Kluczem 
do stwierdzenia takich kontaktów byłyby polonizmy w gwarach staroobrzędowców 
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lub ich brak11. Istnienie kontaktów językowych z gwarami staroobrzędowców pewnie 
zmieniłoby nasz pogląd o zapożyczaniu wyrazów związanych z życiem codziennym 
i pracą w polu tylko z gwar białoruskich.

Jest rzeczą charakterystyczną, że pewne zapożyczenia z jednej strony przetrwały 
okres zaborów i — jak podaje Z. Kurzowa — były używane jeszcze w dwudziestole-
ciu międzywojennym i „nazywały z rosyjska już polskie instytucje i stosunki, np. do-
niesienie ‘raport, podanie’, kładowa, konwert, objawienie, objawka, odczot, odsroczka, 
osmotr, ostanowka, oprzedzielić, podpiska, powiestka, prokuror, rozpiska, strachować, 
straszenny, ziemielny i in.”12. Naumyślnie cytuję wszystkie te przykłady, bo większość 
z nich została ponowiona w języku polskim na Litwie w czasach sowieckich13. Można tu 
dorzucić i inne przykłady, np. kantora ‘biuro, kantor’ (jest też brus. кантóра, ale trudno 
przypuszczać, by stąd płynęło zapożyczenie).

Jest rzeczą znaną, że niektóre rusycyzmy p o d t r z y m u j ą  archaizmy czy dialekty-
zmy. Tak jest zapewne w przypadku gotowić ‘przyrządzać (przygotowywać) jedzenie’ 
— ros. готóвить, uważać ‘szanować’ — ros. уважáть.

W niektórych przypadkach chyba nie trzeba mówić o jakimś wspieraniu, bo żadne 
wsparcie nie jest potrzebne, jak np. w przypadku wyrazów arenda, arendować, szeroko 
znanych w nie tak dawnej polszczyźnie ogólnej i w dialektach. 

P r z y s w a j a n i e  zapożyczeń rosyjskich przebiegało różnie, najczęściej na za-
sadzie morfologicznej. Są też jednak przykłady przejęcia formy „podstawowej” w jej 
brzmieniu i z ros. карби́д otrzymaliśmy karbꞌit (dop. karbitu). Zresztą substytucje wy-
razów rosyjskich przebiegały podobnie jak to miało miejsce w przypadku zapożyczeń 
białoruskich.

Etymologiczne o nieakcentowane może być oddawane zarówno przez a (z akaniem) 
jak i przez o (bez akania), np. w przy kałchozie, kałchozna i przy kołchozia, kołchozna 
gumna. Na postać z o mogła wpływać, zwłaszcza w czasach sowieckich, znajomość 
pisanej wersji języka rosyjskiego (za czasów carskich taką umiejętność miała tylko in-
teligencja).

Z substytucji morfologicznych warto przytoczyć np. knopeczka ‘zatrzask’ z ros. 
кнóпочка.

Najciekawsze są chyba zapisane w gwarach polskich na Litwie wyrazy, które w prze-
glądzie tematycznym zaliczane są do „inne”, a więc różnego rodzaju powiedzonka, wy-
krzykniki, czasowniki etc., rzadko dotychczas notowane, jak kajúk ‘koniec, przepadło’, 
także kisłotność ‘zakwas’. Można dodać, że dziwi rodzaj żeński wyrazu komunizma. 

11 W szczególności należałoby sprawdzić obecność lub brak polonizmów w słowniku В.Н. Немченко, 
А.И. Синица, Т.Ф. Мурникова, Материалы для словаря русских старожильческих говоров 
Прибалтики, под ред. М.Ю. Семеновой, Рига 1963.
12 Z. K u r z o w a , Język polski Wileńszczyzny..., s. 480.
13 Tak to trafnie ujmuje przy objaśnianiu niektorych zapożyczeń rosyjskich J. Mędelska w Języku pol-
skiej prasy wileńskiej... 
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 Język polski na Ukrainie  
(rozpowszechnienie, funkcje, znaczenie, świadomość językowa)

[Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 1. Semper. Warszawa 1996, s. 131–143]

1. Uwagi o języku polskim na Ukrainie, o jego rozpowszechnieniu i funkcjach 
w związku ze stanem świadomości i identyfi kacji narodowej miałem okazję przedstawić 
w 1993 r. na konferencji w Lublinie [Rieger 1996]. Wcześniej pisał o tym Wiaczesław 
Werenicz (który także w niniejszym tomie wypowiada się na ten temat wraz z Sergiu-
szem Rudnickim), a równolegle — Roman Dzwonkowski.

Moje spostrzeżenia są oparte przede wszystkim na badaniach terenowych własnych 
i moich współpracowników, rozpoczętych w 1989 r. (jeszcze w 1988 nie było to moż-
liwe). W latach 1989–1992 odwiedziłem kilka wsi polskich, czy też dawniej polskich, 
w okolicach Żytomierza, Kamieńca Podolskiego i Tarnopola. W latach 1993–1995 wraz 
z mgr Iwoną Cechosz i mgr Ewą Dzięgiel prowadziłem badania w okolicach Płoskirowa 
(dziś Chmielnicki), Połonnego i Wołoczysk, zapisując gwarę we wsiach: Burtyn, Hajdaj-
ki, Martynówka, Pierwomajsk (Perszotrawensk), Połonne, Poninka, przede wszystkim 
zaś w tych, w których mówi się dziś jeszcze po polsku: Hreczane, Kaniówka, Nowosieli-
ca, Oleszkowce, Szaróweczka–Szarawka, Wójtowce, Zielona, także od dawnych miesz-
kańców okolic Zasławia. W 1993 r. moi współpracownicy — I. Cechosz, E. Dzięgiel 
oraz dr Jerzy Sierociuk odwiedzili wsie pod Tarnopolem: Stary Skałat, Połupanówkę, 
Nowosiółkę, Tarnorudę. Mój doktorant, mgr Sergiusz Rudnicki z Instytutu Pedagogicz-
nego w Żytomierzu, bada tamtejsze gwary polskie; jedną z takich gwar opisuje p. Ma-
ria Wolska, absolwentka tegoż Instytutu, zaś pp. Maryna Ohołenko i Ołesia Łazarenko, 
studentki Uniwersytetu w Kijowie, zapisywały i opracowywały teksty pod Krasiłowem; 
p. O. Łazarenko penetruje też Kijowskie.

Moje uwagi dotyczyć więc będą przede wszystkim problemów polszczyzny w tej 
części Ukrainy, która od czasu drugiego rozbioru należała do Rosji, a w okresie mię-
dzywojennym wchodziła w skład imperium sowieckiego. Informatorzy, szczególnie 
poczynając od 1993 r., byli proszeni o wypowiedzi m.in. na temat świadomości i iden-
tyfi kacji narodowej (a także religijnej), stosunku do języka polskiego wogóle i jego roli 
w Kościele.

2. W tym miejscu należy powiedzieć o liczebności Polaków na Ukrainie i o ich znajo-
mości języka polskiego. Statystyki sowieckie podają liczbę 363 000 w 1959 r. i 219 000 
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w 1989 r., zdaniem organizacji polskich na Ukrainie jest ok. 1 miliona (lub więcej) Po-
laków. Według innych szacunków Polaków jest ok. 600–700 tysięcy. W zmienionych po 
1989 r. warunkach coraz więcej osób przyznaje się do swych polskich korzeni, do pol-
skości. Wiąże się to m.in. z odbudową sieci parafi alnej Kościoła rzymskokatolickiego, 
tradycyjnie postrzeganego jako polski, z rozwojem rozmaitego rodzaju kursów języka 
polskiego, z kontaktami z Polską (wyjazdy turystyczne, handlowe, odwiedzanie rodzin, 
pielgrzymki), z zaniechaniem dyskryminacji, z większymi niż dawniej swobodami oby-
watelskimi.

Największe skupiska ludności polskiej znajdują się dziś na Ukrainie środkowej i cią-
gną się mniej więcej wzdłuż linii Kamieniec Podolski — Chmielnicki (Płoskirów) — 
Winnica — Żytomierz — Korosteń. Mówiąc o sytuacji Polaków, ich liczebności, posłu-
giwaniu się językiem polskim, trzeba być bardzo ostrożnym; a wszystkie relacje trzeba 
odnosić do konkretnych sytuacji czy obserwacji. Niektóre z nich mogą być typowe dla 
pewnych wsi, pewnego pokolenia, ale dalej idąc, uogólnienia są na ogół fałszywe. Po-
wściągliwość w formułowaniu sądów nakazuje również dynamicznie zmieniająca się 
sytuacja, zmieniająca się znów nierównomiernie, nietypowo. Z jednej strony Kościół dla 
lepszego zrozumienia od wielu już lat wprowadza coraz szerzej do liturgii i nauczania ję-
zyk ukraiński, z drugiej zaś przy wielu parafi ach organizowane są przez siostry zakonne 
czy osoby świeckie szkółki języka polskiego. Co jest prawdziwą obserwacją dziś, może 
nie być prawdziwą jutro. Tak więc moje uwagi odnoszą się do konkretnych sytuacji i do 
konkretnych wypowiedzi, także do różnych sytuacji typowych.

3. Tylko około jedna trzecia Polaków na Ukrainie zna dziś język polski. Jest to 
przede wszystkim najstarsze pokolenie, które w latach dwudziestych i trzydziestych cho-
dziło do szkół polskich. Dla dzisiejszej znajomości języka polskiego (a także dla stanu 
świadomości Polaków) na Ukrainie radzieckiej wielkie znaczenie miało istnienie w la-
tach 1925–1931/1935 sieci szkół i klas polskich (w sumie w 1928 r. były tam 384 szko-
ły czteroletnie z 25 700 uczniami i 27 szkół siedmioletnich z prawie 6 000 uczniami). 
I chociaż były poważne kłopoty z nauczycielami, musiały to być niezłe szkoły, musiały 
dzieci pilnie się w nich uczyć, skoro najstarsze i średnie pokolenie, które ma za sobą 
choćby kilka klas szkoły do dziś potrafi  posługiwać się zupełnie dobrą polszczyzną. 
Z drugiej strony wielu informatorów opowiada, że do szkoły chodzili rok, dwa, trzy lata, 
bo nie było czasu, warunków, chęci, robota w polu nie pozwalała na to, butów nie było. 
Musiała więc być jakaś atmosfera sprzyjająca tej polszczyźnie. Mniej więcej od 1935 r. 
na Ukrainie sowieckiej, a od 1939 r. na całej Ukrainie nie było już szkół polskich.

4. Prześladowania prowadziły do skrywania polskości, a więc i języka polskiego tam, 
gdzie Polacy okazali się izolowani, w szczególności we wsiach, do których na miejsce 
deportowanych w latach trzydziestych Polaków przesiedlono ludność ukraińską, wrogo 
nastawianą do „antysocjalistycznych elementów”, jakie mieli zastać na nowym miejscu. 
Zaniechano więc rozmów po polsku poza domem, a także w domu (z obawy, by dzieci, 
wyszedłszy na ulicę, nie mówiły po polsku, tak relacjonowano m.in. w Gwozdawie); 
właśnie skutkiem tego w wielu miejscowościach po polsku potrafi  mówić tylko najstar-
sze pokolenie, średnie na ogół rozumie jeszcze po polsku, najmłodsze nie rozumie ani 
słowa. Do czasu prześladowań (1935 i 1939) Polacy na co dzień posługiwali się bądź 
językiem polskim, bądź ukraińskim (nie mówię oczywiście o Lwowie, który wówczas 
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był miastem polskim, ani o innych miasteczkach we Lwowskiem czy na Wołyniu), ale 
w szkołach uczyli się polskiego, mieli polskich nauczycieli, polskie gazety, język pol-
ski był językiem administracji państwowej w obrębie państwa polskiego na wszystkich 
szczeblach, a na Ukrainie sowieckiej przynajmniej na szczeblu gminy, a na tzw. Mar-
chlewszczyźnie, tzn. na terenie polskiego rejonu narodowościowego w Żytomierskiem, 
także na szczeblu powiatu (w latach 1926–1935 była tam administracja i sądownictwo 
w języku polskim).

Do tego czasu (1935, 1939) było na całej Ukrainie wiele wsi czy choćby części wsi 
polskich (np. przed wojną według W. Mędrzeckiego na 6 890 wsi na polskim wówczas 
Wołyniu Polacy mieszkali w około 5 200 wsiach, a czysto polskich wsi było 745), język 
polski służył więc do porozumiewania się nie tylko w rodzinie. Dziś średnie pokolenie, 
tzn. pokolenie pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków, często rozumie język polski, ale 
po polsku już mówić nie potrafi . Młodsze generacje bardzo często już po polsku nie 
rozumieją. Dodać trzeba, że niemało jest też takich wiosek, np. w okolicach Kamieńca 
Podolskiego, gdzie we wsi Polaków zostało już niewiele, czasem tylko kilka, czasem 
jedna–dwie rodziny polskie. W małżeństwach mieszanych, a takich jest sporo także 
w średnim pokoleniu, przeważa język ukraiński. W miastach nierzadko się zdarza, że 
Polacy, podobnie jak Ukraińcy, posługują się na co dzień językiem rosyjskim, bo był to 
język używany w wojsku, w telewizji, a więc język o wysokim prestiżu, a w szkole pre-
ferowany (przez szereg lat w Kijowie większość stanowiły szkoły rosyjskie). Wreszcie 
są takie wsi, w których znaczna większość, a przynajmniej znaczna część ludności mówi 
po polsku, gdzie po polsku mówi także młodzież i dzieci. Tych wsi jest może piętnaście, 
może dwadzieścia, może więcej, mam nadzieję, że w bliskim czasie uda się to ustalić, 
Małe dzieci po polsku mówią np. w Zielonej, Hreczanach, Szaróweczce, także w Wój-
towcach, natomiast w Oleszkowcach małych dzieci prawie nie ma, bo pokolenie trzy-
dziestolatków w większości mieszka już w pobliskim Chmielnickim (Płoskirów). Ich 
dzieci chodzą tam do ukraińskich żłobków, szkół i przedszkoli, w domu rozmowa toczy 
się po ukraińsku i gdy przyjadą na weekend czy na wakacje do wsi, także dziadkowie 
posługują się w rozmowie z nimi ukraińszczyzną. W pobliskich Oleszkowcom Worow-
cach po polsku prawie nikt nie mówi, nawet ze starszego pokolenia (z trudnością udało 
się nagrać starszego mężczyznę, który polski szlifował w Wojsku Polskim). W Gród-
ku Podolskim, gdzie na 10 000 mieszkańców ma być 4 000 Polaków, młodzi chłopcy 
i dziewczęta, z którymi rozmawiałem, rozumieli po polsku, ale mieli trudności z mówie-
niem. W tymże Gródku byłem na lekcji w „polskiej” pierwszej klasie, gdzie z dwadzie-
ściorga dzieci żadne przedtem po polsku nie mówiło [por. spostrzeżenia S. Rudnickiego 
i W. Werenicza m.in. o typowych sytuacjach w zakresie używania i funkcjonowania ję-
zyka — Werenicz 1996; Rudnicki 1996]. 

Po 1945 roku istniały tylko dwie szkoły polskie we Lwowie. Do niedawna nie było 
autentycznych organizacji polskich (a tylko ofi cjalne stowarzyszenie), po 1989 r. po-
wstało ich wiele, dopiero od r. 1992 są one (częściowo) zjednoczone. O ile w latach 
1919–1938 na Ukrainie radzieckiej wychodziło łącznie 30 gazet i czasopism, tak o za-
sięgu republikańskim, jak i lokalnym, nie licząc „stronic polskich” w kilku gazetach 
i nie mówiąc już o sytuacji na obszarze ówczesnego państwa polskiego, o tyle po wojnie 
brak było prasy polskiej praktycznie do 1956 r. (jedynie w latach 1944–50 wychodziła 
we Lwowie gazeta codzienna „Czerwony Sztandar”). Potem pojawiła się prasa z Polski, 
przy czym należałoby sprawdzić, do jakich terenów i w jakich ilościach ona docierała. 
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Według relacji informatorów w jednej ze wsi w Żytomierskiem prenumerowano „Try-
bunę Ludu”, „Przyjaciółkę”, „Kobietę i Życie” (i chyba „Przekrój”), w Starym Skałacie 
również „Żołnierza Wolności” i „Życie Warszawy”. Od 1990 r. prasa z Polski znów jest 
trudno dostępna, bo jest zbyt droga. Dopiero od niedawna ukazują się lokalne czasopi-
sma (nie dzienniki): „Gazeta Lwowska” i „Dziennik Kijowski” (dodatek do kijowskiej 
gazety „Hołos Ukrajiny”). 

Jeszcze trudniejszy był dostęp do polskiej książki, bowiem prześladowana była nie 
tylko ludność polska, nie tylko żywy polski język, ale także polskie słowo drukowane. 
Wielokrotnie opowiadano nam, jak po wsiach w latach trzydziestych chowano (najczę-
ściej zakopywano lub palono) polskie książki i jak je konfi skowali i palili ci, którzy prze-
prowadzali rewizje. Dotyczyło to zarówno literatury religijnej, a więc modlitewników 
i śpiewników, jak i literatury pięknej. W ogóle zbadania wymagają kontakty ludności 
chłopskiej z polską książką (oczywiście chodzi tu o starsze pokolenie, które uczyło się 
w polskiej szkole): w kilku wsiach, m.in. w Oleszkowcach, mówiono nam o książkach, 
które czytano (m.in. Potop H. Sienkiewicza), o książkach przywożonych ze Lwowa, 
o książkach wyniesionych z majątków zaraz po rewolucji. Po wojnie nie trzeba już było 
bać się posiadania książek, ale nie bardzo było je skąd brać: książki z Polski można było 
kupić jedynie we Lwowie czy Kijowie w specjalnych księgarniach; między Bugiem 
i Zbruczem przechowywano z pietyzmem książki i czasopisma z przedwojennych bi-
bliotek — takich ludzi spotkaliśmy np. w Połupanówce pod Tarnopolem. Najczęściej 
spotykaną książką we wszystkich wsiach przez nas odwiedzanych był modlitewnik, nie-
rzadko z przełomu XIX i XX wieku, z którego uczono się czytać po polsku. Śpiewni-
ki i modlitewniki po wojnie przepisywano ręcznie, oglądaliśmy wiele takich zeszytów, 
m.in. w Hreczanach. Dziś barierę w zakresie czytelnictwa stanowi dla młodszych poko-
leń nieznajomość polskiego (lub co najmniej brak biegłości w posługiwaniu się alfabe-
tem łacińskim poznawanym w szkole przy okazji nauki angielskiego czy niemieckiego).

5. Represje zdziesiątkowały i bardzo rozproszyły Polaków: na przełomie lat dwu-
dziestych i trzydziestych miały miejsce wywózki „kułaków”, potem „wrogich ele-
mentów”, a w latach 1935–1938 nastąpiły masowe deportacje Polaków na wschodnią 
Ukrainę (m.in. w Połtawskie) i do Kazachstanu. Z samego rejonu polskiego („Marchle-
wszczyzny”) w latach 1935–37 wywieziono ok. 10 000 osób. W 1944 r. niewielkiej 
części Polaków zezwolono na powrót z Kazachstanu, ale tylko na wschodnią Ukrainę 
i w granice Rosji (jedynie mała część powróciła w rodzinne strony): liczba 54 000 osób, 
którym zezwolono na powrót, świadczy o skali deportacji. Według Henryka Strońskiego 
i innych, którzy prowadzili badania w Kazachstanie, większość z tych, którzy przesiedli-
li się na wschodnią Ukrainę i większa część (?) tych, którzy w Kazachstanie pozostali, 
uległa rusyfi kacji, co najmniej językowej: na Ukrainie „na nowych miejscach zdążyło 
wyrosnąć kilka pokoleń, którym, co z największym żalem należy odnotować, nie zosta-
ło nic z polskości prócz nazwisk przodków”. Tym niemniej badania nad Polakami czy 
potomkami tamtejszych Polaków powinny być przeprowadzone dla potwierdzenia czy 
też skorygowania tego sądu.

Według danych archiwalnych, potwierdzonych w relacjach, przeprowadzano pla-
nowe wysiedlanie ludności z Marchlewszczyzny, z rejonów przygranicznych, z innych 
terenów zamieszkanych przez Polaków. Do opuszczonych gospodarstw sprowadzano 
Ukraińców ze wschodnich rejonów kraju. Jednocześnie miały miejsce liczne egzekucje, 
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głównie mężczyzn, np. w kwietniu–październiku 1938 r. w rejonie Marchlewskiego roz-
strzelano ponad 1 400 osób, w 1937 w okolicach Płoskirowa zginęło ok. 7 000 Polaków.

Na dzisiejszej Ukrainie Zachodniej ludność polska została zdziesiątkowana przez 
deportacje 1940 i 1941 r., przez rzezie na Wołyniu i Podolu (zwłaszcza 1943–1944 r.) 
według wszelkiego prawdopodobieństwa zmierzające do „oczyszczenia” tych terenów 
z elementu polskiego, co sprzyjało późniejszym masowym wyjazdom tej ludności do 
Polski w 1945 r.

W miastach ludność polska była prześladowana podobnie jak na wsiach, choć tu 
m.in. szukała schronienia uciekająca ludność wiejska. W Kijowie, w którym przed rewo-
lucją był polski teatr, polskie szkoły, już w 1958 r. tylko nieliczni kijowianie wspominali 
swoich polskich przodków; pewnie jest ich więcej, ale moloch miejski skutecznie ich 
rozdzielił; dziś znów łączy ich Kościół. Pod kościołem mówi się dziś prawie wyłącznie 
po rosyjsku i po ukraińsku. W mniejszych miastach, jak w Żytomierzu, sytuacja była 
inna, bo następował tam stały dopływ ludności także z okolicznych wsi polskich. Sytu-
acja w miastach i miasteczkach wymaga gruntownych badań.

Inteligencja polska w pierwszej kolejności podlegała deportacji i eksterminacji w la-
tach 1933–1937 na Ukrainie sowieckiej, a w latach 1939–1940 — na ziemiach zajętych 
przez Sowiety. Ta jej część, której udało się przetrwać, w większości wyjechała do Pol-
ski w latach 1945–46. Inteligencja polska po polsku mówiąca w minimalnym tylko stop-
niu została odbudowana w latach późniejszych, w dodatku pozbawiona była możliwości 
oddziaływania na innych.

6. Pewne znaczenie dla świadomości narodowej i dla języka miało powstanie Ludo-
wego Wojska Polskiego i służba w nim: w 1944 r. kierowano tu polskich poborowych 
z Żytomierszczyzny, Wołynia, Podola: szli oni pod polskie sztandary, polską komen-
dę, w wojsku wymagano posługiwania się poprawną polszczyzną; wyraźne efekty tej 
działalności mogłem stwierdzić i w okolicach Żytomierza i pod Tarnopolem. Większość 
żołnierzy powróciła w rodzinne strony, przynosząc ze sobą nowe doświadczenia, obraz 
Polski, znajomość polskiego.

Na wschodniej Ukrainie i nad Morzem Czarnym Polacy żyli zawsze w rozproszeniu, 
choć w miastach, jak w Odessie, grupowali się wokół kościoła, póki ten był czynny, 
przez cały czas władzy radzieckiej byli więc pozbawieni kontaktu ze szkołą i kulturą 
polską. W Kamieńcu Podolskim spotkałem jednak rodzinę z Odessy, która w izolacji 
język polski zachowała i przekazała nawet najmłodszemu pokoleniu. Dzieci mówiły po 
polsku z trudem, ale mówiły.

Do 1956 r. kontakty z Polską praktycznie nie istniały. Dopiero po tym okresie, 
a zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, nastąpiło ożywienie kontaktów. Od lat siedem-
dziesiątych wzajemne odwiedziny rodzin z obydwu stron granicy stały się częstsze, a po 
r. 1989 uległy znacznej intensyfi kacji z jednej strony dzięki pielgrzymkom i wakacjom 
dzieci w Polsce, z drugiej (w większym znacznie stopniu) dzięki turystyce handlowej; 
trzeba pamiętać o tym, że ruch ten układa się nierównomiernie, są wsi, z których do 
Polski wyjeżdżały jedynie 1–2 osoby. Odwiedziny w Polsce miały istotny wpływ na 
świadomość odwiedzających: pokazywały kraj bogaty i cywilizowany, a nie biedny i za-
cofany, jak to głosiła propaganda.

Polskiego radia słuchała po wojnie inteligencja we Lwowie; czy odbiór radia obej-
mował i inne grupy ludności — nie wiadomo. Polska telewizja odbierana jest w pasie 
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przygranicznym mniej więcej po Lwów; oglądano ją chętnie, zwłaszcza że była (i jest) 
znacznie ciekawsza od ukraińskiej. Od niedawna po polsku nadaje przez krótki czas 
radio komercyjne we Lwowie.

7. Kościół zawsze był miejscem, w którym rozbrzmiewał język polski. Na terenie 
Ukrainy zazbruczańskiej od początku dążono do zniszczenia Kościoła: do 1939 r. wy-
mordowano wszystkich chyba księży, kościoły zniszczono lub zamieniono na składy, 
fabryki, domy kultury. Dopiero podczas okupacji niemieckiej szereg kościołów (kaplic) 
odzyskano, a posługę duszpasterską sprawowali najpierw kapelani wojskowi, potem 
księża z terenów zachodnich. Po wojnie większość tych kościołów udało się utrzymać, 
ale na ogół trzeba było prosić każdorazowo o zezwolenie na przyjazd księdza i odpra-
wienie mszy. Uporczywie prowadzono starania o odzyskanie kaplic i kościołów, o ze-
zwolenie na wybudowanie nowych, na użytkowanie jako kaplicy domu mieszkalnego, 
o zezwolenie na rejestrację księdza. W okresie „pierestrojki” łatwiej już było uzyskać 
zezwolenie na budowę kościoła, rejestrację księdza, przez palce patrzono na przyjazdy 
księży z Polski. Z roku na rok łatwiej było odzyskać kaplicę, kościół czy budynki przy-
kościelne. W 1991 r. nastąpiła restytucja hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego na 
Ukrainie, widomy znak przemian.

Identyfi kacja religijna jest tu częściej ważniejsza, istotniejsza, niż narodowa, jest 
ona zresztą przejrzystsza, bardziej jednoznaczna. Przez wiele dziesięcioleci carat tępił 
polskość; wskutek tej działalności, a także wskutek „naturalnych” procesów asymila-
cyjnych wiele nie tylko osób, ale wsi i regionów przeszło na język ukraiński (inaczej 
mówiąc, zukrainizowało się pod względem językowym, a w pewnej mierze także kultu-
rowym), nie tracąc świadomości narodowej, w znacznej mierze dzięki trwaniu przy wy-
znaniu rzymskokatolickim. Kościół rzymskokatolicki uważany jest za Kościół polski, 
ludzie oczekują, a w każdym razie długo oczekiwali, że ksiądz będzie mówił po polsku. 
Do księży Łotyszy czy Litwinów nie miano pretensji o język rosyjski czy ukraiński; gdy 
pojawili się księża polscy, to domagano się polskiego nawet w przygotowywaniu do 
sakramentów, dopóki ksiądz nie stwierdził, że zgłaszający się po polsku nie rozumieją.

Dziś pamięć nieraz informatorów zawodzi, plączą się czasy, zdarzenia, ale jedno jest 
pewne: cały czas (choć nie we wszystkich rodzinach) uczono pacierza i katechizmu, 
przeważnie w domu rodzinnym, a zdarzało się, że nauka religii była prowadzona przez 
starsze osoby dla grupy dzieci (Hreczany); w wielu domach wspólnie się modlono. Oczy-
wiście po polsku. W Oleszkowcach, gdy nie było ani księdza, ani kościoła, modlono się 
(ale już po wojnie) na cmentarzu. Przed 1935 r. i po wojnie istniały „róże” systematycz-
nie odmawiające różaniec i wymieniające między sobą tajemnice różańca (Hreczany, 
Burtyn). Do nielicznych czynnych kościołów i kaplic (np. w Felsztynie–Hwardejsku, 
Hałuszczyńcach) ludzie ciągnęli z daleka, często z bardzo daleka, wielokroć na piechotę. 
Zawsze obchodzono święta, przygotowywano wigilię, w rodzinie (w Kazachstanie też 
w domu, gdzie mieszkało kilka rodzin) śpiewano kolędy. Babcie w święta prowadzi-
ły dzieci do kościoła, do którego wstępu bronili nauczyciele, partyjniacy, komsomolcy 
i inni aktywiści, nieraz wyszarpujący dzieci (Hreczany, Połonne). Jeszcze w połowie lat 
siedemdziesiątych żądano od uczniów zobowiązań, że nie pójdą do kościoła.

8. Jak już wspomniałem, pierwszym, naczelnym kryterium samoidentyfi kacji jest 
wyznanie rzymskokatolickie. Innym jest pochodzenie rodziców. Ważną rolę gra świa-
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domość wspólnych losów: wywózek, mordów, zamykania polskich klas i szkół. Ważny 
jest wspólny udział w staraniach o kościół i księdza, a dziś w budowie kościołów i ka-
plic. Nie bez znaczenia jest identyfi kacja z Polakami mieszkającymi nad Wisłą (choć 
są i tacy, którzy nic prawie o Polsce nie słyszeli). Istotne jest też poczucie odrębności, 
obcości w stosunku do otoczenia. Język nie stanowi warunku bycia Polakiem, chociaż 
jest wartością uznawaną, afi rmowaną.

Z tym wiąże się poczucie łączności z kulturą polską. Tutaj dotykamy bardzo skom-
plikowanej materii. Jak już wspomniano wyżej, istniało czytelnictwo książek polskich, 
także na wsi, choć nie było to częste. Trzeba pamiętać, że od połowy lat trzydziestych 
alfabetu polskiego uczono się tylko na książkach religijnych, w tajemnicy przed wła-
dzami i sąsiadami, że książki polskie — w przypadku ich znalezienia — konfi skowano 
i palono. Kolejny problem to istnienie folkloru polskiego. Wszędzie chyba chętnie śpie-
wano piosenki ukraińskie. W Płoskirowskiem cytowano nam jakieś stare polskie piosen-
ki, w Połonnem opowiadano, że piosenek uczono się na odpustach, na które jeżdżono 
w latach dwudziestych (za caratu jeżdżono do Polski, także do Częstochowy), gdzie 
indziej mówiono o tym, jak nauczono się polskich piosenek od żołnierzy maszerujących 
na Kijów w 1920 r. Z okolic Żytomierza Julia Jaworska przytacza cały szereg piosenek 
polskich, w tym Tam na błoniu błyszczy kwiecie, której na pewno nie uczono w szkole 
(tu pomijam piosenki znane z radia czy przywiezione przez młodzież po odwiedzinach 
w Polsce). Dr Łarysa Wachnina z Kijowa, badacz folkloru polskiego na Ukrainie, noto-
wała różne polskie piosenki nawet tam, gdzie już się po polsku nie mówi. Znane są także 
polskie kolędy.

Język polski jest wartością powszechnie uznawaną rzeczywiście, co więcej, powsta-
jące spontanicznie kursy języka polskiego świadczą dobitnie o tym, że jest to wartość 
realizowana. Problem ten omawiam bardziej szczegółowo niżej.

Szerokiemu ogółowi Polaków na Ukrainie kultura polska, tzn. literatura, muzyka, 
plastyka, kino itd., nie jest znana (ale krucho jest też ze znajomością kultury i literatury 
ukraińskiej: de facto nie uczono jej w szkole); jedynie fi lmy (nie zawsze najwyższych 
lotów) i muzyka docierały szeroką falą. Jeśli chodzi o folklor, to kultura ukraińska góro-
wała w życiu codziennym nad polską.

*

9. Wyżej wspomniano już o zakresie posługiwania się językiem polskim przed woj-
ną, o jego rozpowszechnieniu. Chciałbym powrócić do tej sprawy, niektóre problemy 
przedstawiając szerzej. I tak w wielu wsiach, czy to na Ukrainie sowieckiej, czy na 
terenach państwa polskiego na co dzień mówiono po ukraińsku, np. w Krzywaczyń-
cach koło Wołoczysk, w Maćkowcach na wschód od Turki (wynika to z rozmów, ja-
kie przeprowadziłem z repatriantami w Słońsku nad Odrą), w Połupanówce. Były wsi, 
w których mówiono po polsku, np. w Milnie na Tarnopolszczyźnie (gwara opisana przez 
K. Dejnę), ale np. na Podolu takich wsi było podobno niewiele. Według Encyklopedii 
ukrainoznawstwa w Galicji w 1931 r. było 874 000 Polaków oraz 478 000 „łacinników”, 
tzn. osób, które deklarowały się jako Polacy czy rzymscy katolicy, ale posługiwały się 
wyłącznie lub na co dzień językiem ukraińskim.

Na Ukrainie za Zbruczem według statystyki z 1926 r. żyło 476 400 Polaków, z tego 
230 400 deklarowało jako macierzysty język ukraiński. Jednakże według świadectw in-
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spektorów szkolnych z tego okresu ludność polska, mówiąca na co dzień po ukraińsku, 
zagadnięta potrafi ła rozmawiać swobodnie po polsku. Dane dotyczące liczby Polaków 
są niewątpliwie zaniżone [Iwanow 1991: 71–82, 98–105].

Dziś według statystyk tylko 20–30% Polaków mieszkających na Ukrainie deklaruje 
znajomość języka polskiego. Z moich obserwacji okolic Żytomierza i Kamieńca Podol-
skiego wynika, że poza nielicznymi wsiami polskojęzycznymi na ogół po polsku mówi 
jeszcze najstarsze pokolenie (urodzone w latach dwudziestych), średnie po polsku rozu-
mie, młodsze pokolenia już po polsku nie mówią i nie rozumieją. M. Ohołenko zapisała 
w Słobódce Krasiłowskiej koło Płoskirowa (Chmielnickiego), jak to w 1979 r. dziwczynka 
była, to jej było sześć lat, to ona nawiť [nawet] jidnego słowa po ukrajińsku ni widziała. 
W chaci, w domu, w miszkaniu baťka [ojca] mama, wszyscy rozmawiali miendzy sobu po 
poľsku i dzieci naszy tak z malieńkości i nauczaliś... A teraz wot... mego brata je [inne] 
dzieci, ni uczy jich po poľsku — oni tam, w Krasiłowi [w mieście]. Na Ukrainie Zachodniej 
granica ta jest nieco przesunięta w dół, tzn. że częściej tylko najmłodsi nie znają polskie-
go. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji (np. tam, gdzie sięga telewizja 
polska, po polsku rozumieją także Ukraińcy). Jak niepełna jest nasza wiedza o rozmiarach 
posługiwania się językiem polskim i jak mylące mogą być obserwacje, świadczy taki fakt: 
w 1990 r. rozmawiałem w Żwańcu nad Dniestrem z grupą starszych kobiet, z których po 
polsku mogła mówić tylko jedna (inne rozumiały) i które stanowczo oświadczyły, że nikt 
inny po polsku już nie mówi, natomiast dojeżdżający tam ksiądz z Kamieńca Podolskiego 
powiedział mi, że słuchał spowiedzi wielkanocnej po polsku od kilkudziesięciu osób.

10. Na specjalną uwagę zasługuje stosunek Polaków do swego języka: do własnej 
gwary i do języka ogólnopolskiego.

Zacznijmy od deklaracji, od tego, jak ten język jest postrzegany. Chodzi tu z jednej 
strony o widzenie znaczenia języka polskiego w ogóle (tj. niezależnie od tego, czy mamy 
do czynienia z gwarą, czy z językiem literackim), o znaczenie polskiego języka literac-
kiego i o ocenę własnej gwary.

I tak według informacji jednej z sióstr zakonnych w Latyczowie tamtejsza ludność 
swojego języka nie zna (z małymi wyjątkami), natomiast dzieci uczą się po polsku. 
Matka miała powiedzieć do dziewczynki: teraz możesz mówić, że jesteś Polką, bo już 
nauczyłaś się mówić po polsku. Świadczy to dobitnie o znaczeniu, jakie przywiązuje się 
do znajomości polskiego. Kobieta w Słobódce Krasiłowskiej skarży się, że dzieci jej 
brata, mieszkającego w pobliskim Krasiłowie, nie znają polskiego: mego brata je dzieci, 
w Krasiłowi, nic nie rozumi po polsku, ni słowa — i Poliaki!... Pilgrzymka to jagże, to 
chodzili w pochod tuj... [Relacjonuje, jak bratanek opowiada:] po jakomuś huvorat do 
mene, ja nyczoho ne znaju [‘po jakiemuś mówią do mnie, a ja niczego nie rozumiem’]. 
I teraz mówi z oburzeniem do tego chłopca: tyż Poliak, mama Polka i tato Poliak, [a ty:] 
ne znaju (zapisała M. Ohołenko). Młoda kobieta w Hreczanach (dziś dzielnica na pery-
feriach Chmielnickiego) mówi: tam daleko, daleko w tej szkole [w Chmielnickim] pol-
skie klasy bendo i ja sobie myslie, że ja dziecko bende wozić tam i z powrotem, żeby sie 
ono nauczyło polskiej mowy, po polsku pisać, po polsku czytać, że to on jest Polak, bo 
u mnie takiego [żebym się mogła uczyć] nie było. I on bendzie Polakiem i on skaże: ja 
Polak i ja ot pisze i czytam, i wierze, naturalny [prawdziwy] Polak jestem.

We wsiach, w których używana jest gwara polska, z pewnym podziwem wskazuje się 
tych (we wsi lub poza nią), którzy mówią „naprawdę po polsku”, a z pewnym zażenowa-
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niem mówi się o swojej gwarze, że to taki „zmieszany język”, „nie polski”, „nie czysto 
polski” (nawet gdy język ten niewiele różni się od naszej potocznej polszczyzny; ludzie 
tamtejsi nie zdają sobie sprawy z tego, że mowa ludu wiejskiego w Polsce podobnie 
różni się od języka literackiego): np. w Gródku Podolskim powiedziano mi m.in.: mowa 
gródecka taka, że moży chtoś pojmie, ktoś nie pojmie nasze słowo. U nas słowo wymi-
szane... Kiedyś u nas była „parasola”, a teraz „zontik”, przejszli my na ruski. A Gródek 
kiedyś był tylko na polskim jenzyku, nawet Żydzi i to rozmawiali po polski, czysty polski 
język to nie nasz... tu wszystko zmiszane, wywrócone. W Oleszkowcach miejscowy na-
uczyciel emeryt tak mówi o swej mowie:... nie polskij język. Wu nas sie mówi mieszani-
na, bo un nie czystyj język. Wiadomo, że w Polsce czyściejszyj niż wu nas. Jak rozmawiać 
z prawdziwym Polakiem [tj. z Polski], to nie zrozumie jego. Podaje też przyczynę takiego 
stanu: Nas nazywajo Mazury, a w Polsce jest jakaś miejscowość Mazowsze... A tut, żeby 
wziąść szesnasty, siedemnasty wiek, to tut było nasielenie [kolonizacja] z Polski do nas... 
Tut dialekt ich był, a tut jeszcze zmieszało się z Ukrajino (por. uwagi I. Cechosz o sytu-
acji językowej w Oleszkowcach oraz E. Dzięgiel o sytuacji w Zielonej — Cechosz 1996; 
Dzięgiel 1996). W Zielonej koło Wołoczysk mogliśmy usłyszeć: Nie czysta mowa jest 
u nas, nie literaturna mam na uwadze. Tam też mówiono nam, że ich język to nie polska 
mowa. Jakaś ona krencona, a podobnie było w innych jeszcze wsiach.

Można więc powiedzieć, że znajomość polskiego języka „szkolnego” (literackiego) 
uważana jest za coś ważnego. Jest to więc wartość rzeczywiście uznawana, co wię-
cej — realizowana: charakterystyczne jest spontaniczne organizowanie od 1989–1990 r. 
kursów języka polskiego, klas polskich, nawet szkół polskich. Uczenie się języka pol-
skiego od chwili, kiedy stało się możliwe, najlepiej świadczy o znaczeniu, jakie się temu 
przydaje. Na jesieni 1990 r. zorganizowano polską klasę pierwszą w Gródku Podolskim 
dla dzieci z polskich rodzin, które polskiego nie znały, co oznacza, że w domu po polsku 
nie rozmawiano. Rodzice, zapewne nie znając języka, chcieli, by ich dzieci ten język 
znały. Zresztą chętnych do nauki polskiego było wielu, wcale nie tylko wśród Polaków.

Jak już wskazano, gwarę, którą nasi informatorzy się posługiwali, uważano za coś 
gorszego od polszczyzny literackiej, z zatroskaniem wskazywano na jej nieliteracki, 
„mieszany” charakter, z pewnym zawstydzeniem stwierdzono brak umiejętności w wy-
sławianiu się językiem ogólnopolskim. Tylko jedna informatorka była dumna z tego, że 
choć zna wyłącznie gwarę, to jednak posługuje się swoim polskim językiem.

11. Wspomniałem już o tym, że w latach trzydziestych w obawie przed represjami 
zaprzestano używania języka polskiego w kontaktach z najmniejszymi dziećmi (tak było 
w okolicach Żytomierza). Były wszakże rodziny, w których nie zważając na grożące nie-
bezpieczeństwo, znajomość języka przekazywano z pokolenia w pokolenie (por. wyżej 
o rodzinie z Odessy: mimo braku kontaktów z innymi osobami mówiącymi po polsku 
wszystkie jej generacje posługiwały się polszczyzną, w tym dzieci chodzące do szkoły 
podstawowej; te ostatnie co prawda już gorzej). Podobnie było w pewnej gródeckiej ro-
dzinie, także podczas zsyłki do obwodu winnickiego i do Irkucka: u nas w domu zawsze 
była taka już tradycja, że tylko po polsku rozmawiać. I my cały czas w chacie rozmawiali 
po polsku; ktoś tylko zapuka, o to my uże po ukrainski. Albo na ulicu wychodzo: tylko po 
ukrajinski rozmawiamy, a w chacie tylko po polsku. W Gródku Podolskim kilkunastolet-
nie dzieci potrafi ą dziś (1990 r.) rozmawiać po polsku, choć z pewnym trudem (tu jednak 
były one w korzystniejszej sytuacji, bo po polsku mogły rozmawiać z dalszą rodziną). 
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W tymże Gródku opowiadano m.in.: ali chto chce u nas po polsku rozmawiać, tam i roz-
mawia. U nas sąsiedzi Ukrajincy. Ja wyjde na ulice, ja nie mogie mówić „idy siudy!”, 
ja mówie: „chodź tutaj!”. I przychodzi. Ja sobie rozmawiam po polsku: „ot ty siadaj, ty 
rób, ty to...”. Ja sie nie bojem, my ni majem czego bać sie. A przód bali sie, chowali sie.

Młoda kobieta z Hreczan mówi z dumą, że przez 70 lat nie uznawano polskości, 
a jednak jeszcze ludzie po polsku rozumieją, mówią między sobą. Wy, Ukrajincy, na 
Ukrajinie mieszkata. Ukrajinskie książki, ukrajinskie szkoły, dla was [= wam] wstyd roz-
mawiać tak brzydko po ukrajinsku. Nom, Polakom, tutaj pomnik trza wszystkim posta-
wić, dlatego że my jeszcze jesteśmy, że jeszcze chtoś umi rozmawiać po polsku, że jeszcze 
moje dziecko chociaż rozumi coś po polsku, rozmawia coś (dziecko ma 5 lat i bardzo 
dobrze mówi gwarą polską). Inna rzecz, że tamże podobno gorzej zachował się język 
w rodzinach inteligenckich, gdzie rodzice, nierzadko partyjni, bojąc się stracić posady 
właśnie z powodu języka, polskości, mieli częściej zwracać się do dzieci po ukraińsku; 
lepiej zachował się język w rodzinach prostych, gdzie mniej się bano.

Wiele osób rozmawiających po polsku ma kłopoty z czytaniem, a zwłaszcza z pisa-
niem, np. kobieta pięćdziesięcioletnia w Hreczanach czyta w zasadzie tylko teksty dru-
kowane, a także przepisywane ręcznie pieśni religijne (większość zna chyba na pamięć). 
Kobieta z Gródka opowiada: przepisywała się z mamo z Kazachstana: jak jo wysłali, to 
oni do mnie pisali piśma, ja do nich pisała, to tak ja nauczyła si, a zara nie mogie napi-
sać po polski nic...

Waga, jaką przywiązywano dawniej do języka polskiego, wyrażała się według miesz-
kańców Starego Skałatu pod Tarnopolem m.in. w tym, że mężczyźni między sobą roz-
mawiali dawniej po rusku (tj. po ukraińsku), ale do kobiet zwracali się po polsku; dziś 
w użyciu codziennym jest tam gwara ukraińska, a po polsku rozmawia się z przyjezd-
nymi Polakami.

Później, gdy znajomość polszczyzny stała się bardziej ograniczona, osoby znające 
język polski uważane były za bardziej światłe.

12. W trakcie badań udało się stwierdzić istniejące jeszcze w starszym pokoleniu 
różnice pomiędzy językiem mieszkańców wsi szlacheckich i wsi chłopskich. Szlach-
ta mówiła językiem bardziej starannym, unikała wielu ukrainizmów, którymi nasycona 
była mowa chłopska — tak w odmianie wyrazów, jak i w leksyce. Ten „lepszy” język 
mogliśmy stwierdzić m.in. w ustach dziewięćdziesięcioletniej kobiety z Burtyna koło 
Połonnego, ponad osiemdziesięcioletniej kobiety spod Zasławia i in. Świetnie ilustru-
je to przykład Zielonej koło Wołoczysk, gdzie we wsi mieszkają chłopi — Mazurzy, 
a w przysiółkach mieszka szlachta — Lachy. I jedni, i drudzy zdają sobie sprawę z róż-
nic językowych, jakie ich dzielą: u szlachty jest więc przyjęli, rozmawiamy, posmarować 
chatę, wioska, u Mazurów — przyjeni, rozmawiamo, pomaścić chatę, sioło itd. (zob. ar-
tykuł E. Dzięgiel o sytuacji językowej w Zielonej — Dzięgiel 1996).

13. Wśród przyczyn, które eliminują język polski w rodzinach przenoszących się 
dziś do miast, na jednym z pierwszych miejsc trzeba wymienić pracę matki, a w konse-
kwencji oddanie dziecka do żłobka i do przedszkola: w sadiku, ot w żłóbku i w przysz-
kolu i w szkoli rozmawiają tylko po ukraińsku i w domu już po ukrajinsku... (Gródek 
Podolski). Dziecko przebywa tam większą część dnia i jego pierwszym (jeśli nie je-
dynym) językiem staje się ukraiński bądź rosyjski. Młodszy syn działacza polonijnego 
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w miasteczku na Podolu, w którego domu rozmawia się po polsku, zbuntował się prze-
ciw dwujęzyczności i wróciwszy pewnego razu z przedszkola, zaczął w domu mówić 
wyłącznie po rosyjsku, nawet odpowiadał tak na pytania zadawane po polsku i nic na 
to nie można było poradzić. Dziadkowie pozostają na ogół na wsi i z dziećmi podczas 
weekendów czy wakacji rozmawiają już najczęściej po ukraińsku (tak było np. w Olesz-
kowcach, wsi, w której prawie już nie ma dzieci mieszkających tam na stałe). Druga 
przyczyna eliminująca w domu polszczyznę to rodziny mieszane: moji wnuki ni bedom 
śi uczyć, oni takie o, pomiszane. U mnie przyczyna to małżeństwa mieszane: u mnie 
niewiastki [synowe] Ukrajincy, a swoji dzieci na ukrajinski wiedu, o. To tak, że ono nie 
bedzie po polski rozmawiać i nic nie wiedzo nawet (Gródek Podolski). Podobnie w Hre-
czanach starsza kobieta skarżyła się, że ma synową Ukrainkę i poza nią cała rodzina, 
a więc także syn i wnuki, rozmawia tylko po ukraińsku.

14. Trzeba wreszcie podkreślić wysoki prestiż języka polskiego, który jest postrzega-
ny jako język Kościoła, bo Kościół rzymskokatolicki jest tam dla Polaków Kościołem 
polskim. Przecież po polsku odmawia się pacierz, różaniec, po polsku śpiewa się pieśni 
religijne. I tak czynią zarówno ci, którzy dobrze znają polski, jak i ci, którzy znają go 
słabo lub w ogóle go nie znają. Tak jest w Żytomierzu, Kamieńcu Podolskim, Gródku 
Podolskim, Felsztynie, Starym Skałacie i in. miejscowościach, nawet w mołdawskim 
Kiszyniowie, gdzie Polacy są często ukraińskojęzyczni. Według informacji O. Łazaren-
ko w jednej ze wsi polskich na Kijowszczyźnie, gdzie język polski nie jest już w użyciu, 
a od kilku lat i msza jest odprawiana po ukraińsku, na katechizacji dzieci uczą się pacie-
rza po polsku, bo po polsku modlą się także starsze pokolenia. Dziś w kościołach można 
usłyszeć także i śpiew i modlitwę po ukraińsku.

Od księży najczęściej oczekuje się języka polskiego w modlitwie „prywatnej”, 
w modlitwach i czytaniach mszalnych, w kazaniach. Ba, jak wspomniano wyżej, nawet 
w naukach przygotowujących do sakramentu małżeństwa, choć narzeczeni po polsku 
nie rozumieją. Trzeba jednak przyznać, że zdarzają się i wierni-realiści: ja powiedziała, 
że prosze mówić na ruski [kazania] dlatego, że ludzi nie rozumieją. Oni [ci ludzie] jak 
barany patrzyli si. Nic nie wi, co do niego mówi. On stał po ruski mówić kazania (Gró-
dek Podolski). Starszy człowiek z Worowców w Płoskirowskiem, sam mówiący na co 
dzień po ukraińsku, powiedział: Powinno być po polsku w kościele, ale ksiondz wi, że je 
dużo takich Polaków, że oni byli odłączony od polskoji mowy i oni nie umiejo ni czytać 
po polsku, ni rozmawiać po polsku. A ksiondz chce, żeby oni wiedzieli, co on mówi, to on 
to same polskie słowo przekłada na ukrajinski. Na pytanie, czy tak być powinno, odpo-
wiada: No, powinno do jakiegoś czasu tak być. I to do czasu bedzie. Bo muszo być szkoły 
polski, oni zaraz zaprowadzo sie.

Ludzie we wsiach polskojęzycznych lub z przewagą takiej ludności buntują się prze-
ciwko wprowadzaniu do Kościoła języka ukraińskiego, np. w Hreczanach, w Starym 
Skałacie. Przytoczę tylko jeden fragment: Jak z Polski przyjeżdżajo i polski jenzyk umio 
i kaliczo po ukrajinsku, to już wcale nie trzeba [płacze]. Nie chce sie tego. Chce sie swój 
jenzyk, za któren krew żeśmy przeliwali — ojce nasze (my jeszcze ni, bo my młodzi). Ojce 
nasze to przeliwali krew, gnijo tam w ziemi w świeci za wiare. A dziś my nie możemy 
słyszeć swego jenzyka w kościele, ino po ukrajinsku: „a czewa, a na czo i amin, wo jesi 
na niebiesi”. Oni [Ukraińcy] niech tam swoje... Ja nie rozumie toje nic. Ja na Ukrajinie 
— ja ukrajinskich modlitwów nie rozumie, ja polskie, ja swoje polskie rozumie. Z nich 
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nauczona od dzieciństwa... Wszyscy odpowiadajo ksiendzowi w kościele po polsku, to 
on powinien sie przysłuchiwać, że wszyscy ludzie odpowiadajo po polsku, nie po rusku 
czy tam po ukrajinsku, a po polsku. To trzeba jem tłumaczyć [tu: odprawiać] po polsku 
msze... „Chrystos woskres!” — po co to? toż wu nich „woskres” za niedziele czasu! 
[Wielkanoc w kościele prawosławnym przypada później niż w rzymskokatolickim]. Toż 
oni nie z nami świętkujo. U nich za tydzień zmartwychwstał!

Z tego, co powiedziano, wynika, że język polski można zaliczyć do tzw. rdzenia 
kulturowego: chodzi tu przede wszystkim o stosunek do języka, niezależnie od tego, czy 
ktoś znał polski język literacki lub gwarę i posługuje się nimi na co dzień, czy też nie.
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Celem niniejszego szkicu jest przekazanie najważniejszych tylko informacji o języku 
polskim na Ukrainie dla ułatwienia korzystania z zamieszczonych dalej uwag o polsz-
czyźnie poszczególnych wsi i z tekstów. Sytuację polszczyzny z konieczności przedsta-
wiono w uproszczeniu, starając się jednak uwzględnić różne aspekty jej funkcjonowania 
w zmieniających się kilkakrotnie warunkach na olbrzymim a bardzo zróżnicowanym 
terytorium. Jednocześnie ma on służyć pokazaniu problemów, jakie stoją przed bada-
czami polszczyzny tych terenów zarówno podczas zbierania materiałów, jak i w trakcie 
ich opracowywania. Szereg zagadnień bardziej szczegółowo przedstawiają wymienione 
w wykazie literatury studia i monografi e (m.in. autorstwa członków naszego zespołu) 
oraz nowa praca E. Dzięgiel [Dzięgiel 2003]. W przyszłości przewiduję opracowanie 
podsumowujące. 

Uwagi wstępne
Według różnych szacunków na Ukrainie mieszka dziś 600 000 — 1 500 000 Polaków, 
zapewne na początku lat dziewięćdziesiątych było ich około miliona (o trudnościach 
ustalenia ich liczby oraz tego, kogo można czy należy uważać za Polaka, pisano już 
wielokrotnie, por. też niżej). Większość z nich zamieszkuje tereny Ukrainy środkowej 
poza przedwojenną granicą państwową „na wschód od Zbrucza”. Żyją oni przeważ-
nie w rozproszeniu w miastach i miasteczkach. Część mieszka na wsi, przemieszana 
z Ukraińcami. Wsie (czy części wsi) składające się w większości z Polaków i to jeszcze 
mówiących po polsku należą do rzadkości. Wyjątkowo tylko zachowały się skupiska 
polskich wsi, w których do dziś mówi się po polsku, w okolicach Sambora (Biskowice, 
Dublany, Łanowice, Sąsiadowice, Strzałkowice, Maksymowice) oraz Chmielnickiego 
(Szaróweczka, Maćkowce oraz włączone już do miasta Hreczany i Zarzecze). Rzadkie 
przed wojną małżeństwa mieszane są dziś regułą. Dwie trzecie Polaków z Ukrainy nie 
zna języka polskiego. 

W wielu wsiach i w wielu rodzinach polski zna tylko najstarsze pokolenie; najmłodsi 
nierzadko uczą się polszczyzny od początku w szkole czy na kursach. Dawniej katolik 
obrządku rzymskiego (dalej w skrócie: katolik) to był Polak i odwrotnie. Dziś już nie 
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zawsze tak jest, są Ukraińcy-katolicy, wywodzący się z rodzin polskich, mieszanych lub 
ukraińskich. Stąd więc trudno jest niekiedy odpowiedzieć na pytanie, kto dziś jest Pola-
kiem, ilu jest Polaków na Ukrainie, ilu z nich zna polski, ilu posługuje się polszczyzną. 

Podczas badań natknęliśmy się na kilka wsi, w których polszczyzna jest używana na co 
dzień, choć w niektórych z nich tylko w starszym pokoleniu, na nie też zwróciliśmy głów-
ną uwagę, gdyż tylko tam można dobrze uchwycić zarówno stare cechy gwary, jak i zmia-
ny, rozwój. Z takich wsi można nierzadko pokazać próbki języka wszystkich pokoleń. 
Są to m.in. w okolicach Sambora: Biskowice, Łanowice i Strzałkowice, nad Zbruczem: 
Kaniówka (tu z trudem), nieco dalej: Gródek Podolski i w pobliżu niego Oleszkowce (tu 
młodzieży prawie nie ma), koło Wołoczysk: Wójtowce (dziś Pisarówka) i Zielona, koło 
Chmielnickiego: Hreczany, Szaróweczka, Maćkowce, Zarzecze, koło Krasiłowa: Słobód-
ka, koło Połonnego: Nowosielica (tu młodzi przeważnie mówią po ukraińsku). Szereg 
starszych osób mówiących swobodnie po polsku zapisano w Żytomierskiem: w Czerwo-
nych Chatkach, Korczunku, Nowym Zawodzie, Sobolówce, Susłach.

W wielu wsiach zapisywaliśmy już tylko resztki gwary od poszczególnych rodzin, 
a nawet osób, głównie z najstarszego pokolenia — bo więcej osób mówiących po polsku 
już tam nie było. Te wsi są najliczniejsze i są też najliczniej reprezentowane w naszych 
zbiorach. Należą tu m.in. na Podolu: Jańczyńce, Dłużek, Karabczyjów, Martynówka, 
Orynin, Prywitne, Żwaniec, koło Połonnego: Burtyn i Poninka, na Żytomierszczyźnie: 
Dorohań, Tabówka, Ziatyniec.

Są wreszcie wsi, w których po polsku już się nie mówi, ale osoby ze starszych po-
koleń pacierze odmawiają po polsku, polski może też być językiem oracji weselnych. 
Przykłady tej polszczyzny opisały O. Łazarenko i Ł. Pupenko.

Zapisywaliśmy także mowę Polaków w miastach i miasteczkach, a więc w Kijo-
wie, Żytomierzu, Gródku Podolskim, ale na ogół od przybyszów z innych miejscowości. 
Opis polszczyzny w Kijowie i innych miastach czy miasteczkach nie jest więc opisem 
kontynuacji dawnej polszczyzny „kijowskiej” itp., lecz dzisiejszej „mieszaniny” różne-
go pochodzenia. W niniejszym tomie [tj. JPU] prezentujemy teksty z Gródka zapisane 
od osób tam urodzonych, a także takich, których miejsca urodzenia nie znamy.

Stwierdzenie W. Werenicza, że wsi szlacheckie mają język bardziej poprawny, a wsi 
chłopskie lepiej zachowują język polski w ogóle, jest prawdziwe w odniesieniu tylko do 
części wsi. Tu za charakterystyczną można uznać sytuację w Zielonej, gdzie mowę pol-
ską zachowali tylko nieliczni mieszkańcy przysiółków szlacheckich, ale po polsku wy-
rażają się „lepiej” niż mieszkańcy pochodzenia chłopskiego, których polszczyzna roi się 
od ukrainizmów, ale z kolei język polski zachowali w pełni. Mowa szlachty jest równie 
podatna na wpływy ukraińskie tak we fl eksji, jak i w słownictwie, a zależy to od wielu 
okoliczności: wieku, rodziny, środowiska, kontaktu z językiem polskim itd. W gwarach 
polskich pod Samborem wpływy ukraińskie są silne w Łanowicach; w pozostałych kilku 
wsiach, w których ludność polska stanowiła zdecydowaną większość, takich wpływów 
jest mało. Gwara chłopska zachowuje w mniejszym lub większym zakresie cechy gwa-
rowe wyniesione z Polski. 

Nie potrafi my dziś powiedzieć, czy polszczyzna wsi później osadzonych różni się 
od polszczyzny wsi zasiedlonych wcześniej. Wydaje się, że czas przybycia na Ukrainę 
nie odgrywa takiej roli, jak wspomniane wyżej okoliczności (wiek, rodzina, środowisko, 
kontakt z językiem polskim). Problem ten wymaga dalszych badań.
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Początkowo nie zwracaliśmy uwagi na język osób bardziej wykształconych, stąd 
też w tym zakresie nasze zapisy są dosyć skąpe. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że 
w zakresie języka i poprawności językowej inteligencja polska młodego i średniego po-
kolenia na Ukrainie nie wyróżnia się starannością. Bardziej poprawny i staranny język 
notowaliśmy przede wszystkim u przedstawicieli najstarszego pokolenia wywodzących 
się z rodzin szlacheckich. W którymś z kolejnych tomów spróbujemy przedstawić też 
próbki języka nowej inteligencji polskiej.

Do badań nad polszczyzną na Ukrainie należałoby dołączyć studia nad językiem pol-
skim w Kazachstanie, gdzie pojawił się on wraz z zesłańcami z lat trzydziestych. Jego 
specyfi kę stanowi silniejsze niż na Ukrainie nasycenie elementami rosyjskimi. Również 
w Mołdawii, przynajmniej na terenie Naddniestrza i w Kiszyniowie, mieszkają Polacy 
z Ukrainy.

W języku naszych informatorów znalazły więc odbicie różne czynniki. Wymieńmy je 
po kolei. Nie wiemy, jak ważny jest c z a s  o s i e d l e n i a  s i ę ,  okres przeniesienia 
gwary w środowisko ukraińskie. Można to będzie stwierdzić po zbadaniu języka kilku 
wsi późnej kolonizacji. Ważne jest p o c h o d z e n i e  s t a n o w e  nosicieli polszczyzny, 
bo pochodzenie szlacheckie łączyło się zwykle z większym kontaktem z polską kulturą, 
polską książką (choć i ludność chłopska zabiegała jeszcze w czasach carskich o naucza-
nie swych dzieci polskiego, choć i we wsiach chłopskich wspominano nam o czytaniu 
książek polskich). Bardzo ważny, a może najważniejszy jest s k ł a d  n a r o d o w o -
ś c i o w y  w s i  (choć są też wsi polskie od dawna całkowicie językowo zukrainizowa-
ne), przy czym w poszczególnych rodzinach czy grupach zachowano mowę ojczystą też 
w sytuacji izolacji. Ważne jest istnienie w pobliżu innych wsi mówiących po polsku: do-
bre zachowanie języka wystąpiło m.in. w s k u p i s k a c h  Zielona-Wójtowce, w wymie-
nionych wyżej wsiach koło Sambora i koło Chmielnickiego, ale język polski zachował 
się świetnie także w Oleszkowcach, izolowanych od innych miejscowości, w których 
mówi się po polsku. Ważne jest istnienie w okresie przedwojennym szkoły polskiej, 
a ściślej fakt u c z ę s z c z a n i a  d o  s z k o ł y : wiele osób mówiło o zaledwie rocznym 
czy dwuletnim pobycie w szkole. P o b y t  p o z a  w s i ą  mógł odbić się na mowie po-
zytywnie: osoby z zachodniej części badanego obszaru, odbywające przed wojną służbę 
w polskim wojsku, musiały tam mówić po polsku (informator z Połupanówki opowiadał, 
że po polsku mówił na co dzień tylko w wojsku). Podobnie osoby zza Zbrucza służące 
po 1944 r. w ludowym Wojsku Polskim miały tam kontakt z polszczyzną, opowiadano 
wręcz o naciskach na posługiwanie się językiem polskim (informator z Worowców). 
Natomiast praca w obcym otoczeniu owocuje wieloma naleciałościami rosyjskimi czy 
ukraińskimi, brakiem znajomości różnych wyrazów i zwrotów używanych na co dzień 
przez rodziców (dwaj starsi informatorzy z Korczunka, młoda przedszkolanka z Zielo-
nej). Liczy się na pewno k o n t a k t  z  Polską i p o l s z c z y z n ą  p i s a n ą  po wojnie: 
korespondencja, odwiedziny, lektura (prenumerata) gazet do 1989 r. (np. w Nowym Za-
wodzie), czytelnictwo polskich książek, zarówno świeckich, jak i do nabożeństwa (tych 
ostatnich — częściej). Na język wpłynął też b i l i n g w i z m  polsko-ukraiński (często też 
władanie językiem rosyjskim) i jego rodzaj. Na zachód od Zbrucza jeszcze przed wojną 
były wsi, których mieszkańcy byli dwujęzyczni, w niektórych z nich język ukraiński był 
językiem używanym na co dzień. Ale i na zachód, i na wschód od Zbrucza jeszcze pod 
koniec XX wieku niektórzy z naszych informatorów nie znali języka ukraińskiego lub 
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znali go bardzo słabo. Wpłynął na język naszych informatorów język r o s y j s k i  (głów-
nie w zakresie słownictwa i składni — co łączy się z silną pozycją języka rosyjskiego 
w czasach sowieckich w szkole, radiu i telewizji) i przede wszystkim u k r a i ń s k i , przy 
czym można zaryzykować twierdzenie, że głównie w jego postaci gwarowej (co łączy 
się z niższym prestiżem języka i literatury ukraińskiej w szkole w czasach sowieckich). 

Właśnie ukraiński system gwarowy najwięcej wpływał na system gwary polskiej. 
Większość cech charakterystycznych dla polszczyzny południowokresowej jest re-
zultatem bezpośredniego wpływu języka ukraińskiego (np. przyjmowanie końcówek 
ukraińskich) oraz wpływu polegającego na podtrzymywaniu cech dawniejszych, np. ł 
przedniojęzykowozębowego [jeśli koloniści jeszcze je mieli; w przypadku nowszych 
migracji z Polski ł było niewątpliwie wprowadzane pod wpływem ukraińskim], form 
z -yr jak syr, czy na wspieraniu innowacji, np. wyrównania w obrębie paradygmatów 
fl eksyjnych. Wewnętrzny rozwój gwary polskiej na Ukrainie nie był — jak w Polsce 
— krępowany normami języka urzędowego czy nawykami wyniesionymi ze szkoły; od-
działywanie tej ostatniej u wielu badanych osób było niewielkie. Paradoksalnie jednak 
oddziaływanie szkoły polskiej mogło mieć wpływ na młodsze generacje w sposób po-
średni, poprzez język generacji starszych.

Słusznie wskazuje Z. Kurzowa na niejednolitość polszczyzny na Ukrainie, wyróż-
niając „dialekt południowokresowy” w jego postaci „kulturalnej” i „potocznej” oraz 
gwary ludowe. Pisze ona, że gwary te „nie miały bezpośredniego kontaktu z językiem 
literackim, jego rolę jako polszczyzny wzorcowej spełniał dialekt południowokresowy” 
[Kurzowa 1985: 157]. Rzecz w tym, że „dialekt” ten występował w różnej postaci. Po-
znanie rzeczywistego zróżnicowania polszczyzny na Ukrainie stanie się możliwe do-
piero po opracowaniu zgromadzonych już tekstów, bowiem polszczyzna szlachecka też 
jest tu zróżnicowana: od tożsamej w zasadzie z regionalną odmianą polskiego języka 
literackiego do mowy, którą w przybliżeniu można by nazwać potocznym jej wariantem. 
Za przykład może służyć z jednej strony dziewięćdziesięcioletnia w 1995 r. najstarsza 
z trzech sióstr spod Zasławia z niezwykle poprawną i staranną polszczyzną (niewiele od 
niej młodsze siostry, podobnie jak ona wywiezione do Donbasu, mają w swoim języku 
mnóstwo naleciałości rosyjskich i ukraińskich, zwłaszcza leksykalnych), a z drugiej — 
język mieszkańców Słobódki Krasiłowskiej. Nie można też ostro przeciwstawiać pol-
skiego języka literackiego kulturalnej polszczyźnie regionalnej, bo w wieku XIX czy na 
początku wieku XX (a nawet jeszcze przed wojną) dopuszczano w ramach „normy ogól-
nopolskiej” znacznie większe wahania czy warianty. E. Smułkowa wykazała, że łatwo 
się pomylić, przyjmując to, co potoczne, za kulturalne [Smułkowa 1996]. Wreszcie dziś, 
inaczej niż przed 1939 r. (cezura, którą słusznie postawiła sobie Z. Kurzowa), ta dawna 
regionalna odmiana kulturalnej polszczyzny żyje w ustach czy w piśmie nielicznych 
przedstawicieli najstarszej generacji. 

Czas zasiedlenia i pochodzenie osadników
Nie wiemy nic pewnego o zasięgu ludności polskiej i języka polskiego w czasach przed- 
i wczesnohistorycznych (o czym trzeba pamiętać, czytając kategoryczne stwierdzenia 
o „prapolskich bastionach” czy zasięgach żywiołu polskiego po Styr). Zapewne w XIV 
i XV w. na terenie dawnej ziemi przemyskiej i bełskiej, a może też na jakiejś części zie-
mi lwowskiej żywioł polski współistniał obok ukraińskiego, także przed przyłączeniem 
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tych ziem przez Kazimierza Wielkiego do państwa polskiego. Potem nastąpiło zbiego-
stwo chłopów na ziemie ruskie, ale nie dawało ono osadnictwa zwartego. Szlachta, która 
otrzymywała nadania na Ukrainie, mogła przywozić ze sobą służbę, ale i to nie tworzyło 
większych skupisk ludności polskiej. Kolonizacja — przenoszenie większej ilości chło-
pów dla pozyskiwania nowych ziem lub zasiedlenia wyludnionych wsi, jeśli miała miej-
sce w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, mogła nie zostawić śladów wobec znisz-
czeń, jakie niosły ze sobą kolejne najazdy tatarskie i wojny kozackie. Dla przełomu XIX 
i XX w. wiedzę o liczbie Polaków czerpiemy ze Słownika geografi cznego. W ustaleniu 
obecności ludności polskiej w XVI–XVIII i na początku XIX w. mogą pomóc dokumen-
ty archiwalne, zawierające wykazy chłopów — brzmienie ich imion będzie stanowić tu 
ważną wskazówkę1. Z końca XVIII w. znajdziemy dla niektórych miejscowości księgi 
metrykalne. Przy źródłach pisanych trzeba jednak pamiętać, że na terenie Galicji istniała 
w XX w. duża grupa katolików obrządku rzymskiego z poczuciem narodowym polskim, 
ale mówiąca na codzień po ukraińsku, co dla ustalenia narodowości nie ma większego 
znaczenia, ale dla stwierdzenia języka — tak. Zresztą nierzadko ludność ta znała także 
język polski i umiała posługiwać się nim w razie potrzeby. Czasem informatorzy mó-
wią, że ich przodkowie mieszkali tam „dawno”, co jednak nie musi oznaczać okresu 
wcześniejszego niż koniec XVIII — początek XIX w., choć może to być kolonizacja 
wcześniejsza. Wreszcie dla końca XIX i początków XX w. można się oprzeć na tradycji 
lokalnej (jak w przypadku kilku wsi w Żytomierskiem), a może uda się także ustalić 
w archiwach dokładny czas przybycia osadników (próbuje to zrobić dla Żytomierskiego 
S. Rudnicki z grupą współpracowników2). 

Przenoszenie się rodów szlacheckich z Polski na Ukrainę było już przedmiotem stu-
diów. Nie wiemy jednak, kiedy pojawiły się polskie wsi drobnoszlacheckie (jak Beb-
nówka, Hajdajki, Worowce i wiele innych).

Tak więc na razie pozostaje nam na ogół konstatowanie n o w s z e g o  zasiedlenia ja-
kiejś wsi przez ludność polską, tzn. z przełomu XIX i XX w., lub s t a r s z e g o , tzn. bez 
możliwości dokładniejszego określenia czasu. Data pojawienie się kościoła rzymskoka-
tolickiego w danej miejscowości niewiele tu wnosi, bo mógł być fundowany tylko na 
chwałę Bożą i na potrzeby dworu.

Jedynie zasiedlenie Lwowa przez Polaków (i spolonizowanie się mieszkających tam 
Niemców) można prześledzić na podstawie dokumentów, które pokazują imiennictwo 
mieszczan, a potem łączyć je prowadzeniem ksiąg w języku polskim. Być może w po-
dobny sposób uda się zbadać osadnictwo polskie w niektórych innych miastach czy 
miasteczkach. 

Jeszcze gorzej przedstawia się określenie miejsca p o c h o d z e n i a  osadników. Wy-
jątkowo w Tabówce (dziś Hołubijówka) w Żytomierskiem powiedziano mi, że koloni-
stami byli dziadkowie (co pozwala mówić o końcu XIX w.) i że przybyli z Prus (tj. za-
pewne z Wielkopolski). „Mazurzy” przyjęli za dobrą monetę wmówioną im wersję, że 

1 [Dla zaboru austriackiego można posłużyć się Metryką Franciszkańską lub Metryką Józefi ńską w ar-
chiwum lwowskim czy wiedeńskim. Podobne księgi katastralne dla Podola, sporządzone przez władze 
carskie na początku XIX w., spłonęły w archiwum w Kamieńcu Podolskim na początku XXI w.]
2 [Польські поселення Житомирщини. Редактор-упорядник Ю. К о н д р а т ю к . Житомир 2011. 
Por. też O. M a k a r o w a , Polacy i język polski na Żytomierszczyźnie, SOr LXIV (2015), nr 2, s. 375–
390.] 
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przybyli na Ukrainę z Mazowsza, czego wykluczyć nie można, ale trzeba by to udowod-
nić; tymczasem E. Dzięgiel ustaliła, że cechy gwarowe wyraźnie wskazują na małopol-
skie pochodzenie „Mazurów” z Nowosielicy koło Połonnego (zresztą gwary „Mazurów” 
różnią się między sobą). Analiza cech gwarowych Milna doprowadziła K. Dejnę do 
wniosku, że wobec przewagi cech małopolskich musieli je zasiedlić przybysze głównie 
z Małopolski, ale były tam też osoby z Mazowsza lub mający w swym języku cechy 
mazowieckie, zresztą zbieżne z cechami dialektów ukraińskich. Podobną sytuację: prze-
wagi cech małopolskich i kilka cech mazowieckich zbieżnych z ukraińskimi odnotowuje 
I. Cechosz dla Oleszkowiec, a E. Dzięgiel dla Zielonej (co pozwala też na mówienie 
o wpływach ukraińskich, a nie o cechach mazowieckich). N. Ananiewa uważa, że gwara 
Szaróweczki i Maćkowiec wykazuje cechy właściwe wielu dialektom polskim i uchyla 
się od określenia jej pochodzenia. Wydaje się, że rzecz wymaga dalszych badań, ale że 
dla starszej kolonizacji w większości przypadków trudno będzie ustalić pochodzenie 
osadników na podstawie cech językowych.

Trzeba wreszcie wspomnieć o tzw. „łacinnikach”, tj. Polakach wyznania rzymsko-
katolickiego, ale posługujących się językiem ukraińskim. Dla badaczy ukraińskich byli 
to Ukraińcy spolonizowani pod względem religijnym i tożsamościowym. Dla badaczy 
polskich byli to zukrainizowani językowo Polacy. Część z nich nie znała w ogóle pol-
skiego, dla innych polski był językiem sekundarnym, niekiedy wcale dobrze znanym 
(W. Kubijowycz w swoim wykazie ten istotny problem w ogóle pomija). Nie wchodząc 
w dyskusję, chciałbym tu wskazać na stwierdzoną przez nas ukrainizację językową Po-
laków z Gwozdawy i Krzywaczyńców w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat (nie mówiąc 
już o licznych wsiach, gdzie Polaków pozostało niewielu).

Rozpowszechnienie i zmiany w stanie zachowania polszczyzny. 
Jej funkcje i prestiż

W pierwszych trzydziestu latach XX w. polszczyzna na Ukrainie uzyskiwała znaczne 
możliwości rozwoju. Na terenie zaboru austriackiego nie była niczym skrępowana; po 
powstaniu państwa polskiego aż do 1939 r. była językiem szkoły, wojska, administra-
cji, Kościoła. Na terenie Rosji była prześladowana, ale w szeregu wsi chłopi potajem-
nie uczyli dzieci czytać i pisać; po powstaniu ZSRR nastąpiła eksterminacja inteligen-
cji i księży, a także bogatszych (często bardziej oświeconych) chłopów, ale w latach 
1925–1935 powstało wiele szkół polskich, a także polskich rad wiejskich. W latach trzy-
dziestych wysiedleniom i deportacjom (do dalszych guberni, poza granice Ukrainy, do 
Kazachstanu, do łagrów) oraz rozstrzelaniu tysięcy mężczyzn towarzyszyła likwidacja 
nowej generacji inteligencji. W wielu miejscowościach zaprzestano wówczas posługi-
wania się językiem polskim poza domem, a nawet w domu (zwłaszcza z młodszymi 
dziećmi), bo do opuszczonych domostw wprowadzali się Ukraińcy z bliższych lub dal-
szych wsi, często nieznający polskiego i mogący donieść na mówiących nieznanym im 
językiem. Często rozpoczynała się wówczas ukrainizacja językowa młodszych pokoleń.

Zajęcie dzisiejszej zachodniej Ukrainy przez Sowiety spowodowało przeniesienie 
represji na nowe tereny. Po wkroczeniu Niemców „oczyszczanie” ziem zachodnioukra-
ińskich z Polaków poprzez formacje ukraińskie, a także zwykłe bandy doprowadziło 
do wymordowania ok. 120 000 Polaków na Wołyniu i Podolu oraz do przesiedlania się 
znacznej części ludności do miast i miasteczek, a po wojnie skutecznie przekonało wielu 
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Polaków do wyjazdu do Polski w ramach tzw. repatriacji. Z Ukrainy wyjechało wtedy 
wiele osób, przy czym ze środkowej Ukrainy mogły wyjeżdżać tylko te osoby, które 
były blisko spokrewnione z osiadającymi w Polsce żołnierzami Ludowego Wojska Pol-
skiego rekrutującymi się z okolic Żytomierza, Chmielnickiego, Kamieńca itd. 

Warto tu dodać, że pod okupacją niemiecką po 1941 r. nastąpiło ożywienie kontak-
tów pomiędzy Polakami z obydwu stron Zbrucza, na środkowej Ukrainie pojawili się 
znów polscy księża, zaczęła tu docierać polska literatura religijna.

Już przed wojną (a niewątpliwie także wcześniej) były takie wsi polskie, w których 
język polski był językiem prymarnym, którym mówiono na co dzień w domu i z sąsia-
dami, i takie, w których był sekundarnym: na co dzień mówiono gwarą ukraińską, ale 
polskim posługiwano się swobodnie. Polski był językiem prymarnym na pewno tam, 
gdzie jest nim dotychczas, np. koło Sambora (Łanowice, Strzałkowice), nad Zbruczem 
(Tarnoruda, Kaniówka), Wołoczysk (Zielona, Wójtowce), Płoskirowa-Chmielnickiego 
(Hreczany, Zarzecze, Szaróweczka, Maćkowce), Gródka Podolskiego (Oleszkowce), 
Połonnego (Tokarzówka), w Żytomierskiem (Korczunek), gdzie choćby dziś (lub jeszcze 
niedawno) posługiwało się nim już niewiele osób ze starszego pokolenia, a więc w kilku 
wsiach (wymieniam je tylko przykładowo) koło Tarnopola (Hałuszczyńce), nad Zbru-
czem (Satanów, Kamionka), Gródka Podolskiego (niektóre wsi okoliczne), Kamieńca 
Podolskiego (Dłużek, Jańczyńce, Żwaniec), Połonnego (Poninka), w Żytomierskiem 
(Marianówka, Dorohań, Tabówka, Czerwone Chatki, Sobolówka, zapewne Gwozdawa). 
Sekundarnym był polski w innych wsiach w tych samych okolicach, a więc na zachód 
od Lwowa koło Komarna (obok szeregu wsi jak Tuligłowy czy Buczały, w których na 
co dzień mówiono po polsku), koło Tarnopola (Stary Skałat), Gródka Podolskiego (Raj-
kowce — jeśli tu jeszcze wtedy mówiono po polsku, Worowce), Kamieńca Podolskiego 
(zapewne Prywitne), a także w wielu innych wsiach. W niektórych wsiach przed wojną 
w użyciu równoważnym były zapewne obydwa języki (Burtyn koło Połonnego). 

Badania pokazały wyraziście, jak bardzo na naszych oczach kurczy się zasięg polsz-
czyzny. Często wsi, które przed wojną w całości lub co najmniej w części były polskie 
i polskojęzyczne, jak np. Gwozdawa, Hajdajki, Hałuszczyńce, Jańczyńce, Martynówka, 
Satanów, dziś albo są zamieszkałe przez pojedyncze polskie rodziny lub osoby, albo 
przez wielu Polaków, z których tylko najstarsze pokolenie posługuje się jeszcze polsz-
czyzną, i to w ograniczonym zakresie. W Hałuszczyńcach w 1992 r. powiedziano mi, 
jak to do kościoła na Boże Narodzenie przychodzono aż zza Zbrucza: zo Satanowa taki 
babci przychodzili do nas, mieli po dziewięćdziesiąt kilka liat... A po polsku, jak oni 
pięknie po polsku mówili. W trakcie badań prowadzonych dziesięć lat później w Satano-
wie przez R. Modzelewską takich osób już nie udało się odnaleźć. W Gwozdawie osoby 
trzydziestoletnie nie pamiętają w ogóle rozmów prowadzonych po polsku, a przecież 
przed represjami lat trzydziestych była to wieś polskojęzyczna.

Obserwujemy też, jak na naszych oczach język polski z prymarnego staje się sekun-
darnym. W młodszych generacjach słownictwo polskie wypiera leksyka ukraińska, do 
systemu wchodzą nie tylko końcówki, ale także kategorie gramatyczne. Coraz łatwiej 
jest wyrazić swoje myśli w języku ukraińskim. Zjawisko takie spostrzegamy u więk-
szości grup mniejszościowych, szczególnie żyjących w rozproszeniu (np. u Ukraińców 
w Polsce), ale tu staramy się odnotowywać konkretne przejawy asymilacji językowej i, 
z drugiej strony, starań o zachowanie języka, bo i takie stwierdzamy nawet u osób nie-
wykształconych (np. w Hreczanach).
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W parze z rozpowszechnieniem języka idzie również poszerzenie się zakresu funk-
cji, jakie język wypełnia. Prześladowania ludności polskiej doprowadziły do tego, że 
w wielu wsiach polski stał się językiem wyłącznie domowym, w innych — zarzucono 
go nawet w domu, a nawet starsze pokolenie praktycznie straciło okazję do porozumie-
wania się nim, wyjąwszy sporadyczne kontakty z okazji wyprawy do położonego daleko 
kościoła. Z kolei w tych nielicznych wsiach, gdzie ludność polska stanowi większość 
lub przynajmniej znaczącą mniejszość (a jest ich na całej Ukrainie pewnie nie więcej 
niż dwadzieścia–trzydzieści), częstokroć funkcje komunikacyjne polszczyzny ograni-
czają się do danej wsi. Częstsze kontakty sąsiedzkie były np. pomiędzy wspomnianymi 
wyżej czterema wsiami skupionymi wokół Chmielnickiego, póki był jeden tylko kościół 
w Hreczanach czynny od czasu wojny. Od lat dziewięćdziesiątych wiele wsi ma swoje 
kościoły. Zresztą od czasu mego tam pobytu dziesięć lat temu mogły i w rozpowszech-
nieniu języka i w jego funkcjach zajść dalsze ograniczenia3, na co wskazywałyby dane 
z Zarzecza (zresztą wówczas większą uwagę zwracaliśmy na sam język). Przed likwi-
dacją kościołów, kolektywizacją i wywózkami, gdy można było mówić o całym archi-
pelagu wsi polskich, spotykano się w niedziele we wspólnych a odległych kościołach 
parafi alnych, a przy okazji tych spotkań znajdowano sobie męża czy żonę, spotykano się 
na jarmarkach, na które zjeżdżali się ludzie tak ze wsi ukraińskich, jak i z polskich. Tam 
funkcja komunikatywna polszczyzny wychodziła poza rodzinną wieś.

Prestiż języka zależy od tego, jakie pełni on funkcje, jaki jest zakres jego użycia. 
Prestiżem cieszy się polszczyzna literacka (w odmianie regionalnej) słyszana w kościele 
czy w szkole, spotykana też w ustach starszej generacji osób pochodzenia szlacheckie-
go. Gwara polska w większości nie budzi szacunku nawet w oczach jej użytkowników, 
szczególnie ta „zmieszana”, tzn. przesiąknięta elementami ukraińskimi i rosyjskimi. 

Polszczyzna starszej i nowszej kolonizacji. Polszczyzna starszych 
i młodszych generacji. Starsze i nowsze wpływy ukraińskie

Starsza kolonizacja występuje, zdaje się, głównie w pasie południowym po okolice 
Płoskirowa (Chmielnickiego), nowsza — w północnym, gdzie w XIX w. sprowadzano 
m.in. robotników do powstającego tam przemysłu (nazwa jednej z takich wsi — Nowy 
Zawód — wyraźnie na to wskazuje); pomijam tu kolonizację wojskową po I wojnie 
światowej na obszarze państwa polskiego, po której, w wyniku rozstrzeliwań i wywó-
zek, chyba śladów już nie ma. W niniejszym tomie przedstawiamy polszczyznę star-
szej kolonizacji pasa południowego — bardzo zróżnicowaną pod względem zachowania 
wyjściowych cech gwarowych i nowszych wpływów ukraińskich. Polszczyzna nowszej 
kolonizacji była przedmiotem niewielu opracowań i dopiero po dalszych studiach bę-
dzie można próbować pokazać podobieństwa i różnice pomiędzy nią a tą ze starszego 
osadnictwa (samo stwierdzenie silnych wpływów ukraińskich w obydwu nie wystarcza). 
Wydaje się, że silny wpływ ukraiński, dokonujący się poprzez szkołę i środki masowego 
przekazu, niweluje dziś różnice pomiędzy językiem potomków starszych i młodszych 

3 [Por. tu uwagi osoby pochodzącej z Hreczan: L. J a n u s z e w s k a , Funkcjonowanie języka polskiego 
na Ukrainie za Zbruczem w świetle wspólczesnych wydarzeń społeczno-historycznych, [w:] Polskie 
Kresy wschodnie i ludzie stamtąd. Red. V. Dzianisava, P. Juszkiewicz, A. Okuskaite. Warszawa 2014, 
s. 217–226, w szczególności zob. s. 220 i 223.]
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kolonistów (o ile w ogóle w młodszych pokoleniach zachowywany jest jeszcze język 
polski). Trzeba też pamiętać o możliwości migracji wewnątrz terytorium ukraińskiego: 
O. Łazarenko sugeruje, że Polacy z kilku wsi na zachód od Kijowa mogli tam przybyć 
z Żytomierszczyzny. Pierwsza wzmianka o wsi Dranieckie (później: Czerwone) Chatki, 
która powstała z komasacji okolicznych chutorów, pochodzi z 1899 r., ale kiedy te chu-
tory zostały zasiedlone — nie wiemy.

Wydaje się, że kluczową sprawą w opisie polszczyzny na Ukrainie jest uchwycenie 
podobieństw i różnic pomiędzy polszczyzną różnych pokoleń, w szczególności w zakresie 
zachowania lub utraty pewnych polskich cech, w tym gwarowych, i nasilania się wpływów 
ukraińskich (bezpośrednich i wspomagających wewnętrzny rozwój gwary). Jeśli np. wy-
równania typu (ja) moży, drzy itd., znane zresztą w niewielkim stopniu w Małopolsce, 
nasilają się w młodszych pokoleniach, mających jeszcze bardziej ograniczony kontakt 
z polszczyzną ogólną (np. w Zielonej), może to wskazywać na niezależny od systemu 
wyjściowego rozwój zjawiska. Zbadanie różnic pokoleniowych w miejscowościach, gdzie 
polszczyzna jeszcze się utrzymuje, jest jednym z najpilniejszych zadań. Dotychczaso-
we pobieżne obserwacje wskazują na silne leksykalne wpływy rosyjskie i ukraińskie już 
w języku osób urodzonych w latach dwudziestych i jeszcze silniejsze u osób młodszych. 
W niektórych wsiach mamy także wyraźne wpływy fonetyczne, np. w zastępowaniu mięk-
kich ś ź ć dź czy s” z” c” dz” przez półmiękkie s’ z’ c’ dz’, i morfologiczne, np. końcówkę 
-u w biern. lpoj. typu (widzę) krowu, końcowkę -mo 1 os. lmn. typu kopamo itd.

Wpływy ukraińskie omówiono niżej, przedstawiając cechy polszczyzny na Ukra-
inie; dotyczą one zarówno fonetyki, jak i fl eksji, a także nie omawianych tu składni 
i słownictwa. Siłę tych wpływów pokazują zwłaszcza gwary z najnowszej kolonizacji, 
pochodzącej z XIX w. — w krótkim okresie ukraiński wpłynął w istotny sposób na sys-
tem gwary polskiej, np. w opracowanej przez S. Rudnickiego gwarze Korczunka. Nie-
zwykle pouczający jest też opis gwary Milna K. Dejny pokazujący gwarę w otoczeniu 
ukraińskim, ale w korzystnych dla niej warunkach zewnętrznych, bo w obrębie państwa 
najpierw austriackiego, a potem polskiego (por. też słowniczek gwary w opracowaniu 
R. Modzelewskiej). Okazało się, że wpływów ukraińskich jest tu też niemało. Porów-
nanie wyników naszych badań, prowadzonych na terenie Tarnopolszczyzny w latach 
dziewięćdziesiątych, z wynikami analizy K. Dejny pozwala na stwierdzenie, że w wielu 
przypadkach przynajmniej osoby starsze okazały się dość odporne na nowsze wpływy 
ukraińskie. Rzecz jednak wymaga szczegółowych badań. 

Rodzaje polszczyzny
Studia nad językiem polskim na Ukrainie postawiły przed nami szereg pytań o naturę 
prezentowanego języka i o rodzaje występującej tu polszczyzny.

Dawną odmianę regionalną języka ogólnopolskiego, mowę dawnej inteligencji 
lwowskiej, spotykaną także u inteligencji innych miast kresowych opisywali w szcze-
gólności: Z. Kurzowa, J. Zaleski, I. Seiff ert-Nauka, E. Smułkowa. Wydaje się, że jest 
ona opisana zupełnie nieźle. Nie będzie ona prezentowana w naszej publikacji, przede 
wszystkim z powodu braku odpowiednich tekstów. 

Podobnie jak język dawnej inteligencji lwowskiej brzmi j ę z y k  w s i  s z l a c h e c -
k i c h , przynajmniej u niektórych osób z najstarszego pokolenia (Zasław, Siaberka); 
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język taki przebija też z wypowiedzi innych informatorów (Prywitne, Martynówka). 
Z. Kurzowa opisuje „dialekt kulturalny Lwowa”, opierający się na „warstwach spo-
łecznych, które przekazywały od wieków zwyczaje języka kulturalnego”, a „warstwą 
tą w mieście była inteligencja, oprócz niej szlacheckie ziemiaństwo, które po I wojnie 
ściągnęło do miasta” [Kurzowa 1985, s. 361]. Teraz widzimy, że nosicieli południo-
wokresowej („lwowskiej”) odmiany regionalnej języka ogólnopolskiego było więcej, 
znacznie więcej (zob. też niżej). 

Tekstami pokazującymi język szlachty zamieszkującej dwory nie dysponujemy, ale 
na pewno szlachta ta nie była mniej wykształcona niż szlachta zagrodowa. 

Na pewno nosicielami odmiany regionalnej byli przedstawiciele arystokracji, klasy 
za Sowietów wyniszczonej, choć w okolicach Winnicy O. Ostapczuk spotkała potomka 
tej grupy posługującego się poprawną polszczyzną. 

Regionalna „lwowska” odmiana polskiego języka literackiego niezbyt fortunnie 
bywa nazywana nadal „dialektem kresowym”, co kiedyś nawiązywało do częstego 
wówczas określania języka literackiego mianem „dialekt kulturalny” i zapewne było 
skrótem od „południowokresowy dialekt kulturalny”. 

Język nowej inteligencji polskiej na Ukrainie czeka dopiero na opis. Dotychczaso-
we przyczynki są nieliczne i bardzo powierzchowne. Czeka na opis język powojennych 
absolwentów szkół polskich we Lwowie, absolwentów szkół i uczelni w Polsce, język 
miejscowych księży (ale tylko wtedy, gdy mówią w sposób niekontrolowany; gdy mó-
wią do mikrofonu posługują się poprawną polszczyzną, wyszlifowaną na stażach w Pol-
sce). Trzeba podkreślić, że przez język inteligencji należy rozumieć język osób nie tylko 
mających dyplom szkoły średniej czy wyższej, ale, przede wszystkim, kontakt z kulturą 
polską, o co w czasach radzieckich było bardzo trudno, a dziś, wobec wysokich cen ksią-
żek polskich i wysokich kosztów prasy polskiej, jest chyba jeszcze trudniej.

Gwara miejska Lwowa została opisana wyczerpująco przez Z. Kurzową. Warto pa-
miętać o tym, że teksty komiczne Szczepcia i Tońcia, cytowane w pracy, charakteryzują 
się takim zagęszczeniem cech, jakiego w żywej mowie się nie spotyka. Podobnie zresztą 
brzmiały audycje „lwowskie” w powojennym Wrocławiu, na których oparła swój obszer-
ny słownik gwary lwowskiej (dotąd niepublikowany) I. Seiff ert. Nie wiemy jednak, czy ta 
gwara baciarów lwowskich jeszcze istnieje. Zbliżona do niej będzie zapewne mowa mło-
dego pokolenia lwowian nieuczących się w polskiej szkole. Czy uda się do niej dotrzeć?

Gwary chłopskie. Zestawienie różnych polskich cech gwarowych w wybranych 
gwarach chłopskich przedstawiła E. Dzięgiel; pokazuje ono pewne cechy wspólne, ale 
także daleko idące zróżnicowanie tych gwar. Mamy więc gwarę z zachowaniem dawne-
go a pochylonego w postaci o (mom, bioły), podczas gdy w innych cecha ta pojawia się 
tylko w pozycjach zmorfologizowanych lub wręcz reliktowo, mamy gwary z miękkimi 
ś ź ć dź i półmiękkimi s’ z’ c’ dz’ (a także z głoskami pośrednimi), mamy gwary z formami 
tego dobrego obok jednej (?) z tygo dobrygo, gwary z formami te dobre książke (z de-
nazalizacją wygłosowego ę) obok gwar z tą dobrą książke itd. Dalsze badania pokażą 
zapewne jeszcze inne różnice. Z drugiej strony trzeba ponowić pytanie o cechy konsty-
tutywne polskich gwar południowokresowych (i w ogóle polszczyzny południowokre-
sowej, por. niżej). Stwierdzenie, że są to cechy powstałe pod wpływem ukraińskim lub 
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zgodne z systemem języka ukraińskiego i podtrzymywane czy wspierane jego wpły-
wem, jest banalne, natomiast ustalenie inwentarza takich cech wspólnych jest zadaniem 
pilnym i niełatwym (por. niżej). 

Bardzo niejednorodny jest język szlachty zamieszkującej wsi lub przysiółki ( chutory). 
Jak już wspomniano wyżej, bywa on bardzo poprawny, ale zapisaliśmy też teksty pełne 
ukrainizmów i rusycyzmów nie tylko w zakresie leksyki, ale również fonetyki i fl eksji. 
Na różnice pomiędzy językiem „chłopskim” i „szlacheckim” zwracali uwagę E. Dzię-
giel i niżej podpisany. Generalnie ma rację E. Dzięgiel pisząc, że polszczyzna potomków 
szlachty w zasadzie nie ma typowych polskich cech gwarowych, ale z drugiej strony pol-
szczyzna ta ma choćby archaizmy, niezachowane w języku ogólnym, ale znane gwarom. 
Użyte przeze mnie niedawno określenie „gwary szlacheckie” nie jest najszczęśliwsze; 
nawiązuje ono przede wszystkim do pewnych cech, właściwych młodszym pokoleniom, 
powstałych pod wpływem ukraińskim, i charakteryzujących polszczyznę gwarową, a tak-
że miejską i potoczną tych terenów (w języku osób wykształconych niektóre z nich, jak 
np. wyrównania we fl eksji, występowały w bardzo ograniczonym zakresie). Zebranie peł-
niejszych materiałów ze wsi szlacheckich pozwoli stwierdzić, czy można w nich odnaleźć 
jakieś typowe polskie cechy gwarowe (por. klinkom ‘klękam’ czy (ja) bierzy w krótkim 
tekście z Karabczyjowa). Wpływy ukraińskie w jednych wsiach szlacheckich są słabsze, 
w innych — silniejsze; na pewno mamy tu do czynienia z różnicami pokoleniowymi wy-
nikającymi z ograniczania kontaktu z kulturą polską. 

A kontakt ten przed rewolucją bolszewicką był silny. Jak już wspomniano wyżej, 
szlachta kresowa, przynajmniej w części, pielęgnowała polskie tradycje narodowe, 
w tym język: zatrudniano nauczycieli polskiego, gromadzono i czytano polskie książki, 
a przy tym zamykano się w swoim gronie, nie dopuszczając do rodziny osób innego 
stanu, narodowości czy wyznania. Genetycznie (historycznie) mowa „szlachecka” po-
winna być traktowana jako część regionalnej odmiany języka ogólnopolskiego; w tym 
przekonaniu utwierdzają nas teksty zapisane od osób najstarszego pokolenia. Zerwanie 
kontaktów z polską kulturą oraz rozproszenie ludności spowodowały zmiany nie tylko 
w słownictwie, ale także w systemie gramatycznym, będące wynikiem wpływu języka 
ukraińskiego i rosyjskiego, co widać na przykładzie języka osób młodszych. Typolo-
gicznie mowa „szlachecka”, w zakresie cech mających swe źródło w interferencji języka 
ukraińskiego, może zbliżać się więc do mowy „chłopskiej”. 

Trzeba też zasygnalizować problemy związane z pochodzeniem polszczyzny na 
Ukrainie. Na ogół przyjmuje się, że gwary polskie pojawiły się w wyniku przyby-
cia osadników z Polski. Wiadomo też, że od XV–XVI w. polszczyzna — wariant 
regionalny języka ogólnopolskiego — powstała tu na podłożu ukraińskim, o czym 
pisał S. Hrabec, S. Urbańczyk i wielu innych, wskazywano też na teksty prawnicze 
i sądowe polskie z cechami ukraińskimi. Czy jednak odmiana ta powstała rzeczywi-
ście — jak pisze Z. Kurzowa [Kurzowa 1985] — w wyniku polonizacji wyższych 
warstw społeczeństwa ukraińskiego? Wydaje się, [że nie była to jedyna okoliczność 
powstania tej odmiany,] że przybyła tu szlachta polska osiedlona tak w dworach, jak 
i w skupiskach wiejskich, mogła przynieść ze sobą język ogólny, który uległ wpły-
wom otoczenia. Być może analiza języka szlachty zaściankowej, o której była mowa 
wyżej, da tu jakieś wskazówki. 
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Przez świadomość językową rozumieć trzeba przede wszystkim przekonanie, że 
własna mowa ma odniesienie do języka ogólnopolskiego. Jedni zdają sobie sprawę 
z tego, że mimo pewnych rozbieżności, „kaleczenia” i „zmieszania” z ukraińskim i ro-
syjskim, że nie jest to język „czysto polski język”, to jednak jest to polszczyzna. Inni, 
powtarzając zapewne narzucone przez wrogie otoczenie sugestie, sprowadzające się 
do konstatacji: „wy nie jesteście Polakami, bo nie mówicie po polsku, język polski 
brzmi inaczej”, mówią, że ich język nie jest polski. Jeszcze inni są zagubieni i nie 
potrafi ą swojej mowy określić. Przestrzec należy jednak przed pochopnym wyciąga-
niem sądów z wypowiedzi na temat języka, bo często kryje się za nimi nieporadność 
w formułowaniu myśli (podobnie jest w przypadku wypowiedzi na temat identyfi kacji 
narodowej).

Odrębnym problemem jest umiejętność wskazania cech charakterystycznych dla ję-
zyka sąsiednich wsi polskich w fonetyce, fl eksji, słownictwie (por. np. teksty z Zarzecza 
w niniejszym tomie czy uwagi mieszkańców Zielonej o różnicach pomiędzy mową wsi 
i przysiółków, uwagi mieszkańców Szaróweczki o kilku różnicach leksykalnych w sto-
sunku do gwary Maćkowiec). Należy tu też świadomość zmian leksykalnych w mowie 
pokoleń („dawniej mówili parasola, a teraz — zontik”) oraz istnienia w własnej mowie 
zapożyczeń (por. tu wypowiedź w Zielonej o „infl acji ukraińskiej” w gwarze wsi) — 
ograniczona najczęściej do zapożyczeń nowszych. Zapewne taka refl eksja pojawia się 
tylko u części mieszkańców.

We wszystkich wymienionych wyżej typach polszczyzny możemy mieć do czynie-
nia z wypowiedziami bardziej lub mniej kontrolowanymi przez informatora w zależno-
ści od sytuacji nagrania, zaangażowania emocjonalnego informatora, tempa wypowie-
dzi wreszcie od charakteru nagrania: przy odpowiedziach na pytania kwestionariusza 
nierzadko zdarzają się formy, które nie pojawiają się w tekstach ciągłych — tak jest 
np. w przypadku form celownika, zastępowanego w tekstach konstrukcją dla z dopeł-
niaczem (Hreczany, Szaróweczka i in.). Nie są to jednak na ogół formy sztuczne czy 
tworzone ad hoc, lecz najczęściej istniejące w biernym zapasie języka, a wyniesione 
z domu, ze szkoły, z książki czy czasopisma, z kościoła, czasem z krótkich pobytów 
w Polsce i ujawniające się w sytuacji ofi cjalnej czy półofi cjalnej, tu — w sytuacji wy-
wiadu; por. tu (ja) bierzy, a potem (ja) bje- z poprawieniem się na biory w Karabczyjo-
wie i słownictwo informatorki z Martynówki.

Wpływy języka ogólnopolskiego mogą występować w różnych wsiach i mają róż-
ne uwarunkowania, a najczęściej dokonywały się za pośrednictwem jego regionalnej 
odmiany południowokresowej (przekonałem się o tym, słuchając młodej nauczycielki 
w Gródku Podolskim). Polszczyzna przedwojenna rosła w szczególności w kontakcie 
z językiem poznawanym w szkole — silniej w obrębie państwa polskiego, słabiej na 
terenie Rosji Sowieckiej. Po wojnie w pasie przygranicznym docierało polskie radio, 
później telewizja (tu już w wersji „warszawskiej”). Do niektórych wsi regularnie docie-
rała z polski prasa (w wersji jak wyżej), do innych — wcale. Wpływ języka słyszanego 
w kościele mógł być znaczący tylko tam, gdzie do kościoła było blisko (a za Sowietów 
były czynne tylko nieliczne kościoły), ale dość częste było czytanie książek i tekstów 
nabożnych, nierzadko przepisywanych ręcznie. Wyjazdy do Polski przed 1989 r. nie 
były częste, po 1989 r. też nie były masowe. 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Język polski na Ukrainie w XX wieku 381

Czy można mówić o dialekcie południowokresowym? W dyskusji, wywołanej 
przez Z. Kurzową, która tak określiła polszczyznę na Ukrainie, K. Dejna wskazał na 
przyjęte w polskiej literaturze naukowej pojmowanie dialektu jako zespołu gwar wy-
wodzących się z jednego pnia, zajmującego zwarte terytorium i charakteryzującego 
się określonymi cechami. Burzliwa dyskusja trwa do dziś, ostatnio wypowiadał się 
na ten temat J. Kość [Kość 2000], wskazując na ważne nowsze cechy wspólne gwar 
polskich tak przeniesionych na tereny Ukrainy, jak i powstałych na wschodniej Lu-
belszczyźnie na podłożu ukraińskim (a wyspowo także wskutek oddziaływania tam 
adstratu ukraińskiego). Warto może dodać do tej dyskusji jedną uwagę: biorąc pod 
uwagę genezę (a także defi nicję K. Dejny) jest to dialekt zupełnie inny niż pozostałe 
polskie dialekty i z tego punktu widzenia trudno go nazwać dialektem. Jednakże z ty-
pologicznego punktu widzenia, gdy geneza czy obecność na zwartym obszarze nie są 
ważne, gwary południowokresowe ze względu na rozwijanie pewnych cech wspól-
nych można postawić na równi z innymi dialektami polskimi, jak np. małopolski czy 
mazowiecki. Różni je jednak to, że jest to dialekt utrwalający i rozszerzający właściwe 
mu cechy, podczas gdy inne dialekty polskie wyzbywają się niejednokrotnie swoich 
cech gwarowych. Trzeba też dodać (o czym wspomniano wyżej), że nie sporządzono 
jeszcze przyzwoitego inwentarza cech charakterystycznych dla dialektu południowo-
kresowego, a cechy mu przypisywane występują w poszczególnych gwarach w róż-
nym stopniu, często nie występują w nich wcale. Tytułem przykładu dodam, że z listy 
przedstawionej ostatnio przez J. Kościa wcale nie jest powszechne ani podwojenie n 
w sufi ksach przymiotnikowych, ani dyspalatalizacja ń przed cz, ani zakończenie mian. 
lpoj. przymiotników rodzaju męskiego na -yj/-ij, a zastępowanie ś ź ć dź przez s’ z’ c’ dz’ 
w wielu gwarach dokonuje się dopiero na naszych oczach (zob. niżej). Zestawienie, 
jakie powstanie po opracowaniu większości naszych materiałów, pozwoli zapewne 
lepiej wskazać na cechy powszechne, rzadsze czy wyjątkowe gwar południowokreso-
wych, a także polszczyzny tamtejszej szlachty zaściankowej, jak również pokazać ich 
rozwój w ostatnich kilkudziesięciu latach.

W związku z charakterystyką polszczyzny na Ukrainie należy się odnieść do mod-
nego od niedawna pojęcia „mocy wrodzonej” języka. Trudno się zgodzić z Z. Kurzo-
wą [Kurzowa 1996], że regionalna odmiana języka literackiego, nazywana przez nią 
dialektem, miała „moc wrodzoną” i przez to eliminowała bilingwizm posługującej się 
nią ludności. Mieszkańcy zaścianków szlacheckich byli co najmniej w pewnej mie-
rze bilingwami: w szlacheckim przysiółku Zielonej informatorka, cytując rodziców, 
przechodziła na ukraiński, w Burtynie informatorka robiła to samo, cytując męża. 
Zresztą w warunkach sowieckich żadna „moc wrodzona” nie mogła przeszkodzić bi-
lingwizmowi — problem tkwi więc nie w jakiejś abstrakcyjnej, mistycznej sile, lecz 
w potrzebach komunikacyjnych i warunkach zewnętrznych. Gwary ludowe miały nie 
mieć „mocy wrodzonej”, co miało wywoływać „konieczny bilingwizm ludności pol-
skojęzycznej”. Tymczasem w [chłopskich] Biskowicach czy Sąsiadowicach pod Sam-
borem spotkaliśmy osoby nieznające ukraińskiego. Co więcej, kilka osób w [również 
chłopskiej] Kaniówce nad Zbruczem i w Zielonej jeszcze na początku lat dziewięć-
dziesiątych również nie znało ukraińskiego, mimo tak długiego oderwania od państwa 
polskiego. Przeczy to tak kategorycznie wydawanym sądom. „Konieczny bilingwizm” 
był na pewno tam, gdzie we wsi był duży procent Ukraińców (lub zaistniały inne 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



382 Polszczyzna południowokresowa

jeszcze sprzyjające temu warunki), a mogło go nie być w dużych wsiach chłopskich 
w całości polskich. 

Ważnym jest natomiast stwierdzenie, czy polszczyzna, którą opisujemy, jest języ-
kiem prymarnym, czy sekundarnym. I niezależnie od defi niowania prymarności ~ 
sekundarności trzeba stwierdzić, czy polski był językiem używanym w dzieciństwie, 
i to, czy dziś informator używa go na co dzień w swoim domu. Na ten aspekt zbyt 
mało zwracano dotąd uwagę zarówno w opisie gwar kresowych południowych, jak 
i północnych. 

Kontakty językowe, bilingwizm. 
Interferencje jednostkowe, wpływy systemowe

Wpływy ukraińskie na polszczyznę są rezultatem przede wszystkim bilingwizmu — 
czynnego posługiwania się tak językiem polskim, jak i ukraińskim. W początkach 
XX wieku był to dla Polaków bilingwizm związany przede wszystkim z gwarą ukra-
ińską, ewentualnie z potoczną ukraińszczyzną. Później w Polsce mogła tu dochodzić 
znajomość ukraińskiego języka literackiego w jego regionalnej (zachodniej) postaci, 
a w ZSRR — w postaci „charkowskiej” czy „kijowskiej”, a przede wszystkim — 
rosyjskiego. Po 1945 r. ukraiński język literacki był znany już na całym badanym 
terenie, choć początkowo trudno tu mówić o powszechności zjawiska, skoro szkoła 
siedmioletnia stała się obowiązkowa dopiero z czasem. Ten bilingwizm miał więc róż-
ne ograniczenia związane z opanowaniem gramatyki języka literackiego, określonych 
zasobów słownictwa w jednym tylko języku w wyniku nauki w szkole, kontaktów 
w mieście, służby wojskowej, czytelnictwa prasy i książek, słuchania radia i oglądania 
telewizji. Trzeba też pamiętać o zmianach w charakterze bilingwizmu, dokonujących 
się nieprzerwanie.

Mówiąc o bilingwizmie, musimy więc pamiętać o roli języka ukraińskiego w życiu 
Polaków na Ukrainie i brać pod uwagę warunki wpływające na znajomość polszczyzny 
i posługiwanie się nią na co dzień: zwartość skupiska, dostęp do nauki w języku polskim, 
radia, telewizji (w pasie przygranicznym), książek czy prasy itd. Nie można też zapomi-
nać, że lepsze lub gorsze opanowanie i zachowanie języka wiąże się ściśle z funkcjami, 
które ten język wypełnia.

Jak już wspomniano, w kilku wsiach spotkaliśmy starsze osoby, które ukraińskiego 
nie znały lub znały go bardzo słabo. Czy w innych wsiach były też takie osoby i czy we 
wcześniejszym okresie było ich dużo więcej? Rzecz jasna, wpływy ukraińskie docierały 
i do ich języka poprzez inne osoby bilingwalne, ale obecność takich osób mogła wpły-
wać na spowolnienie tempa przyswajania przez gwarę zapożyczeń tak systemowych, jak 
i leksykalnych. 

Osoby dłużej przebywające poza wsią czy stykające się częściej z językiem ukraiń-
skim (i rosyjskim) mają w swoim języku więcej naleciałości obcych. Należy więc zwró-
cić baczną uwagę na to, czy jakaś cecha pochodzenia ukraińskiego pojawia się (prawie) 
wyłącznie u tych osób, czy też jest to już właściwość systemu gwary. Tak np. jeśli forma 
typu (widzę) krowu spotykana jest wyjątkowo, to określimy ją jako interferencję idiolek-
talną, jeśli występuje częściej, to powinniśmy ją potraktować jako końcówkę oboczną 
z -e (pochodzącym z *-ę), o czym zob. niżej.
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Problemy opisu języka. Ważniejsze cechy
Wyliczenie cech badanych wsi czy miast dali już K. Dejna, W. Harhala, S. Hrabec, 
Z. Kurzowa, M. Łesiów, I. Seiff ert-Nauka, J. Zaleski [zob. Literatura], a potem sze-
reg autorów drobniejszych publikacji, w szczególności zamieszczanych w Studiach nad 
polszczyzną kresową. Syntetycznie — z wieloma uproszczeniami — pokazywali cechy 
południowokresowe m.in. Z. Kurzowa, J. Zaleski, N. Ananiewa, J. Kość. Późniejsze 
badania i opracowania pozwalają przedstawić nieco inną próbę ich ujęcia, zarysowaną 
w pracach naszego zespołu: I. Cechosz, E. Dzięgiel, S. Rudnickiego, a także moich. Otóż 
wiele cech charakteryzuje tylko niektóre rodzaje polszczyzny, inne występują w różnym 
natężeniu, wreszcie współczesna polszczyzna jest coraz silniej nasycona elementami 
ukraińskimi. Wpływy ukraińskie wspomagają też własny rozwój języka, np. w zakresie 
likwidacji nosówek przez rozłożenie nosowości przed szczelinowymi, przez wyrówna-
nia analogiczne w deklinacji i koniugacji itp. I łatwiej jest opisać stan zastany, czy to 
w najstarszym pokoleniu, czy w młodszych generacjach, ale znacznie trudniej wskazać 
na tej podstawie na stan starszy. A już niedługo o polszczyźnie przez nas opisywanej 
w wielu przypadkach trzeba będzie mówić w czasie przeszłym.

Przegląd cech zamieszczonych dalej dotyczy głównie polszczyzny prezentowanych 
w tomie miejscowości, ale będzie miał zapewne odniesienie także do języka polskie-
go w innych wsiach. Nacisk położono na pokazanie problemów związanych z opisem 
i genezą cech. Omówiono skrótowo lub pominięto niektóre zjawiska, zwłaszcza te, dla 
których w wielu wsiach nie zebrano wystarczającego materiału, np. dla kontynuantów 
sonantów z r (śmierć ~ śmirć) oraz grup ir, yr (siekiera, szeroki ~ siekira, szyroki), za-
mianę wn na mn, np. pemno, niedamno Łan, Oleszk, wyrównania w temacie rzeczowni-
ków (renki, ksiendz, np. w Połup) i czasowników (ja bierzy, trzy), pominięto zjawiska, 
dla których zapisano pojedyncze przykłady, a które mogą polegać na indywidualnej wy-
mowie (np. jegodami w Karab), wpływ ukraiński w odmianie zaimka typu jogo, jomu 
u jednego tylko informatora Strz, Gwozd.

Charakterystyka materiału
Niestety nie wszystkie cechy fonetyczne badanych gwar udało się uchwycić zadowala-
jąco, a to z jednej strony z powodu fragmentarycznych tylko zapisów z jednych miejsco-
wości, a z drugiej — z powodu nie najlepszej jakości wielu nagrań, zwłaszcza przy szyb-
kim tempie mowy informatora. W szczególności nastręcza trudności ustalenie stopnia 
zwężenia samogłosek o e i obniżonej wymowy y, stopnia miękkości spółgłosek, rozło-
żenie miękkości spółgłosek wargowych itp. Może się to też wiązać z bazą artykulacyjną 
rozpisującego: często inaczej słyszeliśmy np. miękkość spółgłosek ś ź ć niż nasi kole-
dzy z ojczystym językiem ukraińskim czy rosyjskim. Jeszcze trudniej jest ustalić zakres 
występowania pewnych kategorii czy zjawisk w zakresie fl eksji, bo nie we wszystkich 
miejscowościach udało się zebrać odpowiedni materiał. Mimo to obraz uzyskany z tych 
nagrań pozwala dobrze poznać polszczyznę na Ukrainie w całym jej bogactwie i zróżni-
cowaniu, a w każdym razie różne charakterystyczne dla tej polszczyzny zjawiska. Dal-
sze studiowanie zebranego już materiału, zwłaszcza w zakresie dokładniejszego jeszcze 
przyjrzenia się różnicom idiolektalnym, pozwoli zapewne pogłębić przedstawiane tu 
spostrzeżenia. Przewiduję też istotne uzupełnienia w zakresie przedstawionych poniżej 
uwag po opracowaniu pozostałych (i nowo zebranych) nagrań.
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Archaizmy czy interferencje
Problem ten najwyraźniej postawił J. Kość, nie próbując jednak zająć własnego stano-
wiska. Wskazówką za rozstrzygnięciem w jednym lub drugim kierunku powinna być 
obserwacja zmian dokonujących się w gwarach z kolonizacji z końca XIX w.; warto 
zwrócić uwagę na zestaw takich wpływów w monografi i gwary Korczunka S. Rudnic-
kiego. Warto też przyjrzeć się takim wpływom ukraińskim, które nie mogą być archa-
izmami polskimi.

I tak dla Korczunka S. Rudnicki odnotowuje prawie powszechnie nowe, pojawiające 
się niewątpliwie pod wpływem ukraińskim ł przedniojęzykowo-zębowe przy resztkach 
u niezgłoskotwórczego u niektórych informatorów. 

W tymże Korczunku powszechne jest niewątpliwie nowsze -am w cel. lmn. typu 
koniam, siostram. 

W wielu gwarach, tak z nowszej jak i starszej kolonizacji, notowano w mian. lpoj. 
r.m. końcówkę -yj/-ij, np. staryj, powstałą niewątpliwie pod wpływem ukraińskim. 

W kilku gwarach notowaliśmy w biern. lpoj. rzeczowników żeńskich ukraińską koń-
cówkę -u (obok rodzimej e < ę), np. krowu, nie tylko w formach zapożyczonych, ale 
właśnie jako końcowkę już wchodzącą do systemu. Podobnie rzecz się ma z końcówką 
1 os. lpoj. czasu teraźn. -u, np. niesu, gdy jest używana często przez wielu nosicieli gwary.

Już te kilka przykładów wskazuje, że nie trzeba się bać widzieć wpływy ukraińskie 
i w niektórych innych przypadkach.

W Połupanówce zanotowano formy cel. lmn. z -om obok -am: koniom, krowom 
obok (ukraińskich) koniam, krowam (niektóre gwary ukraińskie mogą mieć reliktowo 
koniom, ale nie krowom). Ich interpretacje mogą być następujące: 1. formy z -om są 
rodzime, właściwe gwarze, natomiast formy z -am pojawiły się pod wpływem ukra-
ińskim; 2. formy z -am (które pojawiły się pod wpływem ukraińskim) są właściwe 
gwarze, zaś formy z -om wystąpiły pod (nowszym) wpływem polskiego języka li-
terackiego. Być może kluczem do wyjaśnienia tych form byłoby prześledzenie ich 
użycia u różnych informatorów, często jednak brak jest odpowiednio dużego mate-
riału. Dodam, że interpretacja form z -am jako archaizmów podtrzymanych wpływem 
ukraińskim, wydaje się mało prawdopodobna, zwłaszcza, że w polszczyźnie XVI w. 
ich obecność była ograniczona.

W gwarze Milna K. Dejna notował wiele form mianownikowych dawnej liczby po-
dwójnej: tszy krowje, dwje jaji, cały nodzy itp. W Kaniówce zanotowaliśmy tylko nie-
liczne przykłady, przy czym u młodszych takich form było mniej; w gwarze Zielonej 
takie formy są częste tylko u niektórych informatorów. W badanych przez nas gwarach 
mamy do czynienia z recesją zjawiska, jaka ma miejsce w gwarach ukraińskich (obser-
wowałem ją w gwarze ukraińskiej niedalekiej Pisarówki). Czy przykłady dawnej licz-
by podwójnej należy traktować jako archaizm podtrzymany gwarą ukraińską czy jako 
wpływ tej gwary?

Rzecz wymaga specjalnych studiów, a w wielu wypadkach rozstrzygnięcie nie bę-
dzie możliwe. W niniejszym szkicu, a także w opracowaniach języka poszczególnych 
wsi zamieszczonych poniżej [tj. w JPU 1], nie rozpatrujemy genezy większości takich 
zjawisk, zostawiając to do innych studiów.
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Fonetyka
Akcent

Przycisk jest tu najczęściej silniejszy niż w języku ogólnopolskim i w gwarach pol-
skich (poza lubelskimi), a zgodny ze stanem w języku ukraińskim. Ale i w gwarach 
ukraińskich nie jest on jednakowy, a w gwarach w okolicach Sambora (zapewne też 
w niektórych innych) przycisk jest taki, jak w języku ogólnopolskim (ze wszystkimi tego 
konsekwencjami). A jest to sprawa bardzo ważna, bo z tym łączy się nie tylko możliwe 
przeciąganie samogłosek akcentowanych i skracanie nieakcentowanych (nie oddawa-
ne przez nas [w tekstach]), ale także stopień zwężenia (lub wręcz brak zwężenia) tych 
ostatnich. 

Co się tyczy miejsca akcentu, to jest on na ogół zgodny ze stanem w języku ogól-
nopolskim. Wyjątkowo tylko odnotujemy akcent [na końcowej sylabie w 2 os. lpoj.] 
rozkaźnika, typu czekꞌaj!, dawꞌaj! Akcent proparoksytoniczny typu chodzꞌiliśmy zapi-
sano wiele razy w Łan, Połup, kilka razy w Mart, Szar (ale na ogół albo nie zapisano 
odpowiednich form, albo mamy tu tylko formy typu my chodzili).

Inny przycisk niż na przedostatniej notujemy w zapożyczeniach, np. kołhꞌosp, a także 
w wyrazach obcych-cytatach wtrącanych do mowy. 

Zasób fonemów
Systemy fonologiczne poszczególnych gwar zostaną przedstawione oddzielnie. Tu 

chcę jedynie zasygnalizować kilka zjawisk.
W niektórych wsiach brak jest samogłosek nosowych, także przed spółgłoskami 

szczelinowymi, np. menża, zwionzku, w innych nosówki w tej pozycji pojawiają się 
sporadycznie, a tylko w nielicznych — często (w niektórych wsiach u tego samego in-
formatora mogą pojawić się obie realizacje). Samogłoski nosowe, zwłaszcza ą [ǫ] mogą 
się także pojawiać w wygłosie. 

Prawie powszechnie występuje ł przedniojęzykowozębowe, inną rzeczą jest jego 
dystrybucja (por. niżej). Tylko w nielicznych wsiach mamy tu reliktowo u niezgłosko-
twórcze. 

We wszystkich gwarach występuje tylnojęzykowe dźwięczne h [γ], np. hołodowka, 
horod. 

Samogłoski
Wpływ akcentu na barwę samogłosek. Rezultatem silnego przycisku (tam, gdzie 

się pojawia) jest podwyższona artykulacja nieakcentowanych samogłosek e o do ście-
śnionych ė ȯ  lub nawet do yi u, np. pȯ  rȯ botach, potėm, wszystku, Bożė Narodzeni. To 
ścieśnienie może być w miejscowości powszechne lub fakultatywne, a występuje także 
w zależności od tempa wymowy. Na pewno ścieśnienia nie są powszechne w polskiej 
mowie na Ukrainie: nie ma ich lub występują bardzo rzadko w Bisk, Łan, Maks, Sąs, 
Strz koło Sambora, w Hał, Now-ka pod Tarnopolem, w Żw koło Kamieńca Podolskiego, 
rzadko w Mil, Tarn, ale częste są w Połup, StSkał koło Tarnopola, w Jań koło Kamieńca. 
Generalnie na wschód od Zbrucza zwężenia są silniejsze i częstsze. 

Występowanie lub brak ścieśnień, a także ich charakter, wiążą się najczęściej z ist-
nieniem lub brakiem oraz zakresem podobnych ścieśnień w sąsiednich gwarach ukra-
ińskich. Nie należy tu zaliczać form kontynuujących dawne ě, jak chlibowy, śpiwaju, 
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bidować, gdzie i może kontynuować polską długość lub może być przejęte z leksemów 
ukraińskich. Zwężenia e w końcówkach, np. w Borszczewi, mogą polegać na,wpływie 
końcówki ukraińskiej, zaś u w typie narachuwała na wpływie ukraińskich czasowników 
na -uwaty.

Również pod wpływem gwar ukraińskich akcentowane y oraz w mniejszym stopniu 
i ulegają obniżeniu (rozszerzeniu), np. byeł, żeyli, bek. Zjawisko to występuje rzadziej niż 
poprzednie, jednak w niektórych wsiach dość konsekwentnie (Mart, StSkał). Znacznie 
rzadziej obniżeniu ulega e, np. czszaba, czagoś.

Samogłoski nosowe. W wygłosie prawie we wszystkich przedstawianych tu wsiach 
nosówki są przeważnie odnosowione, np. nioso, muwiu, ziemie, nie mogė; w Now-ka 
odnosowione jest -ę, zaś -ą jest albo odnosowione albo rozłożone, w Maks tylko -ę prze-
szło w -e (-ą jest rozłożone na -om). W Połup mamy bądź odnosowienie, bądź rozłożenie 
nosowości (np. siem). W Strz mamy bądź odnosowienie, bądź zachowanie nosowości. 
Wreszcie w szeregu wsi sporadycznie zapisywano rozłożenie Bisk, Sąs, Hał, Połup, St-
Skał, Fel — tu w końcówkach: cehłom, odadzom, Mart, SłobKr i/lub również sporadycz-
nie zachowanie nosowości (Hał, Połup, StSkał, Fel). 

W śródgłosie przed spółgłoskami szczelinowymi najczęściej notowano rozłożenie 
nosowości, np. genste, sons’iadka, monż, przy czym w szeregu wsi występuje tu także 
zachowanie nosowości (Dub, Strz, Hał, Połup, Pryw, Oleszk, Ziel, Mart, Hrecz Zarz, 
Szar), czasem tylko w pojedynczych zapisach (Dub, Tarn, Karab, Gród, Zarz). W Strz 
i Maks regułą jest zachowanie nosowości, a Now-ka, Karab, SłobKr takie formy są naj-
częstsze. Formy odnosowione, np. w sosiedni wsi, s’c’ioganyj, spreżyna, c’iognie, bede, 
spotykamy tylko sporadycznie w nielicznych wsiach (Tarn, Karab, Oleszk, Hrecz) 

Przed ł, tak jak w języku ogólnopolskim, występuje odnosowienie, np. dźwignoł.
O formach drogom itp. zob. niżej w związku z narz. lpoj. rzecz. r.ż.
Dawne samogłoski pochylone. Odstępstwa od ogólnopolskiej realizacji dawnego 

o pochylonego są niewielkie, por. np. w Strz na pagorku, w Sąs gora, na nożkach, wodka.
Zachowanie resztek dawnego a pochylonego opisywała już E. Dzięgiel (zjawisko 

to w języku przesiedleńców odnotował W. Paryl). Realizowane jest ono jak o lub å, 
np. dz’iot, s’ioł, dom, pamjentom, szukoma, wypråł. Regularnie występuje tylko w Bisk 
(w jednej części wsi) i Now-ica; w Sąs. Strz, Hrecz i Szar jest to zjawisko częste, w in-
nych wsiach taka realizacja pojawia wyjątkowo (Dub, Połup, StSkał, Kan, Ziel), w jesz-
cze innych mamy tylko pojedyncze zapisy, np. klinkom w Karab.

Dawne e długie (z *ě) może być realizowane jak e, np. chľew, chľeb lub jak i, np. bid-
no, chľiw, chľib, ja wim. Interpretacja takich form z i może być różna, w znacznej mie-
rze w zależności od pozycji i konsekwencji, z jaką występują w gwarze. W pojedyn-
czych przypadkach możemy tu mieć zwężenie samogłoski nieakcentowanej, np. w nie 
umi (zwłaszcza jeśli obok tego jest np. ẃe), lub zapożyczenie z języka ukraińskiego, 
np. w chľiw, z chľiwa. O kontynuacji dawnego e pochylonego przez i świadczą przede 
wszystkim takie przykłady, które mogły powstać tylko na gruncie polskim, jak mliko, 
brzyg, wim; należy przy tym wybierać formy z akcentowaną samogłoską. Por. też niżej 
uwagi o dop. i cel. przymiotnika.

Wymowa samogłoski y. W niektórych gwarach, zwłaszcza na środkowej Ukrainie, 
y może mieć obniżoną wymowę we wszystkich pozycjach (tj. nie tylko pod akcentem), 
również pod wpływem sąsiednich gwar ukraińskich. W prezentowanych tu tekstach takie 
obniżone y pojawia się niekonsekwentnie w Połup, Tarn, Oryn, Zarz. a także w Gwozd. 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Język polski na Ukrainie w XX wieku 387

Wymowa samogłoski i przed ł i l. W kilku wsiach zanotowano wymowę typu piuł, 
biuł: w Łan, Ziel, tak jest też w Kom, Mil, Now-ica. Być może przy zbieraniu mate-
riałów i ich opracowywaniu nie zwrócono na to zjawisko należytej uwagi. Formy typu 
lubieli mogą mieć źródło w bezokolicznikach jak lubieć.

Kontynuanty dawnych grup ir yr. Połączenia *ir *yr powinny być rozpatrywane 
osobno dla dawnego r sonantycznego, np. wierzch, śmierć, sierp ~ wirzch, śmirć, sirp 
i osobno dla dawnych ir yr, np. ser, sztery, siekiera, szeroki, umierać ~ syr, sztyry, siekira, 
szyroki, umirać. Tak np. w Zielonej mamy er w pierwszej grupie, zaś ir yr — w drugiej. 
Trzeba przy tym pamiętać, że w tej drugiej y jest wspierane wpływem ukraińskim (ukr. 
syr, sokyra, szyrokyj). 

W naszych zapisach w wielu wsiach brak jest dostatecznej liczby przykładów, toteż 
można tylko ogólnie powiedzieć, że najczęściej występują realizacje tak z er, jak i ir, 
np. Dub, Łan, Połup, StSkał, Tarn, Karab, Gród, Oleszk, Mart, Szar, SłobKr. Formy z er 
są wyłączne lub dominują w Sąs, Strz, Fel, formy z ir — w Hrecz.

Realizacja przegłosu *e > o, *ě > a. Jest to zjawisko bardziej morfologiczne, choć 
tradycyjnie omawiane w fonetyce. 

„Brak przegłosu”, tj. wyrównanie do e, może zachodzić różnie w rzeczownikach 
i czasownikach, np. w Now-ica jest wiesna, mietła i zaniese, zawiezła, a w SłobKr jest 
wiosna, ale przyniesła, przywieze, bierzo. Zwrócimy tu uwagę na zjawisko w odmia-
nie czasownika. Najczęściej występują paralelnie obydwie realizacje, co pewnie trzeba 
interpretować jako kurczenie się form gwarowych (a wobec tego istotne jest już samo 
występowanie form „bez przegłosu”); sytuację taką mamy w Strz, Połup, StSkał, Tarn, 
Karab, Gród, Szar, Gwozd. Zdecydowaną przewagę formy z o mają w Sąs, zaś z e — 
Tarn, Oleszk, Ziel, Hrecz, Zarz, SłobKr. 

W przypadku dawnego ě przykładów na tzw. formy bez przegłosu, np. powiadał ~ 
wyspowiedał jest niewiele w kilku wsiach (rzadkie są też zapisy form z przegłosem). 

Samogłoski e o przed spółgłoskami nosowymi. Zwężenie samogłoski e występuje 
dosyć często, np. malińki, trzymy w Now-icy, często jednak w tekstach brak przykładów 
na pozycję akcentowaną, a przykładów z samogłoską w pozycji nieakcentowanej w wie-
lu wsiach nie można uważać za wiarogodne. Zwężeniu ulegać może także e pochodzące 
z *ę, np. wincy, pamińci. 

Zwężenie samogłoski o notowano rzadko. Tam, gdzie jest więcej zapisów, trze-
ba zwrócić uwagę na pozycję (w Now-icy występuje głównie w zgłosce zamkniętej, 
np. kuń, słunko — w tych przykładach w dodatku przed n). 

Labializacja o. Samogłoska o może być poprzedzona lekką labializacją jak w nie-
których gwarach Polski centralnej, np. schṷodz’i s’ie (Gwozd). Zjawisko to często jest 
bardzo słabe i wtedy nie jest odnotowywane w tekstach, a jedynie w komentarzach.

Spółgłoski protetyczne. Nagłosowe o- u- może być poprzedzone protetycznym u̯-, 
np. u̯oko, u̯ucho, jak w gwarach Polski centralnej, w [v] jak w ukraińskim, np. woni, 
wumar, wyjątkowo w kilku wyrazach h- (też jak w ukraińskim), np. hojczyzny, hopałka 
StSkał. Często nagłosowe o- u- nie jest poprzedzone protezą. 

Formy bezprotetyczne (lub z niewielką ilością form z u̯-) notowano w Bisk, Maks, 
Sąs, Now-ka, Karab, Oryn, Żw, Pryw, SłobKr, formy bez protezy i z u̯ w Łan, formy 
z przewagą u̯- w Gród, Szar, formy z w- w StSkał (rzadkie), Ziel (obok rzadkich z u̯), 
Hrecz (obok u̯-), Zarz (obok form bez protezy).
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Nagłosowe i- a także i w śródgłosie może być poprzedzone jotą, np. jich, jindyk, 
swojich, Ukrajiniec, jak to ma miejsce m.in. w języku ukraińskim i w gwarach wschod-
niej Polski. 

Ściągnięcia i brak ściągnięcia grup samogłosek. Grupy -eja- -oja- w czasownikach 
najczęściej występują w postaci ściągniętej (jak w gwarach południowopolskich i w ję-
zyku ogólnopolskim), rzadko w postaci nieściągniętej (jak w gwarach północnopolskich 
i w ukraińskim, por. ukr. bojatysia, smijatysia), np. śmiać się, stali, wiać ~ np. śmiejali 
się, stojała, wiejać. W gwarze mogą występować obie formy w związku z różnym pocho-
dzeniem, wpływem szkoły polskiej, wpływem języka ukraińskiego w postaci zapożyczeń 
poszczególnych wyrazów (i ten wpływ zdaje się jest tu decydujący). Formy „nieściągnię-
te” mogą więc polegać na leksykalnych zapożyczeniach z ukraińskiego. Formy „nieścią-
gnięte” obok ściągniętych notowano w Fel, Gwozd, pojedynczy zapis pochodzi ze Strz.

Grupy wygłosowe -aj -ej (także w derywatach) mogą występować w postaci ogól-
nopolskiej, np. wczoraj, wiencej lub zwężonej, np. dz’is’iejszy, wiencyj, czemu może 
towarzyszyć zanik wygłosowego j, np. puz’ni, inaczy. 

Wymiana nagłosowego u ~ w/f ~ ṷ ~ h/ch. Pod wpływem ukraińskim możliwe są tu 
różne kombinacje, polegające na ukraińskiej wymianie u ~ u̯ ~ w (f) oraz (ukr. dialektal-
nej) w (f) ~ h (ch), np. wmarło, fciekac’, chpadło.

Spółgłoski
Wymowa spółgłosek wargowych miękkich. Spółgłoski wargowe miękkie przed 

samogłoskami średnimi e o a często wymawiane są z większym lub mniejszym rozło-
żeniem miękkości i wydzieleniem jej w postaci j czy j, np. miasto, siebie [ḿasto, śeb́e] 
~ mjeszam, mjeli. Ta tendencja, właściwa całej prawie polszczyźnie, tu jest wspierana 
wpływem ukraińskim (warto przypomnieć, że na terenie Polski wymowa asynchronicz-
na z j zaznacza się w różnym stopniu, a jeszcze nie tak dawno w Krakowie była ona 
znacznie słabsza niż np. we Lwowie). Niekiedy mamy wydzielenie miękkości w postaci 
ń, np. mniesu, mniała, rozumnio, rumnianek (m.in. Bisk, Dub, SłobKr). W formach ob-
rabliamy, roblio, rozmawliał itp. trzeba widzieć wpływ odpowiednich form ukraińskich 
(a nie proces fonetyczny) i choć [w książce, tj. JPU 1] w przeglądzie gwar wspominamy 
o tym w fonetyce, to przecież jest to problem w przypadku końcówek i końca tematu 
morfologiczny, a w przypadku rdzeni — leksykalny. 

Wymowa spółgłoski w [v] i f. Spółgłoska w [v] ma na ogół wymowę jak w języku 
ogólnopolskim, a na końcu sylaby i w wygłosie ulega ubezdźwięcznieniu w f, np. dz’ief-
czenta (przed dźwięczną i sonorną zachowuje dźwięczność, np. prawda, pewno) Pod 
wpływem ukraińskim na końcu sylaby i wyrazu może pojawić się też u niezgłoskotwór-
cze, np. peu̯no, koliektyu̯, bratuu̯, przy czym niekiedy to u̯ odnotowano przede wszyst-
kim w końcowce dop. lmn. (tak w Tarn.). Zachowanie w/f zanotowano w Strz, Karab, 
Pryw, Fel, Mart, Hrecz, Szar, Zarz, SłobKr, a przewagę w/f nad u̯ w odpowieniej pozycji 
— w Połup, Oryn, Gród. Oboczne występowanie tych realizacji stwierdzono w Łan, 
StSkał, Oleszk, Ziel.

W nagłosie przed spółgłoską może występować wymowa ogólnopolska, np. wczora 
[fčora], lub zgodna z ukraińską, np. u̯czora, uczora.

Przedniojęzykowo–zębowe ł. Takie ł występuje w prezentowanych tu miejscowo-
ściach w zasadzie powszechnie i we wszystkich pozycjach, a jego występowanie jest 
niewątpliwie związane z wpływem ukraińskim, co wynika z jego pojawienia się w Kor-
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czunku (S. Rudnicki) czy na Bukowinie (K. Feleszko), [gdzie koloniści z Polski mieli 
w swoim systemie ṷ]. 

W niektórych wsiach polskich na Ukrainie, odpowiednio do systemu tamtejszych 
gwar ukraińskich, na końcu sylaby i wyrazu możliwe jest też u̯, np. w Gród, Gwozd 
(wziou̯, za stuu̯, umoczyu̯, kau̯chozu), Korcz. W Oryn u̯ pojawia się tylko w wyrazach 
ukraińskich lub wspólnych (w tym zapożyczonych): hołodou̯ka, nie mau̯.

Miękka wymowa l. Spółgłoska l w większości gwar wymawiana jest miękko także 
przed samogłoskami innymi niż i, np. liato, liuty, liedwo. W prezentowanych tekstach 
tylko w Strz, Żw, Pryw i Zarz zanotowano zapisy także z l twardym, np. dla, lato (po-
dobnie jest w Gwozd). Formy z twardym l mogą wskazywać na pierwotność takiej wy-
mowy we wsi, a więc na przeniesienie gwary w czasie, gdy w punkcie wyjściowym nie 
było już l miękkiego. 

Wymowa dawnego miękkiego r. W opracowanych dotychczas materiałach tylko 
sporadycznie notowano realizację typu rż [rž, rš] przed spółgłoską: wirszch i gorszkie 
Ziel, gorszko Oryn (2 razy); formy takie występowały także w HSt, a chyba tylko w Mil 
zanotowane jako typowe kontynuanty ŕ grupy rż rsz [rž rsz]. Może jednak w XX w. zja-
wisko to nie było tak powszechne na Kresach południowo–wschodnich? Wpływ ukra-
iński na utrzymanie elementu wibracyjnego (K. Dejna) był możliwy w niektórych przy-
padkach, por. u̯ komorże — ukr. u̯ komori, a stąd mógł się rozciągać na inne wyrazy 
(trudno sobie wyobrazić, by na gorszko, grżało czy gorżej wywierały bezpośredni wpływ 
ukr. hꞌirko czy hrꞌiło, bo za dużo tu różnic, a ostatniemu z przykładów w ukraińskim od-
powiada chuże!), natomiast usamodzielnienie się tego elementu w r nastąpiło zapewne 
na zasadzie uproszczenia systemu, niewątpliwie nie bez wpływu ukraińskiego, gdzie 
takiego elementu nie ma. Tłumaczenie powstania połączeń rż rsz kontaminacją ukraiń-
skiego r i polskiego ż (M. Łesiów) nie ma uzasadnienia.

Relikty mazurzenia. Zanotowano jedynie relikty mazurzenia, przy czym pencak, 
cy mogą być pożyczkami zwrotnymi z ukraińskiego. Formy z mazurzeniem, np. inacy, 
jencmień, zobocyła, duzu, zapisano w Sąs, StSkał, Tarn, Now-ica. Hiperstaranne u nasz 
zapisano w Oryn. Usunięcie mazurzenia należy przypisać wpływowi ukraińskiemu, bo 
osadnictwo polskie przyszło tu po rozpowszechnieniu się mazurzenia na Mazowszu 
i w Małopolsce (zapewne tylko osadnicy z Poznańskiego w Żytomierskiem nie wynieśli 
mazurzenia z Polski).

Spółgłoski ś ź ś dź. Spółgłoski ś ź ć dź wymawiane mogą być trojako: z pełną mięk-
kością jak w ogólnopolskim (a do niedawna także w wielu gwarach ukraińskich na za-
chód od Zbrucza), z półmiękkością (właściwą też ukraińskiemu językowi literackiemu 
i jego gwarom środkowym), wreszcie jako dźwięki pośrednie, oznaczane tu przez s” z” 
c” dz”. Kontrastując te ostatnie ze stanem w języku ogólnopolskim moglibyśmy podkre-
ślać odmienność od języka ogólnopolskiego, ale tu ważniejsza jest odrębność od stanu 
w języku ukraińskim. Rozróżnienie stopnia miękkości jest trudne tak w rozmowie, jak 
przy odsłuchiwaniu taśm.

W prezentowanych tekstach pełną miękkość zanotowano w Bisk, Łan, Maks, Sąs 
(najmłodsi mają półmiękkość), Strz, Hał (tu też półmiękkość), Połup, StSkał, Szar (ina-
czej N. Ananiewa); pełną miękkość obocznie z półmiękkością zapisano w Karab, Oryn, 
Żw, Fel, Oleszk, Ziel, Mart, Hrecz, Zarz, SłobKr.

Spółgłoski tylnojęzykowe. O obecności w badanych wsiach dźwięcznego h [γ] pi-
sano wyżej. 
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Realizacja dawnego połączenia k g z ę jest realizowana albo zgodnie z językiem ogól-
nym przez grupy typu ke ge, np. renke, noge, albo zgodnie z niektórymi gwarami polskimi 
przez kie gie, np. renkie, nogie. Typ pierwszy panuje w Bisk, Dub., Łan, Sąs, Połup, Oryn, 
Żw, Pryw, Ziel (tu zanotowano też typ kie, gie), Szar. W Zarz jest nie tylko moge, ale 
także take (obok takie), w Hrecz podobnie jest także take, jakeś oraz raz na kłutkie. Typ 
drugi z kie gie zapisano w Tarn (obok mniej licznych form pierwszego typu, podobnie jest 
w Korcz), Gród, Fel. Obydwa rodzaje artykulacji mamy w Strz, Hał, StSkał, Mart, SłobKr.

Formy typu buraky, nogy (np. w StSkał) powstały pod wpływem ukraińskiej koń-
cówki mian. lmn.

Połączenia chi typu łachi, ożechi, swachi, sochi, suchi ‘suchy’ zapisano w Dub, Po-
łup, StSkał (obok form z chy), Tarn (rzadkie); występują one może w innych jeszcze 
wsiach, ale tu ich nie odnotowano. W mian. lmn. polegają zapewne na tendencji do 
ujednolicenia systemu (według Poliaki, nogi itp.; ukraiński w liczbie mnogiej rzeczow-
ników ma -chy).

W Karab zanotowano (u jedynego tam informatora i tylko w dwóch wyrazach) nie-
typową zamianę ch na k w niekaj, koć.

Grupy spółgłoskowe. Dzwięczność w [v] po spółgłoskach bezdźwięcznych, np. twe-
go, swienty [tvego, sv́enty], zapisano w Dub, Łan, Hał, Karab, Oryn, Żw, Ziel, bezdź-
więczność typu tfuj, śfi nia zapisano w Bisk, Maks, Sąs. Obie realizacje, czasem z prze-
wagą jednej lub drugiej, zapisano w Strz, Połup, StSkał, Tarn, Gród, Fel, Mart, Hrecz, 
Szar, Zarz, SłobKr. 

Obok właściwych polszczyźnie ogólnej połączeń ńc, ńcz, ńsk, np. końca, Kamień-
ca, dokończyć, ukraiński możliwe są także (pod wpływem ukraińskim) połączenia typu 
konca, do Kamienca, konczyć, ukrainski. Wyjątkowo (też pod wpływem ukraińskim) 
zanotowano polśki.

Spółgłoska n przed k g może mieć wymowę tylnojęzykową, jak w gwarach znacznej 
części Małopolski, np. saŋki, ratuŋku, lub przedniojęzykową, jak w gwarach Mazow-
sza, np. drabinka, postronki. Podobnie n z rozłożenia nosówki może ulegać asymilacji 
(jak w większości gwar polskich), np. reŋka, lub nie ulegać zmianie (jak w niektórych 
gwarach na pograniczu polsko-ukraińskim), np. renka, ciongnońc. Z szeregu wsi brak 
jest danych. Niekiedy pierwszy typ występuje częściej przy n pochodzącym z rozłoże-
nia nosówki, a drugi na granicy morfemów, np. ziarenka, stryjanka (Ziel, zapewne Fel). 
Jak wiadomo przy częstej obecności w gwarze tylnojęzykowego ŋ możliwa jest także 
obecność n przedniojęzykowego, w zależności od artykulacji na styku fonemów czy 
morfemów.

W niektórych wsiach zapisano formy lietkie, mnientki (StSkał, Oryn).
Fonetyka międzywyrazowa. Fonetykę udźwięczniającą (jagᴗon, bradᴗmuj) noto-

wano w Bisk, Dub, Łan, Maks, Sąs, Hał, Now-ka, Połup, StSkał, Karab, Pryw, Mart, 
SłobKr, ubezdźwięczniającą (bratᴗojca, terasᴗon) w Tarn, Żw, Oleszk, Ziel. Obydwa 
typy fonetyki międzywyrazowej zapisano w Oryn, Pryw, Gród, Hrecz, Szar, Zarz. Z fo-
netyką udźwięczniającą łączy się często wymowa typu chodziꞌliźmy, robꞌiliźmy.

Fonetytka udźwięczniająca w gwarach polskich występuje m.in. w Małopolsce, 
a w gwarach ukraińskich notował ją I. Ziłyński w Galicji, tj. na zachód od Zbrucza.

Osobno trzeba tu wspomnieć o udźwięcznieniu spółgłosek bezdźwięcznych przed 
dźwięczną (u naz był), częstym w gwarach polskich, a notowanym też w ukraińskich 
gwarach południowo-zachodnich.
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Fleksja 
Kategorie

Kategoria męskoosobowości, osobowości i żywotności. Decydującym dla stwier-
dzenia istnienia kategorii męskoosobowości, osobowości czy żywotności jest użycie 
w biern. lmn. formy dop. lmn. (w biern. lpoj. w zasadzie nie ma odstępstw od języka 
ogólnopolskiego) oraz odpowiednich form przymiotników i zaimków w mian. lmn., jeśli 
występują tu różnice. Nie wiemy, jaki system przynieśli ze sobą osadnicy, bo w gwarach 
polskich panuje tu duże zróżnicowanie, toteż istnienie (często w niepełnym zakresie) 
kategorii męskoosobowości z biern. lmn. rzecz. męskich osobowych = dop. lmn. może 
być albo stare, albo wtórne, związane z wykształceniem i w ogóle kontaktem z językiem 
ogólnopolskim. W każdym razie nie powinno się mówić o zaniku kategorii męskooso-
bowości, jeśli nie mamy pewności, że była ona kiedyś właściwa gwarze. Sytuacja w ba-
danych wsiach jest bardzo skomplikowana, bo nakładają się tu na siebie i nieznany nam 
system wyjściowy, wpływ polszczyzny ogólnej, sąsiednich gwar ukraińskich i ukraiń-
skiego języka literackiego. Rzecz wymaga odrębnych studiów (w naszych opracowa-
niach głównie sygnalizujemy problem). O tak rozumianej kategorii męskoosobowości 
można mówić zapewne dla polszczyzny w Bisk, Łan, StSkał, Tarn, Mart (tu niekonse-
kwentnie), a może także w Dub, Strz, SłobKr, ale przy szczupłych zapisach nie można 
tego stwierdzać kategorycznie. Podobnie o kategorii osobowości można mówić zapewne 
w Gród, a żywotności w Oleszk, Ziel, Hrecz, Szar.

Formy przymiotników i zaimków w mian. lmn. na ogół mają ujednoliconą końców-
kę (która w języku ogólnopolskim jest żeńskorzeczową) typu te nasze dobre (chłopy, 
baby, psy) i wówczas nie mają one odniesienia do omawianej wyżej kategorii. W nie-
których wsiach zanotowano jednak formy męskoosobowe (nie wiadomo jednak, czy 
nie są one szerzej osobowe), np. my sami głodni Karab, zapisano też różnicę w fszyscy 
i fszyskie w Oryn itd. W Pryw zanotowano rozbieżność w formie zaimka i przymiot-
nika: krewni naszy, tu jednak można widzieć wpływ ukraiński z końcówką -i w mian. 
lmn. przymiotnika.

W końcówkach rzeczowników męskich osobowych w mian. lmn. na ogół następuje 
usunięcie specjalnych końcówek i zastąpienie ich końcówkami rzeczowników niemę-
skoosobowych, np. chłopy, braty, Poľaki. Formy reliktowe chłopi, bracia, ojcowie, Po-
lacy mogą istnieć pod wpływem języka literackiego i Kościoła (por. niżej).

W liczbie mnogiej czasu przeszłego we wszystkich przedstawianych tu tekstach wy-
stępuje ujednolicona końcówka, toteż dla kategorii męskoosobowości nie ma ona zna-
czenia (por. niżej). 

Kategoria liczby. W Kan, Wójt i Ziel, a reliktowo w Połup i SłobKr notowano for-
my dawnej liczby podwójnej po liczebnikach „dwa”, „trzy” i „cztery”, np. dwie oknie, 
dwie lipie, dwie osobi, sztery ȯ kieŋki (podobnie jest w Mil), w Ziel też szes’ os’i, dziesińć 
torbi. Na ogół ograniczone są one do rzeczowników żeńskich i nijakich. Formy takie 
nie występują jako jedyne, niekiedy notowano je tylko sporadycznie, czasem ten sam 
informator mówi dwie siostry i dwie głowi albo dwie wokni, dwie dżżewy i dwie jajek 
(Kan). Formy te mogły być przeniesione z Polski, albo powstały pod wpływem sąsied-
nich gwar ukraińskich (por. MatwIm 115–117; mapy AUM 257–258 sugerują, że zjawi-
sko to w ukraińskim jest częstsze u rzeczowników żeńskich niż nijakich). O ich użyciu 
zob. niżej przy liczebniku.
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Kategoria przypadka. W ograniczonym zakresie w Gród i Gwozd, a szerzej 
w Hrecz, Szar, SłobKr formy celownika zostały zastąpione przez konstrukcje z przyim-
kiem dla z dopełniaczem, np. lia tego Stanisława ks’iendza muwje, czszaba było lia mnie 
zbrechać. Istniejące w tych gwarach formy celownika mogą bądź współwystępować 
bądź być reliktowe, czasem zachowane pod wpływem języka literackiego (Kościoła). 
Formy celownika pojawiają się w tych wsiach głównie w odpowiedziach na pytania 
kwestionariusza, podczas gdy w tekstach ciągłych przeważają konstrukcje z dla. Kon-
strukcje z dla są znane także w polskich gwarach, m.in. na Podlasiu.

Niekiedy mamy tu też konstrukcje z przyimkiem, odpowiadające konstrukcjom bez-
przyimkowym w polszczyźnie ogólnej, np. bieże z renkom, z kińmy jechali (Gwozd). 

Końcówki i ich warianty
Co dziś jest końcówką, a co jej wariantem, w wielu przypadkach musi być ustalone 

dla każdej gwary oddzielnie. W Jańcz zanotowano m.in. formy nocą, nocom, jesienio; 
tu końcówką jest -ą [ǫ], a jej wariantami -om i -o. W Połup (gdzie nosówki w wygłosie 
są zdenazalizowane lub rozłożone) zapisano pszed wojnom, śmierciom obok (rzadszych) 
z mamo, śmiercio oraz dajom, nazywajom obok majo, pokazujo; trzeba tu przyjąć (opi-
sowo) po dwie równoległe (równorzędne) końcówki: -om i -o. 

W wielu wsiach w mian. lmn. rzeczowników męskich zapisano formy typu braty, 
chłopy, Poliaki przy koni, ludzi. Końcówką w dwóch pierwszych formach jest -y, zaś 
-i jest tu wariantem pozycyjnym (po spółgłosce tylnojęzykowej), w drugich za końców-
kę można uznać -i jeśli jest tak powszechnie lub -’e jeśli w gwarze pojawiają się też for-
my typu konie, ludzie — końcowe -i jest wtedy wariantem pozycyjnym jako samogłoska 
nieakcentowana i fakultatywnym, bo nie pojawia się zawsze.

W przypadku gwar z silnym zwężeniem nieakcentowanych o e w wygłosie ustalenie 
co jest końcówką, co allomorfem czy wariantem fakultatywnym, napotyka na znaczne 
trudności. Dotyczy to różnych części mowy. Tak np. w Wójt można by mówić np. o koń-
cówce 3 os. lmn. cz. teraźn. -(V)ju, np. znaju. Rzecz w tym, że najczęściej takie zwężenia 
nie są bezwyjątkowe (por. np. np. robjo) i trzeba tu mówić o wariancie fakultatywnym. 
Z synchronicznego punktu widzenia nie jest jednak jasne, czy za końcówkę należy uznać 
rzadsze, ale historyczne -(V)jo (z dawnego -*(V)jǫ), czy też częstsze -(V)ju. Decyduje 
jednak brzmienie końcówki w pozycji silnej, tzn. pod przyciskiem (a więc w formach 
jednosylabowych), np. w dro. Jeśli jednak w jakiejś gwarze pojawi się jeszcze forma 
z nosówką typu -(V)ją, to za końcówkę należy uznać tę ostatnią formę, gdyż -ą [ǫ] może 
zamienić się na -o czy -u, ale nigdy odwrotnie.

Podobnie jest w mian. lmn. rzeczowników: czy forma gospodaży oddaje zneutrali-
zowane (nieakcentowane i zwężone) -e, czy też mamy tu szerzenie się (nie bez wpływu 
ukraińskiego) końcówki -y?

Podobnie rzecz ma się z końcowym -i w miejsc. lpoj. typu f kościeli. Jeśli obocznie 
pojawia się -e (czy ė), to możemy tu mówić o wariancie fakultatywnym. Jeśli podej-
rzewamy wpływ odpowiedniej ukraińskiej końcówki -i (z -*ě), to będziemy tu widzieć 
końcówkę oboczną. 

W niektórych wsiach (np. Tarn, Oryn) spotykamy formy biern. lpoj. rzecz. żeńskich 
z końcowym -u, np. krowu, put chałupu, put studołu, poľsku mowu, funkcjonujące już 
nie tylko w formach zapożyczonych, ale również rodzimych; jest to więc (zapożyczona) 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Język polski na Ukrainie w XX wieku 393

końcówka należąca do systemu gwary. Często jednak trudno ustalić granicę pomiędzy 
jednostkową czy nawet idiolektalną interferencją a przynależnością do systemu.

W dop. lmn. końcówka *-ów może funkcjonować nie tylko w postaci -uf, ale także 
-uu̯ (zob. niżej); jeśli w gwarze każde wygłosowe -w może być wymawiane jako -u̯, to 
w dalszym ciągu mamy tu końcówkę polską, jeśli w gwarze -u̯ pojawia się głównie w tej 
końcówce, to będziemy tu widzieli hybrydę. Pojawiająca się z rzadka końcówka -iu̯ (ko-
niu̯) została zapożyczona z ukraińskiego, w postaci z -if mamy hybrydę.

W wielu wsiach końcówką 1 os. lmn. w czasie teraźn. jest -Vm obok -Vmy, np. muwim 
ǀǀ muwimy. Pierwsza może być wyjściową gwary, druga mogła powstać pod wpływem 
polskiego języka literackiego, ale też druga (-Vmy) mogła być pierwotna, a pierwsza 
(-Vm) mogła się pojawić nie bez wpływu gwar ukraińskich.

Inne
Rzeczowniki w połączeniach z liczebnikami. Zob. dalej Liczebnik.
Wyrównania w temacie. W rzeczownikach dotyczy to głównie mian. lpoj., 

np. ksienc, i mian. lmn., gdzie łączy się z usuwaniem form nieregularnych, np. Poliaki, 
braty, ksiondzy (zob. niżej). Wyrównania w miejsc. lpoj., np. w f komore są rzadkie. 
Wyrównania mogą być wynikiem rozwoju wewnętrznego lub rezultatem wpływu języ-
ka ukraińskiego, w którym w tych pozycjach nie ma alternacji (por. np. ukr. komora ~ 
u komori).

W czasownikach dotyczy to wyrównań w czasie teraźn. 1 os. lpoj., np. (ja) drzy (= 
d-ży), moży i — z miękkością spółgłoski wygłosowej tematu — narwi, czszeńs’i, niesie 
oraz w 3 os. lmn. (oni) tszo, możu co również może być wynikiem z jednej strony rozwo-
ju wewnętrznego, a z drugiej wpływem ukraińskim, nieznającym tu alternacji (ja deru, 
ty deresz... wony deruť; ja możu, ty możesz... wony możuť). Często, np. w Sąs czy w Ziel, 
formy z wyrównaniem są częstsze w najmłodszym pokoleniu.

Wyrównania polegające na usuwaniu form z przegłosem, np. wiosna, miotła, niosła 
oraz powiadam przez wiesna, mietła, niesła oraz powieda przedstawiono wyżej. 

Po przeczeniu może występować nie tylko dop., np. nie kres”cili tych dzieci, ale 
także (pod wpływem ros. i ukr.) biern., np. nie byeła mꞌuzyka. 

Rzeczownik
Dop. lpoj. rzeczowników r.m. Repartycja końcówek -a i -u bywa różna od ogólno-

polskiej. Może to być rezultatem gwary wyjściowej, rozwoju wewnętrznego i wpływów 
ukraińskich, co na bardzo nieraz ograniczonym materiale trudno analizować.

Cel. lpoj. rzeczowników r.m. Podobnie jak w dop., repartycja końcówek -u i -owi 
bywa różna od ogólnopolskiej, por. np. ksiendzowi, bratowi, ksiendzu, Janu, koniu. 

Biern. lpoj. rzeczowników r.ż. Czasem pojawia się tu ukraińska końcówka 
-u (por. wyżej). W jednych miejscowościach już jest dość częsta (np. w Fel [ale tu język 
polski jest językiem drugim]), w innych (np. w Gród) — dopiero wchodzi do języka. 
Dotyczy to również odpowiedniej końcówki przymiotników.

Tylko w jednej wsi (w przysiółku Bisk) zanotowano końcówkę -a: cerkwa buduju 
nowa, zostawi gospodarka (obok cerkfe otfożyli).

Narz. lpoj. rzeczowników (i przymiotników) r.ż. W tekstach końcówka występuje 
w postaci -ą [ǫ], czasem odnosowionego do -o, czasem w postaci -om, a wyjątkowo -on. 
Postać -ą, np. słomą, pot bliachą, spotykamy rzadko; notowano ją — zawsze obocz-
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nie z -o czy -om — w StSkał, Oryn, Fel, Oleszk. Realizacja jako -o, np. słomo, sfojo 
maszyno, jedno turu, jest najczęstsza; występuje w Bisk, Dub, Maks, Sąs, Strz (tu też 
sporadycznie -om), Karab, Oryn (obok -ą), Ziel, Mart, Hrecz, Zarz, SłobKr. Postać -om, 
np. maszynom sfojum, żonkom, dominuje w Połup, Tarn i Oleszk. Równolegle -o i -om 
występują w Hał, Now-ka, StSkał, Gród. Sporadyczne zapisy z -on (powstałe z -ą), 
np. tamton, wojnon, wystąpiły w StSkał i Karab.

Końcówka -om może być albo rezultatem rozłożenia nosówki albo rezultatem wpły-
wu odmiany męskiej. Rozstrzygnąć to można tylko w odniesieniu do konkretnej gwary, 
a wskazówką może być rozłożenie nosówki także w innych końcówkach, np. w 3 os. 
lmn. (idom). W typie ido drogom (Now-ica) należy zapewne widzieć denazalizację 
w czasowniku i wpływ odmiany męskiej w rzeczowniku. Trzeba podkreślić, że w nie-
których gwarach ukraińskich, m.in. w Tarnopolskiem, może również wystąpić końców-
ka -om, np. dorohom — tu tylko jako skutek wpływu odmiany męskiej (co też może 
wpływać na stan w gwarze polskiej).

Miejsc. lpoj. rzeczowników r.m. Sporadycznie zapisywano synkretyzm form rze-
czowników męskich żywotnych msc. i cel., stąd formy na chłopowi, na bratowi, na bra-
tu w Oleszk, Ziel. Mają one oparcie w synkretyzmie ukraińskim, ale także w podobnym 
synkretyzmie rzeczowników żeńskich w polszczyźnie.

Miejsc. lpoj. rzeczowników r.ż. W niektórych wsiach (StSkał, Oleszk) mogą wystę-
pować formy na blasi, stszesi, kapelusi według wzoru ukraińskiego. 

Mian. lmn. rzeczowników. W r.m. i ż. często występują formy koni, świni będące wy-
nikiem unifi kacji wspartej wpływem ukraińskim, a w przypadku form typu kozaki, Żydy, 
komunisty, braty, księdzy (gdzie ukraiński nie ma alternacji) także brakiem wyróżnienia 
rodzaju męskoosobowego. Te pierwsze mogą wszakże polegać także na zwężeniu nieak-
centowanego e w i (co wpływu ukraińskiego nie wyklucza). Dla rzeczowników męskich 
oznaczających osoby końcówkę -y, np. syny (po tylnojęzykowych -i, np. Poliaki) notowa-
no najczęściej: w Bisk, Dub, Łan, Sąs, Strz, Połup, Tarn, Żw, Gród, Oleszk, Hrecz, Szar, 
Zarz; w szeregu tych wsi w kilku wyrazach znanych z kościoła czy szkoły, niezależnie od 
rodzaju polszczyzny zapisano też pojedyncze formy w języku ogólnopolskim męskooso-
bowe (z ewentualną ich modyfi kacją): ksiendze, ksiendza, bracia, u̯ojcowie, boľszewicy.

Dop. lmn. Podobnie jak w gwarach Polski centralnej (a także w gwarach ukraiń-
skich) szerzy się końcówka -ów, np. likażuf, dyszliuf, krupuf, babuf, kuruf, duszuf, cha-
łupuu̯. Warto zwrócić uwagę zarówno na to, w których gwarach się ona rozpowszechnia 
(np. w Hrecz), a w których panuje system zbliżony do ogólnopolskiego. 

Cel. lmn. Końcówkę -om, np. panom, liudziom, dzieciom, notowano w Bisk, Strz, 
Oryn, Szar (tu sporadycznie też -am), natomiast -am, np. Niemcam, kobietam, dzieciam, 
mamy w Tarn, Fel, Oleszk (tu sporadycznie też -om), Ziel. Obydwie końcówki zapisano 
w Łan, Sąs, Hał, Połup, StSkał, Gród (tu -am częściej), Hrecz, Zarz, SłobKr.

Jak już wspomniano wyżej, końcówka -am powstała zapewne pod wpływem ukraiń-
skim, bo w stpol. końcówka ta w rzeczownikach męskich występowała w ograniczonym 
zakresie (w niektórych gwarach zachodnioukraińskich obok powszechnego -am nierzad-
ka jest też końcówka -om u rzeczowników miękkotematowych, np. koniom, hrudiom 
(AUM III, cz. III, 30–32). 

Narz. lmn. We wszystkich wsiach (z których mamy odpowiednie zapisy) występuje koń-
cówka -(V)mi, np. renkami, sańmi. Ukraińską końcówkę -(V)my, np. kamykamy, głowamy, 
Wołoczyskamy, zapisano sporadycznie w tych samych wsiach jako jednostkową interferencję 
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ukraińską, np. w Maks, Połup, StSkał (tu częściej), Tarn, Oleszk, Mart, Hrecz. W Żwańcu 
obie końcówki zapisano równolegle (co wiąże się z zanikiem tam języka polskiego). 

Zaimek
Formy enklityczne zaimków osobowych. Takie formy, np. żeby mi pomogła, biżcie 

go zapisywano w Dub, Łan, Maks, Strz, Połup, Tarn, Karab, Pryw, Gród, Fel, Oleszk, 
Mart, Hrecz, Szar, niekiedy (np. w Mart) zupełnie wyjątkowo. Na ogół przeważają tam 
konstrukcje typu ja jemu dała.

Formy krótkie zaimków dzierżawczych. Częste są krótkie formy mego, memu czy 
twego, twemu, swego, swemu, wspierane ukraińskim moho, momu itd. 

Zaimek on bez n- po przyimku. Obok form u niego, dla niej mogą wystąpić formy 
bez n: u jego, do jego Gwozd.

Synkretyzm biern. lpoj. r.ż. z dop. Formy takie, wzorowane na ukraińskich, no-
towano m.in. w Połup (gdzie dziś w codziennym użyciu jest głównie ukraiński), Łan, 
np. wypeńdził jej z lasu, ksiondz jej rozumi; wydaje się, że częstsze są formy zgodne 
z ogólnopolskimi, np. choliera jo wi Połup..

Przymiotnik
Przymiotniki twardotematowe letny, żytny w StSkał powstały na wzór odpowied-

nich form gwarowych ukraińskich.
Podwojenie -n-, np. lianne, wełnianny, szerścianny, płutnianny zapisano w Bisk, 

Łan, Połup, Oryn, Oleszk, Ziel (a może i w innych wsiach), często obok form bez po-
dwojenia.

Mian. lpoj. r.m. Oprócz ogólnopolskiej końcowki -y/-i, np. cudowny, wysoki, czę-
sto występuje ukraińska końcówka -yj/-ij, np. dobryj, cudzyj. Na uwagę zasługuje za-
chowanie formy rodzimej wyłącznej w Bisk, Sąs, Strz, Szar (?), a dominującej w Dub, 
Łan, Połup, Karab, Zarz, SłobKr. Końcowka -yj/-ij dominuje w Pryw (?), Fel. Obydwie 
końcówki notowano w Tarn, Gród, Ziel, Mart, Hrecz. Końcówki te mogą występować 
przemiennie, czasem u tego samego informatora (Mart, Gwozd i in.).

Dop. i cel. lpoj. r.m. i r.n. przymiotników i zaimków ma powszechnie (ale z sze-
regu wsi brak jest przykładów) końcówki -ego, -emu, np. tego, staremu (tak też w Mil). 
Częste występowanie końcówki -igo/-ygo, a nawet z e pochylonym -ėgo, np. fszystkigo, 
jednygȯ , liubėgo notował S. Rudnicki w Korcz.

Biern. lpoj. r.ż. przymiotników i zaimków. Zachowanie starej końcówki -ą (naj-
częściej w postaci -o, wyjątkowo -om), np. jedną szapkę, fszysko ziemie, to bliache, 
śfi ento, całom gospodarke, tom moŋki, tom słomę, zapisano w StSkał, Żw, Fel. Formy 
z wyrównaniem do rzeczownika, np. f te strone, kwaszone kapuste, notowano w Dub, 
Hał, Połup, Karab (1 zapis), Gród (tu też sporadycznie zapisy z -o), Ziel, SłobKr. Oby-
dwie końcówki notowano w Łan, Maks, Sąs, Strz, Tarn, Oryn, Mart. [W JPU1] w nie-
których opracowaniach języka poszczególnych wsi problem ten omówiono w związku 
z formą biern. lpoj. rzeczowników.

Narz. i msc. lpoj. r.m. przymiotników i zaimków. Zapisywano zarówno końcówkę 
-em, np. ze swojem, głupiem, jak i -ym/-im, np. na tym świecie, f czszydz’iestym czszec’im 
roku. — przykłady z Hrecz, dla -ym/-im niepewne, bo w gwarach mających zwężenia 
samogłosek nieakcentowach o e można to ustalić z pewnością tylko w formach jednosy-
labowych (jak w s tym w Szar).
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Mian. lmn. ma najczęściej wspólną dla wszystkich rodzajów końcówkę -e, np. fszyst-
kie nasze chłopy, liudz’ie teraz’niejsze, sąsiady bliskie (Oleszk, Ziel, Gwozd., podobnie 
w Miln). Formy z -y oraz po spółgłoskach tylnojęzykowych -i, np. stary liudz’ie, fszystki, 
polegają na zwężeniu nieakcentowanego -e do -y/-i. W wyjątkowych w Oleszk formach 
zli liudz’ie, fsi sie zrobili bidni trzeba widzieć zapewne wpływ ukraiński. Por. też wyżej 
uwagi o kategorii męskoosobowości.

Narz. lmn. przymiotników i zaimków. Tu możliwe są (podobnie jak w przypadku 
narz. i msc. lpoj. — por. wyżej) dwie końcówki: -emi, np. z niemi, sfojemi, s temi baba-
mi staremi w Szar, pszyd z’ilionemi Swientami w Hrecz, oraz -ymi/-imi, np. goroncymi 
baraboliami Oleszk, karymi, poľskimi w Ziel.

Stopniowanie przymiotnika. Stopień najwyższy często tworzy się pod wpływem 
ukraińskim przez dodanie zaimka (?) sam, samy(j) bądź do stopnia równego przy-
miotnika, np. sam ładniejszyj u̯un Oleszk, bądź do stopnia wyższego, np. sam starszy 
Hrecz, samyj wiszchnij, samego starszego Ziel., same wienksze jarmarki Zarz, samey 
najstarszye Gród, samy starszy Korcz; możliwe jest także dodanie przedrostka samo, 
np. un samomniejszyj Oleszk, samofkus’niejszyj Ziel, samomłotszy Szar, samomniejszy 
brat Korcz. Zwraca uwagę wymienność zaimka sam(yj) i przedrostka samo-. Obocznie 
z tymi formami występują formy tworzone tak, jak w języku ogólnopolskim, za pomocą 
przedrostka naj-, np. najstarsza Oleszk, najmiszego (!) Ziel, wyłączne w Kom.

Liczebnik
Odmiana liczebników złożonych. Bardzo częsta jest odmienność tylko ostatniego 

członu, np. f czterdzieści szustym (roku), s piendz’ies’iont czwartego, ale w wielu wsiach, 
zwłaszcza od najstarszych informatorów, zapisywano konstrukcje ogólnopolskie z od-
mianą dwu ostatnich, np. f czszydziestym szustym (roku).

Forma mian. liczebnika „dwa” może dla rodzaju nijakiego mieć postać dwie, np. dwie 
 dżżewy Kan. W niektórych wsiach, np. w Sąs, Dub, StSkał, Ziel, zanotowano w dop. i msc. 
końcówkę -och (dwoch, sztyroch), w cel. -om: dwom (tak też w Korcz; por. ukr. dwoch, dwom). 
Końcówki te występują zwykle obocznie z ogólnopolskimi końcówkami dwuch, dwum.

Składnia liczebnika. Ten problem został zbadany tylko w niewielu wsiach, w któ-
rych odpytano kwestionariusze. Został on omówiony szerzej w opracowaniach mono-
grafi cznych dla Oleszk i Ziel. 

Najogólniej rzecz ujmując liczebnik „dwa” przy rzeczownikach męskich łączy się 
z mian. lmn. (dwa syny). Przy rzeczownikach żeńskich łączy się z mian. lmn. (dwie baby, 
czszy krowy), z dop. lmn. (dwie babuf), ewentualnie z formami dawnej liczby podwójnej 
(dwie sowie). Przy rzeczownikach nijakich łączy się z mian. lmn. (dwa jajka), ewentual-
nie z formami dawnej liczby podwójnej (dwie oknie). 

Liczebniki „3” i „4” mogą się łączyć z rzeczownikami męskimi w mian. lmn. (czszy 
pastuchi) i w dop. lmn. (mojich czszy braci, czszy czy sztery metru), z rzeczownikami 
żeńskimi w mian. lmn. (tszy siostry), dop. lmn. (tszy kur, sztyry godz’in), ewentualnie 
z formami dawnej liczby podwójnej (czszy lipie, sztyry brezi), z rzeczownikami nijakimi 
w mian. lmn. (czszy jajka), w dop. lmn. (sztyry kuł), ewentualnie z formami dawnej licz-
by podwójnej (sztyry dżewi [d-ž]).

Sporadycznie występujące zapisy dwa gościa, dwa dnia Ziel należy tłumaczyć wpły-
wem rosyjskim, gdzie liczebniki „2”–„4” wymagają formy dop. lpoj. rzeczowników 
męskich.
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Przy liczebnikach „2”–„4” z rzeczownikiem w mian. lmn. zaimek lub przymiotnik 
może występować (pod wpływem ukraińskim) w dop., np. dwa braty rodnych, tych czszy 
krowi Ziel, biżemy tych dwie krowi SłobKr, cztery takich nogi Gwozd. 

Liczebniki od „5” wzwyż mogą się łączyć nie tylko z dop. lmn., ale także z mian. 
lmn., np. pjeńć roki, dziewieńć miesionce, pieńcet hektary; dotyczy to chyba tylko rze-
czowników męskich, a formy takie występują rzadko. 

Czasownik
Bezokolicznik. Zazwyczaj jest taki jak w języku ogólnopolskim. Przy czasownikach 

na -c bywają odstępstwa, np. spiecz (z ukr. -cz) i dalszym wyrównaniem do form pol-
skich w spieczyć (Gwozd). Forma bieżec’ w Karab powstała wskutek wyrównania do 
tematu czasu teraźniejszego.

W niektórych wsiach bezokoliczniki ogólnopolskie na -eć mogą występować bądź 
z tym sufi ksem, np. s’iedz’iec’ Oleszk, czszeć, utszeć, wjedz’iec’ Ziel (tu rzadko), bądź -ić
/-yć, np. widzić Strz, zrozumić Tarn, liecić, śmierdzić Ziel (tu często). Niestety o formach 
jednosylabowych, jak dżyć, tszyć, nie możemy powiedzieć nic pewnego, bo y może tu 
kontynuować dawne e pochylone (pewniejsze jest mlić, zmlić Oleszk, Ziel). Wobec tego 
w formach wiedz’ic’, siedzić, paczszyć, słyszyć’ (m.in. w Oleszk, Ziel, Hrecz i Szar) koń-
cowe -ić, -yć może być uwarunkowane morfologicznie lub fonetycznie; znaczna liczba 
form przy niekonsekwentnych zwężeniach samogłosek w sylabie końcowej (zwłaszcza 
u konkretnych informatorów) pozwala tu widzieć sufi ks -ić; tak m.in. w Oleszk i Ziel. 

Podział na koniugacje. Podobnie jak w innych gwarach polskich występują tu 
różnice w stosunku do języka ogólnopolskiego, w szczególności na korzyść kon. III, 
np. kaszliac’, kliepac’, kompac’ s’ie, kopac’, łapac’, rombac’ Oleszk, najmać, wystompać, 
drapać, gżebać Ziel. 

W Korcz — według S. Rudnickiego pod wpływem sąsiednich gwar ukraińskich — 
3 os. lpoj. kon. II w mowie 6 osób ma końcówkę -e: (on) muwie. Czy jednak trzeba tu 
widzieć koniugację mieszaną, skoro w 2 os. lpoj. oraz w 1 i 2 os. lmn. w końcówce 
występuje -i-, czy nie lepiej mówić tu o wariancie kon. II? [Zapewne działa tu nierzadki 
w polszczyźnie kresowej synkretyzm 1 i 3 os. lpoj. pierwotnie będący wynikiem zmian 
fonetycznych, np. ja/on pisze, w 1 os. ze zdenazalizowanym *ę, potem rozszerzony, 
wskutek czego mamy ja/on drzy, robi itd.4].

Czas teraźniejszy. W 1 os. lpoj. obok końcówki -e (< -ę) może występować też 
w wyniku różnych procesów w I kon. -em oraz w II kon. -im: żyje, żyjem, muwi(e), 
muwim. Wyjątkowo w Bisk wystąpiła końcówka -a: ida, wstydza sie. W Żw za końców-
kę (należącą do systemu) może trzeba uznać -u: idu, muwiu. O wyrównaniach w temacie 
typu powieda zob. wyżej. 

W 1 os. lmn. mamy znane z jęz. ogólnego i gwar końcówki -Vmy i -Vm (ta druga czę-
sta też w gwarach ukraińskich), np. robimy, robim, a ponadto może tu wystąpić szerząca 
się końcówka ukraińska -Vmo, np. kopamo. Ta ostatnia może występować w różnych 
koniugacjach (np. dajemo — wyjątkowe w StSkał) albo tylko w czasownikach III ko-
niugacji (pszewracamo w Połup, Ziel, Korcz — tu sporadycznie też w I kon.: idz’iemo, 
gniemo, dżżemo). Końcówkę -Vmy zapisano w Bisk, Dub, Łan, Maks (tu też raz -m), Strz 

4 [Taki synkretyzm można spotkać nierzadko także u Ukraińców mówiących po polsku.]
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(tu sporadycznie też -m), Żw, Fel, SłobKr, końcówkę -Vm w Zarz (tu sporadycznie też 
-my), obocznie występujące końcówki -my i -m zapisano w Tarn, Oryn, Gród, wreszcie 
wszystkie trzy końcówki wystąpiły w Połup, Oleszk. 

W kilku wsiach zanotowano końcówki związane z dawną liczbą podwójną. W 1 os. 
lmn. może być -Vwa: najdziewa (Żw — jedyny zapis) lub -Vma, np. idziema, ładujema, 
staroma sie, piszema, czytoma (Hrecz, Szar — tu obocznie z -Vmy, Now-ica). W 2 os. 
lmn. w Szar jest w cz. teraźn. końcówka -(V)ta, np. pujdzieta, śpita, mata, wita; w roz-
kaźniku obok niej może być „zwykłe” -cie: lia starego człeka „siećcie”, a lia młodziuch-
nych to je „siećta”, w Zarz końcówkę 2 os.lmn. -ta (zabirajta s’i, wyjiżżajta) zapisano 
w rozkaźniku (dla 2 os. lmn. cz. teraźn. brak przykładów). W Korcz jest tu też -(V)ta, 
np. bydz’ieta, robita.

Czasem ważny jest układ końcówek: w Now-icy jest w 1 os. lmn. -Vma, w 2 os. lmn. 
-Vće, np. piszecie, chodzicie, czytocie, co — jak wskazuje E. Dzięgiel — charaktery-
styczne jest dla określonego obszaru w Małopolsce.

W 3 os. lmn. końcówką -o z dawnego *-ą (z możliwym zwężeniem do -u), rzadziej 
pochodzące z rozłożenia -om (a wyjątkowo -on), np. chodzo, starajo sie, ido, majom.

Czasownik być często ma tylko jedną formę (jak w ukraińskim): jest lub (jak w ukra-
ińskim) je np. ja jest, s’iostra je Pryw, je takie Gwozd. W formach czasu przeszłego 
pojawiają się nieraz, znane w gwarach polskich, formy bede, bedziesz...

Czas przeszły. Formy analityczne, np. ja brała, my pszeżyli jako jedyne zapisano tyl-
ko w Ziel, Zarz i SłobKr. W pozostałych obocznie z nimi wystąpiły formy syntetyczne, 
np. jeździłam, przy czym w Hał mamy tu zróżnicowanie idiolektalne, w Tarn. sporadycz-
nie, w Oleszk tylko u najstarszych informatorów. Formy analityczne, znane też innym 
gwarom polskim w 1 os. lpoj. i 1 os. lmn., a znacznie rzadziej w 2 os. lpoj. i 2 os. lmn. 
(tu przede wszystkim na wschodzie Polski w okolicach Siedlec i Biłgoraja), znajdują 
oparcie, a w 2 os. lpoj. i 2 os. lmn. — źródło, w ukraińskim języku literackim i jego 
gwarach, choć na terenach na zachód od Zbrucza jeszcze do niedawna spotkać można 
było formy typu chodywjem,wysypau̯jes, chodyłyzmo. Niestety w tekstach z wielu wsi 
brakuje przykładów na 2 os. lpoj. i mn. czasu przeszłego. 

W liczbie mnogiej czasu przeszłego we wszystkich przedstawianych tu tekstach 
[tj. w JPU1] występuje ujednolicona końcówka w postaci -li; końcówka -ły występuje 
w Now-ica, notował ją też K. Dejna w Mil. Ujednolicenie to jest związane z jednej 
strony z podobną unifi kacją w wielu gwarach polskich, z drugiej — z istnieniem jed-
nolitej końcówki w ukraińskim. Widzimy tu odrębność i odporność systemu polskiego 
w większości badanych wsi, bo w ukraińskim jest -ły. Pojedyncze zapisy z -ły w kilku 
wsiach, np. o kobietach zostawiły Karab, pacieże były, ale też Poliaki były Fel, powstały 
w wyniku jednostkowej interferencji ukraińskiej. 

W kilku gwarach chłopskich (Strz, Połup, Tarn, Kan, Oleszk, Ziel, Hrecz, Szar, Zarz, 
Now-ica) zapisano typ wzion, obecion, opcieni, wziena, pszyjeni, zaczeni (tak jest też 
w Mil). O formach robiuł, płaciuł zob. wyżej w uwagach o samogłoskach.

W formach od czasowników typu „drzeć”, „trzeć” jest zwykle tarli, darli (forma 
derli Gwozd powstała zapewne pod wpływem ukr. derły, bo w innych przypadkach za-
notowano tam -a-).

Czas zaprzeszły, np. była obeżneła, byli wzieni, notowano tylko sporadycznie, co 
zresztą zrozumiałe, a jego budowa w części dotyczącej czasownika posiłkowego nie 
różni się od stanu w języku ogólnopolskim. 
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Czas przyszły. Formy z imiesłowem (bendziesz wmierała, bedo zabirali) były no-
towane obok form z bezokolicznikiem (bedzi pisać) w Łan, Sąs, Strz, Połup (tu mniej 
form z imiesłowem), Tarn, Gród, Fel, Oleszk (tu częściej z imiesłowem), Ziel, Hrecz 
(tu formy z imiesłowem sporadycznie), Szar, SłobKr. Formy z bezokolicznikiem mają 
wsparcie w ukraińskim języku literackim i niektórych gwarach, formy z imiesłowem — 
w niektórych ukraińskich gwarach południowo-zachodnich.

Imiesłów czasu przeszłego. Jak dotąd szereg imiesłowów z -t- (zasiote, naliote, 
odzioto — o kobiecie), charakterystycznych m.in. dla Podkarpacia, zapisano jedynie 
w Now-ica.

Rozkaźnik. W kilku wsiach zapisano archaiczne formy 2 os. lpoj. upiec, pomuc, 
Boże pȯ muc (Sąs, Hał, StSkał, Tab — tu też w lmn. pomuccie).

W Tab zapisano też zapszonc mi konia. Możliwe są wyrównania typu pomuczc’ie 
(Gwozd.) Formę pochuc z dyspalatalizacją -ć w 2 os. lpoj. zanotowano w Now-ica. 

Zapisywano znane też w innych gwarach polskich formy od czasowników na -nąć 
typu nie cioŋg, nie cioŋkcie Sąs, Hał.

O dawnych końcówkach dualnych zob. wyżej (przy czasie teraźn.). 

Leksyka
Zapożyczenia ukraińskie i rosyjskie stanowią istotną cechę polszczyzny południo-

wokresowej. Ich nasilenie jest różne w różnych miejscowościach i w różnych pokole-
niach. Słownik-indeks sporządzony przez R. Modzelewską [2002b] do zapisek K. Dejny 
z Milna pokazuje, jak dużo zapożyczeń było w tej gwarze już przed wojną, w warun-
kach gdy polszczyzna pełniła różne funkcje i cieszyła się wysokim prestiżem (wydaje 
się, że prestiż gwary wcale nie chroni jej przed zapożyczeniami, zwłaszcza w sferze 
bytowej). Problemy związane z widzeniem w niektórych leksemach zapożyczeń czy 
archaizmów, podtrzymywanych ewentualnie wpływem obcym, przedstawiała ostatnio 
L. Nepop [Nepop 2004]. O zróżnicowaniu leksykalnym gwar południowokresowych 
i zmianach w leksyce pisał autor tych słów [por. m.in. Rieger 1997; 2001]. Warto zwró-
cić uwagę m.in. na to, że w wielu wsiach przed zapożyczeniem bronią pewne cechy fo-
netyczne, np. rzadko zapożyczane są wyrazy z pełnogłosem: wszędzie jest słoma, mleko, 
płótno, droga itd. przy wyjątkowym czerez ‘przez’. Zapewne ciekawe będzie pokazanie 
występowanie zapożyczeń i ewentualnie także ich polskich odpowiedników w poszcze-
gólnych idiolektach i w poszczególnych miejscowościach, a także w określonych kon-
tekstach (w przygotowaniu), por. np. u jednego informatora z Wołoczysk: gruby ~ hruby, 
tut ~ tutaj, kogut ~ piejak, pramyj ~ prostyj, główka (kapusty) ~ hołowka (lnu) itd. Część 
z tych par może polegać na tym, że niektóre wyrazy polskie są znane, ale mniej czy 
wcale nie używane, przechowywane w biernym zasobie leksyki. 

*

Powyższy przegląd unaocznia głębokie zróżnicowanie polszczyzny na Ukrainie, 
w szczególności pokazuje, że wielu cech uznawanych dotąd za charakterystyczne dla 
niej w wielu miejscowościach nie notowano, z kolei cechy, które przypisywalibyśmy 
polszczyźnie chłopskiej, mogą występować w języku „szlacheckim” i odwrotnie. Po-
kazuje też silne wpływy ukraińskie i ich uzależnienie od wielu czynników: wielkości 
wsi, kontaktów z innymi miejscowościami polskimi, pokolenia, tradycji itd., a także od-
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porność na te wpływy w różnych stanach, różnych miejscowościach, również związaną 
z tymi czynnikami. [Dalsze badania, oparte na szerszym wykorzystaniu nagrań z po-
szczególnych wsi, mogą wprowadzić do powyższych rozważań korekty.]

Skróty nazw miejscowości
Bisk — Biskowice
Burt — Burtyn
Dub — Dublany
Fel — Felsztyn (dziś Hwardejsk)
Gród — Gródek Podolski
Gwozd — Gwozdawa (Hwozdawa)
Hajd — Hajdajki
Hał — Hałuszczyńce
Hrecz — Hreczany (Greczany)
HSt — Huta Stara (wg M. Łesiowa)
Jań — Jańczyńce (dziś Kołybajówka)
Kan — Kaniówka
Karab — Karabczyjów
Kom — Komarno (według W. Harhali)
Korcz — Korczunek 

(według S. Rudnickiego)
Łan — Łanowice
Maks — Maksymowice
Mart — Martynówka
Mil — Milno (wg K. Dejny)

Now-ica — Nowosielica
Now-ka — Nowosiółka
Oleszk — Oleszkowce 

(także według monografi i I. Cechosz)
Oryn — Orynin
Połup — Połupanówka
Pryw — Prywitne
Sąs — Sąsiadowice
SłobKr — Słobódka Krasiłowska
Strz — Strzałkowice
StSkał — Stary Skałat
Szar — Szaróweczka
Tab — Tabówka (dziś Hołubijówka)
Tarn — Tarnoruda
Wójt — Wójtowce (dziś Pisarówka)
Zarz — Zarzecze
Ziel — Zielona (także według monografi i 

E. Dzięgiel)
Żw — Żwaniec
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 Język polski na Ukrainie
[Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red.  J.  Mazura, 

M. Rzeszutko-Iwan. UMCS. Lublin 2008, s. 183–193]

Dzisiejszy stan polszczyzny na Ukrainie trzeba rozpatrywać na tle jej historii, zwłaszcza 
najnowszej, a więc całego XX wieku; dopiero wtedy lepiej zrozumiemy zachodzące 
w niej procesy, zmiany jej funkcji oraz zewnętrzne warunki trwania. 

Polacy na Ukrainie w XX wieku
Historię Polaków na Ukrainie przedstawiano już szereg razy [por. Kurzowa 1985], ostat-
nio m.in. [Rieger 2002]; o okresie 1921–1939 zob. zwłaszcza [Iwanow 1991], ale wciąż 
wielu zjawisk jeszcze nie potrafi my objaśnić. Stosunkowo dobrze znany jest napływ pol-
skiej szlachty — posesjonatów, czyli właścicieli ziemskich (i polonizacja takiej szlachty 
ukraińskiej). Kolonizacja chłopska i drobnej szlachty, w wyniku której powstawały wsi, 
a także chutory i przysiółki, nie została opisana. Z tradycji przekazanych przez naszych 
informatorów wynika, że część takich wsi powstała przed rozbiorami (w XVIII w.), ale 
mogło to być wcześniej, gdy Podole było pustoszone przez wojny kozackie i potrzeba 
było rąk do pracy. O innych — zwłaszcza na Wołyniu wschodnim (Żytomierszczyznie) 
— wiadomo, że powstały w ciągu XIX w., głównie w związku z rozwojem przemysłu 
(np. Nowy Zawód, Poninka, Korczunek1). Dane komisji, badającej świadomość i ję-
zyk wsi polskich na Ukrainie sowieckiej w latach 1925–1927 [Iwanow1991; Łazaren-
ko 2006], potwierdzają te informacje, ale wskazują także na tradycje sięgające czasów 
przed rozbiorowych, np. dla Marianówki2; nie dziwi, że w tamtym czasie przekazy ro-
dzinne sięgały pamięcią dalej. Tradycje przekazane Komisji mówią o tym, że koloniści 
przybyli z Polski (tj. z Królestwa Kongresowego), z Galicji, z innych ziem na Ukrainie. 

Brakuje informacji historycznych, skąd przywędrowała ludność polska. Wydaje się, 
że na Podolu i w Lwowskiem byli to głównie osadnicy z Małopolski. Niełatwo też okre-
ślić pochodzenie osadników w oparciu o cechy językowe gwary. K. Dejna dla gwary 
Milna wskazał cechy dialektalne małopolskie, ale też kilka mazowieckich i doszedł do 

1 Co do Korczunka por. [Rudnicki 2000].
2 Dane dla kilku wsi, zebrane przez Komisję, a wynotowane w Archiwum w Kijowie przez O. Łazarenko, 
zamierzam przedstawić oddzielnie. W toku są dalsze badania archiwalne.
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wniosku, że we wsi była ludność mieszana. E. Dzięgiel zwróciła uwagę na to, że te ce-
chy mazowieckie są tożsame z ukraińskimi (np. y zamiast i w typie nogamy). Tak więc 
ludność Milna nie musiała pochodzić z różnych stron. Tylko dla jednej wsi udało się 
ustalić pochodzenie z określonego obszaru w Małopolsce na podstawie układu końcó-
wek czasownika (piszema, chodzima ~ piszecie, chodzicie), oczywiście wsparte innymi 
cechami, jednakże już o szerszym zasięgu [Dzięgiel 2003a]. W Żytomierskiem było 
zapewne silniejsze osadnictwo z Mazowsza (w Tabówce powiedziano mi, że według 
tradycji mieszkańcy przybyli „z Prus”, co zapewne oznacza zabór pruski).

W szczególności interesujące byłoby stwierdzenie genezy wsi drobnoszlacheckich. 
Czy mogli to być przesiedleńcy z Małopolski? Duża liczba drobnej szlachty była raczej 
na Mazowszu. Z kolei na Rusi były grupy o niższym statusie niż szlachta, ale wyższym 
niż chłopi i te grupy, teoretycznie, przez polonizację, mogły stać się szlachtą polską.

Według danych wspomnianej wyżej komisji radzieckiej (dla Wołynia) i danych 
z 1939 r. W. Kubijowycza pewną (znaczną?) część ludności polskiej na dzisiejszej Ukra-
inie już na początku XX wieku stanowili wyznawcy obrządku rzymskokatolickiego, 
najczęściej poczuwający się do polskości poprzez przynależność do „polskiego” Ko-
ścioła, ale porozumiewający się na co dzień gwarą ukraińską, nie znający na ogół i nie 
rozumiejący języka polskiego (gwary polskiej). Badacze rosyjscy i ukraińscy nazywali 
ich „łacinnikami” i uważali, że są oni potomkami Rusinów-Ukraińców, którzy przeszli 
na katolicyzm [por. np. Michalczuk 1879; Kubijowycz 1983], a nie Polakami, którzy 
zukrainizowali się językowo, co jednak trudno udowodnić. Zapewne w niektórych przy-
padkach tak było.

W okresie rozbiorów historię Polaków i polszczyzny należy rozpatrywać osobno 
dla ziem zabranych przez Austrię, tj. dla Galicji, a osobno dla ziem zaboru rosyjskie-
go. W Galicji warunki rozwoju języka ojczystego były dobre. Na ziemiach rosyjskich, 
tj. na Podolu na wschód od Zbrucza i na Wołyniu po upadku powstania listopadowego, 
a zwłaszcza powstania styczniowego, język polski był tępiony.

W latach 1918–1939 na ziemiach wchodzących w skład państwa polskiego, tj. w Ga-
licji i na Wołyniu zachodnim, warunki rozwoju polszczyzny były bardzo dobre. Pod 
Sowietami od 1918 r. aż do r. 1930–1933 język polski miał pewne możliwości rozwoju: 
były tam szkoły polskie, polskie rady wiejskie, polski rejon narodowościowy, ale już od 
początku władzy radzieckiej bogaci gospodarze, a więc najbardziej uświadomieni, byli 
jako tzw. kułacy (na Ukrainie zwani kurkulami) zssyłani na inne tereny, a od 1935 r. 
rozpoczęły się masowe represje, a więc więzienie i rozstrzeliwanie mężczyzn, wysyłki 
całych rodzin do innych obwodów, wreszcie zesłania do Kazachstanu (ok. 60 000 osób; 
por. wypowiedzi naszych informatorów na ten temat w Rieger, Cechosz-Felczyk, Dzię-
giel 2002). W efekcie wiele wsi polskich czy polskich przysiółków opustoszało, a ze-
słańcy tylko w niewielkim stopniu powrócili do swych stron rodzinnych. W okresie tych 
„represji” w wielu rodzinach zaprzestano zwracać się do dzieci po polsku z obawy przed 
donosicielami, a w rozproszeniu dzieci, a z nimi także dorośli, przeszły na ukraiński. Za-
chowanie języka ojczystego w kolejnych pokoleniach w rodzinach, żyjących w izolacji 
od innych rodzin polskich, budzi szacunek, ale jest to zjawisko wyjątkowe. Podkreślić 
trzeba eksterminację nosicieli regionalnego wariantu języka ogólnopolskiego, a więc na-
uczycieli i w ogóle inteligencji oraz szlachty. 

W 1943 r. na terenach należących przed wojną do Polski rozpoczęło się „oczyszcza-
nie” Wołynia, a w pewnej mierze też Podola z Polaków, prowadzone przez nacjonali-
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stów ukraińskich. Na Wołyniu zginęło zapewne ok. 60 000 Polaków, na Podolu też straty 
były niemałe. Pozostała ludność w znacznej mierze chroniła się po miastach, a potem na 
mocy porozumień międzypaństwowych przeniosła się do Polski [w nowych granicach]. 

Po 1945 r. wiele wsi opustoszało także dlatego, że ich mieszkańcy przenosili się 
do ośrodków przemysłowych. Przenoszenie się do miasta za pracą trwa do dziś, a jeśli 
jeszcze we wsi pozostały osoby starsze, to dzieci i młodzieży już tam zostało niewiele; 
do wyjątków należy położona zdala od miasta Zielona koło Wołoczysk [Dzięgiel 2001] 
czy Maćkowce i Szaróweczka koło Płoskirowa-Chmielnickiego, skąd mieszkańcy do-
jeżdżają do miasta autobusem miejskim. Przykładem wsi, w której zostało tylko kilka 
starszych osób, może być Siaberka w Żytomierskiem.

Osobnego omówienia wymagałoby pojawienie się polszczyzny w miastach i mia-
steczkach. Mamy tu do czynienia zarówno z napływem elementu polskiego, jak i z po-
lonizacją Niemców czy Rusinów-Ukraińców. O polskości Lwowa aż do r. 1945 pisano 
wiele, wiadomo też, że silnym ośrodkiem kultury polskiej stał się również Kijów i był 
takim aż do lat trzydziestych XX wieku.

Statystyki wskazują na stałe zmniejszanie się liczby Polaków na Ukrainie, w tym 
osób mówiących na co dzień po polsku. I tak statystyki radzieckie podawały kolejno: 
w 1959 r. — 363,3 tys. (2 miliony mniej niż w latach 1937–1939), w 1970 — 295,1 tys., 
1989 — 219,2 tys. [Eberhardt 1994], statystyka ukraińska z 2001 r. — 144,1 tys. 
[Державний Комітет Статистики України — wersja internetowa spisu z 2001 r.]. 
Według tych samych źródeł liczba Polaków deklarujących język polski jako ojczysty 
wynosiła w 1959 r. — 68,2 tys. (19% ogółu Polaków), w 1970 r. — 44 tys. (ok. 15%), 
w 1989 r. 27,5 tys. (12,5%), w 2001 r. — 18 tys. (12,9%). Tendencja spadkowa, zarówno 
co do liczby Polaków, jak i co do władania mową ojczystą, jest na pewno prawdziwa, 
natomiast same liczby budzą poważne wątpliwości. W połowie lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku organizacje polonijne na Ukrainie szacowały liczbę Polaków nawet na milion, 
według innych, bardziej prawdopodobnych szacunków, było wówczas 600–700 tys. Po-
laków. Problem polega m.in. na tym, że uwzględniano narodowość zapisaną w doku-
mentach, w tym dowodzie osobistym („paszporcie”), a tę często wpisywano wbrew woli 
zainteresowanego; w rodzinach mieszanych możliwe było również negowanie wyzna-
nia, a co za tym idzie przynależności narodowej, bywało też tak, że z obawy przed re-
presjami sami zainteresowani deklarowali narodowość ukraińską (lub rosyjską) i tak się 
to ciągnęło przez pokolenia. Z kolei dane dotyczące „języka ojczystego” nie obejmują 
sytuacji bilingwizmu, który dziś coraz bardziej zanika, prowadząc nierzadko do wy-
łącznego posługiwania się językiem ukraińskim w najmłodszym pokoleniu, por. choćby 
[Rieger 1996].

Największe skupiska Polaków istnieją w Żytomierskiem, w obwodzie chmielnickim 
(płoskirowskim) i lwowskim.

Historia i charakter polszczyzny na Ukrainie
Polszczyznę, którą posługiwano się na Ukrainie, wyróżniała, a i dziś wyróżnia obec-
ność elementów „ruskich” (ukraińskich) i orientalnych, przedostających się do języ-
ka polskiego poprzez ukraiński. Z najdawniejszych zabytków wymienić tu można na 
przykład Rozmyślanie przemyskie z XV w. [Laskowski, Twardzik 2005], zapiski sądo-
we prowadzone częściowo po polsku już od połowy XVI w. w Kamieńcu Podolskim, 
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gdzie indziej od XVII w. [Rieger 2001, Kowalska 2004], dzieła pisarzy omówione przez 
S. Hrabca [Hrabec 1949]. Język wielu z tych zabytków wskazuje na interferencje ukra-
ińskie wychodzące spod ręki pisarza-Ukraińca. Długo badano zresztą tylko polszczyznę 
Rusinów-Ukraińców piszących wyłącznie po polsku, dopiero S. Urbańczyk zajął się też 
językiem polskim Smotryckiego, który pisał i po polsku, i po ukraińsku [Urbańczyk 
1983]; później o języku takich pisarzy pisali: M. Karpluk m.in. o języku Piotra Mohyły 
[Karpluk 1991 i in.], D. Moszyńska o Sylwestrze Kossowie [Moszyńska 1998], J. Rieger 
o pisarzach-Rusinach w XVII w. [Rieger 2005], O. Łazarenko o Łazarze Baranowiczu 
[Łazarenko 2004 i in.]. Pisarze kresowi okresu romantyzmu, a także późniejsi, doczekali 
się wielu opracowań, por. choćby [Jurkowski 1974; Kurzowa 1985]. 

Polszczyzna mogła tu stanowić regionalny wariant języka ogólnopolskiego (niektó-
rzy badacze używają mylącego określenia „dialekt południowokresowy”, gdzie okre-
ślenie „dialekt” jest skrótem od często używanego po wojnie określenia „dialekt kul-
turalny”). Była to polszczyzna inteligencji, arystokracji, ale też wykształconej, a może 
raczej oczytanej w literaturze polskiej szlachty; dziś tę polszczyznę możemy usłyszeć 
tylko w ustach ginącego już pokolenia, które w domu korzystało z tradycji, z bibliote-
ki rodzinnej, z lekcji prywatnego nauczyciela czy rodziców. Dziś potomków szlachty 
charakteryzuje przede wszystkim brak lub niewielki udział cech gwarowych polskich, 
a interferencje ukraińskie czy rosyjskie występują tu podobnie jak u potomków chłopów, 
choć u starszych w znacznie mniejszym stopniu. Polszczyzna chłopska charakteryzuje 
się polskimi cechami gwarowymi, np. obecnością kontynuantów dawnego a pochylo-
nego różnych od a, np. mom ‘mam’, dawnych końcówek liczby podwójnej jak gadoma 
‘rozmawiamy’, nie chodźta ‘nie chodźcie’ czy form czasu przeszłego naczeno się, wzieni 
itd., por. np. [Rieger, Cechosz-Felczyk, Dzięgiel 2002; Dzięgiel 2003b]. 

Jak już wspomniano, cechą wyróżniającą polszczyznę na Ukrainie jest obecność 
w niej elementów ukraińskich w wymowie (np. w zwężeniu samogłosek nieakcen-
towanych typu chudzili, na śniadani), odmianie (np. w dawnych formach liczby po-
dwójnej dwie babi, sztyry wokni), składni (np. zaczeni się z dwadzieścia wusmego roku) 
i słownictwie (np. bahacio ‘wiele’, okołot ‘wymłócony snopek’), na co zwracano uwa-
gę od dawna, por. choćby [Lehr-Spławiński 1914]. Badania naszego zespołu [Rieger, 
Cechosz-Felczyk, Dzięgiel 2002] pokazały, że elementy te występują w różnych gwa-
rach w różnym natężeniu i z różną siłą [Rieger 2002; Dzięgiel 2003b]. Należy pod-
kreślić, że z biegiem czasu, a więc w młodszych pokoleniach te interferencje nasilają 
się, np. A. Kostecka-Sadowa stwierdziła w Mościskach i okolicy u niezgłoskotwórcze 
tylko u najstarszego pokolenia, podczas gdy młodsi mają ł przedniojęzykowozębowe 
(jak w ukraińskim); zmiany w słownictwie gwary Zielonej jeden z informatorów sko-
mentował trafnie: „i poszła ta infl acja ukraińska”3. W 1991 r. opowiadano mi w Hałusz-
czyńcach pod Tarnopolem, jak tam, do jedynego w całej okolicy kościoła, przychodziły 
stare kobiety z Satanowa nad Zbruczem i jak one pięknie mówiły po polsku. Dziesięć lat 
później R. Modzelewska, badając gwarę Satanowa, takich nosicieli dobrej polszczyzny 
nie znalazła, natomiast w szeregu wypowiedzi natrafi ła na swoistą mieszaninę polsko-

3 Wpływy ukraińskie w dawnym języku Lwowa omówiła Z. Kurzowa [Kurzowa 1985]. Wpływy ukra-
ińskie (i rosyjskie) w dzisiejszych gwarach polskich na Ukrainie pokazują dobrze większe słowniki dia-
lektalne, por. np. [Cechosz-Felczyk 2004]. Zapożyczenia ukraińskie i rosyjskie na przykładzie jednej 
gwary omawia A. Krawczyk [Krawczyk 2007]. 
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-rosyjską czy polsko-rosyjsko-ukraińską, gdzie często nie wiadomo już, jakim językiem 
posługuje się informator [Modzelewska, Rieger, 2008]. 

Obecność elementów rosyjskich w gwarach polskich jest związana nie tylko z czasa-
mi carskiej Rosji i z panującą powszechnie w urzędach ruszczyzną, z okresem sowiec-
kim i jego instytucjami, ale także z obecnością w języku ukraińskim jeszcze od czasów 
carskich wielu rusycyzmów: język ukraiński był wtedy językiem wsi, a rosyjski — mia-
sta, był językiem o wyższym prestiżu, a przy tym ukraiński był nierzadko postrzegany 
(bardziej przez rządzących niż rządzonych) jako gwarowa odmiana języka rosyjskie-
go. Tym trudniejsze staje się oddzielenie bezpośrednich wpływów rosyjskich od wpły-
wów ukraińskich; tylko w niektórych wypadkach wątpliwości rozstrzyga fonetyka, jak 
np. w hosudarstwo, gdzie h wskazuje na pośrednictwo ukraińskie (por. Krawczyk 2007; 
o podobnej sytuacji w gwarach północnokresowych zob. Rieger 2006). Wpływy rosyj-
skie, silne tak samo, a może nawet bardziej, w języku Polaków na Litwie i na Białorusi, 
pojawiające się wcześniej już na ziemiach zaboru rosyjskiego, a potem natrętnie wcho-
dzące do języka za czasów władzy radzieckiej poprzez radio, telewizję, służbę wojsko-
wą, kontakty z władzami i w ogóle przez akulturację związaną z poznawaniem literatury 
i sztuki rosyjskiej, wymagałyby odrębnego omówienia.

Monolingwizm, bilingwizm i polilingwizm ludności polskiej na Ukrainie
Można przyjąć, że cała polska ludność na Ukrainie włada dziś w większym lub mniej-
szym stopniu językiem ukraińskim (w jego postaci literackiej i/lub gwarowej) oraz ro-
syjskim, obydwoma w mowie i (lepiej lub gorzej) w piśmie. Nie zawsze tak było. Gwara 
ukraińska sąsiadów mogła być znana na całym omawianym tu terenie, choć niekoniecz-
nie w miastach. Rosyjski mógł być znany na terenach dawnego zaboru rosyjskiego, 
tzn. na całym omawianym tu obszarze poza Galicją. Języki te mogły, ale nie musiały 
być znane. Jeszcze w trakcie naszych badań na Ukrainie środkowej w połowie lat dzie-
więćdziesiątych XX w. spotykaliśmy osoby, które ukraiński znały słabo. W dwudziesto-
leciu międzywojennym na Ukrainie sowieckiej wzrastała niewątpliwie znajomość gwary 
ukraińskiej, a to na skutek wzmożonych kontaktów sąsiedzkich, a także zsyłek do gu-
berni na wschodzie Ukrainy (połtawskiej i innych), gdzie zesłańcy żyli w rozproszeniu 
wśród obcych. Doszła znajomość (lepsza lub gorsza) ukraińskiego języka literackiego 
jako skutek nauki w szkole; nauka trwała zwykle krótko, często z przerwami, więc i jej 
efekty w tym zakresie nie musiały być najlepsze, zwłaszcza że na terenach zamieszka-
łych przez ludność polską funkcjonowały w latach 1924–1933 (1935) polskie szkoły, 
gdzie co najmniej część zajęć była prowadzona po polsku. Rosyjski poznawano chyba 
także w szkole, w kontaktach z władzami, w ramach zastępczej służby wojskowej w bry-
gadach pracy (do wojska Polaków, jako elementu niepewnego — przynajmniej w końcu 
lat trzydziestych — nie brano). Rosyjski był językiem porozumiewania się na zesłaniu 
do Karelii i innych ziem rosyjskich, do kopalń Donbasu, do Kazachstanu, gdzie wypierał 
inne języki zesłańców.

Znajomość polskiego języka literackiego na początku XX wieku była, jak już wspo-
mniano wyżej, różna. We Lwowie mieliśmy do czynienia z jednej strony z regionalną 
odmianą („dialektem kulturalnym”) polszczyzny, a z drugiej — językiem ulicy, ludzi 
prostych i batiarów, na co wskazuje praca Z. Kurzowej [Kurzowa 1985] uzupełniona 
przez wnikliwą analizę języka starszego pokolenia inteligencji lwowskiej E. Smułkowej 
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[Smułkowa 1996]. Podobnie było pewnie w innych większych miastach w Galicji, jak 
Stryj czy Tarnopol, w każdym razie w zakresie istnienia odmiany regionalnej języka 
ogólnopolskiego. Polski język literacki musiał też być obecny w Kijowie, gdzie było 
silne skupisko ludności polskiej, w tym inteligencji, a skupisko to — mimo represji za 
rządów sowieckich — przetrwało do połowy lat trzydziestych XX wieku. Natomiast 
istniejące do rewolucji bolszewickiej dwory szlacheckie, stanowiące także bastiony pol-
szczyzny, zostały przez tę rewolucję zmiecione4. Trzeba dodać, że w zaborze rosyjskim 
na początku XX wieku naukę języka ojczystego we wsiach polskich prowadziła Macierz 
Szkolna. Szlachta, a także sami chłopi, zwłaszcza zamożniejsi, sprowadzali, oczywiście 
nielegalnie, nauczycieli polskiego [por. Stroński 1996]5.

W dwudziestoleciu międzywojennym w granicach państwa polskiego język polski 
na wsi otrzymał silne wsparcie poprzez szkołę, a prestiż także przez to, że był on ję-
zykiem już nie tylko Kościoła, ale także państwowym. Ale i na Ukrainie radzieckiej 
w ramach eksperymentu narodowościowego już w 1924 r. istniały szkoły polskie i za-
kładano nowe. Język polski stał się też językiem administracji wiejskiej w wielu wsiach 
polskich, choć wspomniana wyżej komisja stwierdzała także prowadzenie zebrań czy 
ksiąg po ukraińsku wobec nieznajomości w dostatecznej mierze języka polskiego. Były 
też polskie gazety, choć i tu stwierdzano słabe zainteresowanie tą prasą. Język polski 
pozostał też językiem modlitwy, ale w kościołach już nie rozbrzmiewał, bo kościoły 
pozamykano, a księży wymordowano.

Represje lat trzydziestych na Ukrainie, eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu 
podczas wojny, pobór do Wojska Polskiego na Żytomierszczyźnie w 1943–1944 r., prze-
siedlenia do Polski w latach 1945–19476, a potem ucieczka do miast spowodowały 
znaczne skurczenie się zwartych dawniej grup Polaków. Dane statystyk polskich i ukra-
ińskiego badacza W. Kubijowycza dla Galicji [Kubijowycz 1983] pokazują, że przed 
wojną było tam było wiele wsi polskich czy ze znaczną liczbą Polaków, a dziś mieszkają 
tam tylko nieliczni Polacy albo nie ma ich wcale. Podobnie statystyki radzieckie dla 
różnych obszarów, np. dla okolic Kamieńca Podolskiego czy Żytomierza wskazują na 
obecność w wielu wsiach bądź wsi z większością polską, bądź ze znacznym odsetkiem 
ludności polskiej. Gdy odwiedzałem te okolice w latach dziewięćdziesiątych, w niektó-
rych takich wsiach spotykałem już tylko pojedyncze rodziny polskie, podobne zjawisko 
stwierdzali także moi współpracownicy, później penetrujący te tereny. Ta zmiana ma 
istotne znaczenie dla zachowania mowy ojczystej — kiedy nie ma z kim mówić po 
polsku, mowa ojczysta zostaje ograniczona do własnego domu i bywa zarzucana, bo 
z młodszymi pokoleniami rozmawia się już tylko po ukraińsku.

Bilingwizm polsko-ukraiński istniał w wielu wsiach przed wojną. W Borkach Wiel-
kich w Tarnopolskiem, a więc w ramach państwa polskiego, chłopi znali polski i używali 
go pod kościołem czy w rozmowie z księdzem i przyjezdnymi, ale na co dzień mówili po 
ukraińsku7. O bilingwiźmie polsko-ukraińskim w niektórych wsiach w Żytomierskiem 

4 Właściciele ziemscy — jeśli nie wyginęli — już to uciekli do Polski, już to przenieśli się do miast, 
a ich potomkowie nierzadko zasilili nową inteligencję ukraińską.
5 Świadczą o tym także raporty wspomnianej wyżej komisji.
6 Według danych ofi cjalnych przesiedlono ponad 810 000 osób, według szacunków demografów opu-
ściło wówczas Ukrainę około półtora miliona Polaków [Eberhardt 1994: 174].
7 Informacja od prof. Z. Stiebera, któremu mówił o tym dawny mieszkaniec tej wsi [prof. K. Dejna].
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wspomina też raport wspominanej tu kilkakrotnie komisji sowieckiej z lat dwudziestych. 
W trakcie naszych badań w latach dziewięćdziesiątych stwierdzaliśmy przechodzenie 
z bilingwizmu polsko-ukraińskiego na monolingwizm ukraiński (czy raczej z polilin-
gwizmu polsko-ukraińsko-rosyjskiego na bilingwizm ukraińsko-rosyjski) [Dzięgiel 
2003], a proces ten zachodzi dalej. Polski nie był zapewne w użyciu w wielu polskich 
wsiach już przed wojną, np. na zachód od Kijowa [Łazarenko 1996], w Rajkowcach 
i w Worowcach na południe od Felsztyna (choć sąsiednie Oleszkowce do dziś mówią po 
polsku), częściowo w Burtynie koło Połonnego; w Burkowcach i w Tetijowie koło Bia-
łej Cerkwi na południe od Kijowa w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku polski 
rozumiało, a niekiedy umiało się wypowiadać po polsku, tylko najstarsze pokolenie [Ła-
zarenko 2000]. Trzeba stwierdzić, że zasięg polszczyzny zapewne od dawna się kurczył, 
a od lat trzydziestych XX wieku nastąpiło gwałtowne przyspieszenie tego procesu na 
skutek czynników ekstralingwistycznych, a więc przede wszystkim eksterminacji lud-
ności polskiej, przesiedleń, coraz częstszych małżeństw mieszanych, a zasięg ten kurczy 
się dalej [Rieger 2001]. Jak już wspomniano wyżej, najlepiej język polski utrzymuje 
się tam, gdzie w sąsiadujących ze sobą wsiach są stosunkowo duże skupiska Polaków, 
np. w Wójtowcach-Pisarówce i Zielonej koło Wołoczysk, w Greczanach (Hreczanach), 
Szaróweczce i Maćkowcach koło Chmielnickiego (Płoskirowa), w Łanowicach, Strzał-
kowicach i Sąsiadowicach koło Sambora, w Mościskach i wsiach okolicznych, a per-
spektywy utrzymania się ma tylko tam, gdzie mieszkańcy dojeżdżają do pracy, a nie 
przenoszą się do miast. Ale takich skupisk ludności polskiej jest niewiele. Nie sprzyja 
zachowaniu polszczyzny brak inteligencji polskiej dobrze władającej polszczyzną8.

Zanik polszczyzny zilustruję dwoma przykładami. W Gwozdawie (w połowie drogi 
między Berdyczowem i Żytomierzem) w 1989 r. rozmawiałem z kilkoma starszymi oso-
bami po polsku. Powiedziano mi wtedy, że ze starszymi dziećmi rozmawiano po polsku, 
ale gdy w latach trzydziestych nastały wywózki i represje, gdy na miejsce wywiezionych 
Polaków sprowadzono Ukraińców nieznających polskiego, do młodszych dzieci zaczęto 
mówić tylko po ukraińsku, by się nie wydało, że są tu Polacy. A kilka lat później młoda 
osoba stamtąd pochodząca dziwiła się, że we wsi można się było z kimś po polsku porozu-
mieć. Z kolei podczas pobytu w 1993 r. w Oleszkowcach, wsi, w której wszyscy porozu-
miewają się po polsku, stwierdziliśmy, że wnuki przyjeżdżające z miasta na wakacje zwra-
cają się do dziadków po ukraińsku, a ci po ukraińsku im odpowiadają (we wsi było bardzo 
mało osób w wieku 30–40 lat, a małych dzieci jeszcze mniej). Tłumaczono nam, że dzieci 
w mieście chowają się w żłobkach i przedszkolach, a tam porozumiewają się po ukraińsku 
i ten język staje się ich językiem domowym. Ten proces trwa i zapewne się pogłębia. 

Obecnie prowadzona jest nauka języka polskiego w szkołach w ramach przedmiotów 
fakultatywnych, w różnych punktach nauczania, a prowadzą ją w większości nauczy-
ciele z Polski. Miejscowych nauczycieli polskiego jest mało, choć spotkania z nimi są 
budujące, bo ich wysiłek wkładany w nauczenie się języka, który bywa językiem ich 
przodków, jest godzien najwyższego uznania. Księża z Polski nierzadko też uczą pol-
skiego we wsiach, do których nauczyciel nie dociera. Ta z wielkim wysiłkiem prowadzo-
na działalność obejmuje większe lub mniejsze skupiska Polaków, ale nie dociera do osób 
rozproszonych po wsiach, miasteczkach i miastach, a takich jest coraz więcej.

8 Niestety znaczna część zdolnej młodzieży, studiująca w Polsce, już na Ukrainę nie wraca.
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Jest rzeczą charakterystyczną, że ukazująca się na Ukrainie prasa polska jest w znacz-
nej części dwujęzyczna; prasa tylko w języku polskim miałaby zbyt małe grono czytelni-
ków, by opłaciło się ją wydawać.

Trzeba dodać, że tak jak wszędzie na Ukrainie coraz częściej u ludzi niewykształ-
conych czy mniej wykształconych spotykamy tzw. surżyk, tj. mieszaninę ukraińskiego 
i rosyjskiego. U Polaków może wystąpić tu mieszanina polskiego i ukraińskiego bądź 
polskiego i rosyjskiego, wreszcie wszystkich tych języków naraz.

Funkcje komunikacyjne polszczyzny
Podsumowując to, co powiedziano wyżej, stwierdzić można krótko: w państwie polskim 
w latach 1920–1939 język polski był językiem urzędowym na wszystkich szczeblach 
administracji, na Ukrainie Sowieckiej w latach 1920–1930 (1934) polski był językiem 
administracji we wsiach, gdzie były polskie rady wiejskie i w polskim rejonie na Żyto-
mierszczyźnie (tzw. Marchlewszczyzna). 

Szkolnictwo polskie wyglądało analogicznie, przy czym na Ukrainie ograniczone 
było do szkół wiejskich (plus jedna szkoła kształcąca nauczycieli). Dziś nauczanie pol-
skiego, mimo wielu starań i wysiłków, nie obejmuje wielu Polaków, żyjących w rozpro-
szeniu. 

Prasa polska przed wojną i tak była mało czytana9; po wojnie prasa z Polski cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem, w niektorych wsiach prenumerowano kilka tytułów 
(tak mi opowiadano w Nowym Zawodzie), bo nawet „Żołnierz Wolności” był ciekawszy 
od rosyjskiej „Prawdy” czy jej ukraińskiej mutacji, ale po 1989 r. prasa z Polski stała 
się zbyt droga; miejscowa prasa polska, jak „Dziennik Kijowski” (dodatek), „Gazeta 
Lwowska”, „Ave Maria” czy inne lokalne wydania, ma bardzo ograniczony krąg od-
biorców. 

Polski był językiem Kościoła, a choć na Ukrainie na początku lat trzydziestych księ-
ża już zostali wymordowani, to jednak językiem modlitwy pozostawał język polski. Po 
wojnie aż do lat osiemdziesiątych polszczyzna była jedynym językiem Kościoła rzym-
skokatolickiego, ale też znaczna część wiernych ten język znała. Obecnie język ukraiń-
ski coraz silniej wypiera tu polski, zwłaszcza tam, gdzie Polacy po polsku nie tylko nie 
mówią, ale i nie rozumieją10.

Językiem porozumiewania się Polaków w miejscowościach wiejskich jest — wobec 
co najwyżej biernej znajomości polskiego języka literackiego — polszczyzna gwarowa; 
dla większości naszych rozmówców ma ona niski prestiż, a tylko jedna osoba mówiła 
o swej gwarze z miłością i szacunkiem. Jak już wspomniano wyżej, także znajomość 
gwary polskiej dotyczy tylko nieznacznego odsetka ludności polskiej. We wsi mieszanej 
zdarza się, że Polak z Ukraińcem rozmawia tak, że każdy używa swego języka (infor-
mator z Gródka Podolskiego), dotyczy to — a może trzeba tu użyć czasu przeszłego: 
dotyczyło — tylko najstarszej generacji.

9 Na Ukrainie sowieckiej w różnych raportach jest mowa o prenumeracie 1 egzemplarza na wieś.
10 Proces ten bywa sztucznie przyspieszany przez niektórych księży z Polski, którzy nie rozumieją 
sytuacji miejscowej. Według moich obserwacji z lat 1989–1995 księża miejscowi potrafi li dobrze roz-
wiązywać problem językowy przez czytania w obydwu językach podczas mszy i przez używanie dwu 
języków na przemian oraz objaśnianie niektórych wyrazów w kazaniach.
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Komunikacja językowa w rodzinie, tak jak to opisano wyżej, może polegać na po-
rozumiewaniu się gwarą polską w najstarszym pokoleniu czy w starszych pokoleniach 
i językiem ukraińskim (czasem rosyjskim) w młodszych pokoleniach i w relacjach po-
między generacjami. Pewnie do wyjątków należą sytuacje, gdy w rodzinie polskiej, ży-
jącej w izolacji od innych rodzin polskich, mowa ojczysta pielęgnowana jest, czasem 
z wielkim wysiłkiem, we wszystkich pokoleniach; taką sytuację mogłem stwierdzić 
w Kamieńcu Podolskim w 1989 r. w rodzinie przybyłej tam z Odessy.

*

Przedstawiony wyżej zwięzły przegląd historii i stanu dzisiejszego polszczyzny na 
Ukrainie można by podsumować stwierdzeniem o zanikaniu tej polszczyzny i kurczeniu 
się jej funkcji. Byłoby to jednak spojrzenie jednostronne, pomijające uporczywe starania 
tamtejszych Polaków w jej obronie, walkę o jej zachowanie. Zanik polszczyzny, jaki do-
tknął większość mieszkających tam Polaków, nastąpił w bohaterskich zmaganiach o jej 
trwanie, zasługujących na najwyższy szacunek. Powinno to skłaniać do dalszej pracy na 
rzecz ocalenia tego, co jeszcze można ocalić11. 
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 O różnych rodzajach polszczyzny na Ukrainie  
(uwagi o języku polskich wsi i przysiółków szlacheckich)

[Studia dialektologiczne II, pod red.  J.  Okoniowej i  B.  Dunaja. IJP PAN.  Kraków 2002, 
s.  95–103. W  niniejszym przedruku ujednolicono pisownię przykładów na półfonetyczną, 

zapisywaną ortografi cznie. W szczególności spółgłoski półmiękkie zapisano jak miękkie]

Badania polszczyzny na Ukrainie koncentrują się zwykle na polszczyźnie Lwowa (w jej 
warstwie potocznej i inteligenckiej — Z. Kurzowa, I. Seiff ert, E. Smułkowa) oraz na 
gwarach chłopskich. Tym ostatnim poświęcono już wiele prac, poczynając od studium 
W. Harhali poprzez obszerny opis K. Dejny, potem S. Hrabca i M. Łesiowa po serię ostat-
nich przyczynków i znajdujących się w druku monografi i (I. Cechosz, E. Dzięgiel, S. Rud-
nicki; bardzo zaawansowane jest studium G. Tymbrowskiej). Dzięki temu zostały opisane 
różne wsi, pochodzące tak z kolonizacji dawniejszej, zapewne XVI–XVII-wiecznej i poź-
niejsze (z XIX wieku). Wszystkich prac nie sposób tu wymienić. Zapewne wkrótce ukaże 
się próba klasyfi kacji gwar chłopskich („mazurskich”) na Podolu pióra E. Dzięgiel.

Jeszcze Z. Stieber w rozmowie ze mną zwracał uwagę na różnice w mowie wsi 
chłopskich i (drobno)szlacheckich i na Mazowszu i na Bojkowszczyźnie. Na takie same 
różnice w języku chłopskim i „szlacheckim” zwracali ostatnio uwagę badacze Kowień-
szczyzny (Z. Sawaniewska-Mochowa, A. Zielińska). 

Na odrębność języka szlachty zwracał uwagę W. Werenicz, na konieczność zbadania 
tego wariantu polszczyzny na Kresach — także niżej podpisany przystępując pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych do badania języka polskiego na Ukrainie. Od samego początku 
również zetknęłem się z problemem zróżnicowania polszczyzny chłopskiej i szlachec-
kiej. Sygnalizowaliśmy to też w kilku publikacjach (E. Dzięgiel, J. Rieger). Opis wła-
ściwości mowy szlacheckiej doczekał się wreszcie niewielkich publikacji (L. Nepop; 
O. Łazarenko, M. Ohołenko, E. Dzięgiel i in.; w druku są opracowania E. Dzięgiel, 
M. Jurewicz).

Przedmiotem rozważań będzie tu język potomków szlachty z dawnych wsi bądź 
przysiółków szlacheckich (nie z dworów). W. Werenicz stwierdził, że szlachta lepiej 
(niż chłopi) zachowała świadomość narodową, a gorzej język. Twierdzenie o gorszym 
zachowaniu języka u szlachty sprawdziło się np. Gwozdawie, przysiółkach szlacheckich 
Zielonej, a także w przypadkach, gdzie z całej wsi zostały tylko pojedyncze polskie 
rodziny, np. w Hajdajkach, w Burtynie, w Czarnym Ostrowie, Worowcach, ale nie zna-
lazło potwierdzenia w Słobódce Krasiłowskiej zbadanej przez M. Ohołenko-Jurewicz; 
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w Pierwomajsku (dawniej Tokarówka), gdzie nieliczni Polacy, ściągnięci przymusowo 
z chutorów, mieszkają zwartą grupą, po polsku mówią też młodzi, choć sytuacja nie 
jest całkiem jasna: jeden z informatorów, mówiący niezłą polszczyzną, powiedział: po 
polsku rozmwiajo w domu, no teraz już mniej; po polsku rozmawiać to jes cienżko dla 
nas, bo trzeba wprzód pomyśleć jak to słowo powiedzieć... gadamy po ukrajińsku, to my 
toże miendzy sobo szybko tak. Rzecz więc wymaga jeszcze dalszego sprawdzenia — być 
może język zachował się gorzej po prostu w sytuacji rozproszenia. W rodzinach polskich 
żyjących w izolacji utratę języka należy uznać za tendencję naturalną, a rodziny, w któ-
rych dzieci — mieszkając w obcojęzycznym środowisku — też umieją porozumiewać 
się po polsku, budzą podziw i szacunek (taką rodzinę, pochodzącą z Odessy, udało mi 
się spotkać w Kamieńcu Podolskim, gdzie osiadła).

Odrębność języka szlachty była utrzymywana m.in. przez to, że związki małżeńskie 
zawierano w ramach stanu: szlachcic żenił się ze szlachcianką. Miało to swoje konse-
kwencje także w tym, że w przypadku przysiółków szlacheckich był stały dopływ (wy-
miana) ludności spoza wsi. W tradycji tej ludności istnieje wspomnienie o biblioteczce 
rodzinnej, o uczeniu polskiego przez matkę lub guwernantkę (nauczyciela). Wprawdzie 
we wsiach chłopskich istnieje też pamięć o nauczaniu polskiego w szkole, dokumenty 
mówią o wcześniejszym jeszcze ściąganiu przez chłopów nauczycieli, także tu i ówdzie 
o czytaniu nie tylko książek nabożnych, ale pewnie skala, „jakość” i rezultaty tych kon-
taktów z kulturą były różne.

Za wcześnie jest jeszcze na wstępne choćby podsumowania, trzeba jednak zebrać to, 
co już wiemy w oparciu o dostępne dziś materiały, a jest ich nie tak wiele. W dodatku 
w znacznej mierze są one tylko fragmentaryczne.

Polszczyzna potomków dawnej szlachty (dalej będę używał skrótowo określenia 
„język szlachty”) jest bliższa językowi ogólnopolskiemu w jego wariancie regional-
nym południowokresowym, zgodnym w znacznej mierze z tym, co opisała dla Lwowa 
Z. Kurzowa, niż język chłopski. Chodzi tu zarówno o brak niektórych fonetycznych 
i morfologicznych polskich cech gwarowych, mniejszą ilość wyrównań analogicznych, 
jak i o słownictwo. Wyróżnia ją większa odporność na wpływy ukraińskie tak fl eksyjne, 
jak i leksykalne. Oczywiście w różnych idiolektach zdarzają się też odstępstwa: mogą 
w nich występować i liczne wyrównania, i liczne interferencje obce.

Język szlachty jest bliższy językowi ogólnopolskiemu, ale pod tym stwierdzeniem 
kryją się różne zjawiska. Po pierwsze, różnie brzmi on w różnych wsiach i przysiółkach 
szlacheckich. Po drugie, może być też silnie zróżnicowany idiolektalnie (szczególnie 
tam, gdzie nie ma już większej grupy mówiących po polsku). Po trzecie, mogą wystę-
pować znaczne różnice pokoleniowe. Wreszcie trzeba oddzielnie badać fonetykę — tu 
w zakresie wpływów ukraińskich nie ma wielkich różnic w stosunku do gwar chłopskich 
(zresztą również zróżnicowanych), osobno fl eksję — tu występują najważniejsze różni-
ce systemowe, osobno leksykę i frazeologię.

Niekiedy zróżnicowanie polszczyzny wynika z oddziaływania na nią różnych gwar 
ukraińskich, np. wszędzie mamy węższą wymowę nieakcentowanych samogłosek o e, 
np. chudzili, ja piszy, ale zwężenie może to być niemal bezwyjątkowe (jak we Lwowie), 
a może być tylko fakultatywne, może dawać w rezultacie samogłoski pośrednie pomię-
dzy o i u oraz e i i/y, a może prowadzić do pełnego zlania z u i/y.

Zestawianie języka szlachty z gwarą chłopską musi uwzględniać czas pojawienia się 
przedstawicieli obydwu systemów na Ukrainie i porównywać należy przede wszystkim 
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język szlachty „zasiedziałej” z językiem kolonistów chłopskich z XVI–XVII w. (a nie 
tych z końca XIX w.). 

O jakie cechy może tu chodzić? Pobieżny przegląd naszych zapisów z języka szlach-
ty i gotowych już opracowań o języku wsi chłopskich każe zastanowić się nad występo-
waniem lub brakiem np. następujących cech:
— występowanie w cel. lmn. końcówki -om i końcówki -am, 
— wyrażanie dopełnienia dalszego formami celownika lub za pomocą konstrukcją z dla 

typu mówił dla księdza ‘księdzu’,
— występowanie końcówek mian. lmn. rzecz. męskich właściwych językowi ogpol. 

typu „Polacy, Żydzi, księża, chłopi” i zastępowanie ich formami typu „Polaki, Żydy, 
księdzy, chłopy” (forma Polacy może być znana z tradycji dawniejszej i nowszej, 
ze szkoły, formy bracia, Żydzi — z czytań kościelnych itd.), 

— występowanie form dop. w funkcji biernika lmn. typu widział chłopów; widział 
dziewczęta, krowy lub typu widział chłopów, dziewcząt, krów itp.,

— występowanie form niosę, biorę, niosła oraz niesę, bierę, niesła,
— występowanie form typu bił, pił oraz biuł, piuł,
— występowanie form dawnej lpodw. typu dwie babie, dwie oknie, 
— występowanie końcówki 1 os. lmn. -my, końcówki -m i końcówki -mo (w gwarach 

chłopskich też -ma, a w 2 os. lmn. też -ta),
— występowanie form typu byłem, myśmy mieli oraz ja był, my mieli,
— występowanie form czasu przyszłego z bezokolicznikiem lub z imiesłowem typu 

będę zaprzegać oraz bedę zaprzęgał itd.
W dalszych rozważaniach będę przytaczał te formy, dla których znalazłem odpo-

wiednie przykłady. Cały czas pamiętać należy, że różnie wygląda używanie poszcze-
gólnych form także w różnych gwarach chłopskich (co sygnalizuję w tekście). Niekiedy 
ważna jest częstotliwośc używania pewnych form (por. niżej), ale o tym można będzie 
sądzić jedynie na podstawie sporego korpusu tekstów.

Tak np. duża ilość materiału z chłopskiej gwary Oleszkowiec, opisanej przez I. Ce-
chosz, pozwoliła stwierdzić, że choć w 1 os. lmn. mamy tam głównie -m, np. każem, 
złomniem, idziem, weznim, szczyżym, to jednak u informatorów z najstarszego pokolenia 
mamy też -my: wimy, bedziemy. Obok powszechnych form analitycznych czasu prze-
szłego typu my robili, my czytali informatorzy z najstarszego pokolenia powiedzą też 
czytałem, byłem, posieliśmy, nosiliśmy. Czy jest to wpływ szkoły, czy też cecha wynie-
siona z gniazda rodzinnego? Czy różnice pomiędzy mową szlachty a mową chłopską nie 
polegają też na tym, że w młodszych pokoleniach we wsiach chłopskich nie spotyka się 
już form ogólnopolskich znanych i używanych w starszych pokoleniach?

W gwarze chłopskiej (?) wsi Czerwone Chatki (dawn. Dranieckie Chatki)1 w Żyto-
mierskiem, wsi powstałej z połączenia rozrzuconych chutorów (osadnicy przybyli tu 
w XIX w.?), opisywanej przez G. Tymbrowską, w mowie najstarszych informatorów 
w mian. lmn. jest tylko typ kawaliery, ksienży, Żydy, pany, wujki, stryjki, wyjątkowo 
braty ǀǀ bracia. W odmianie czasownika mamy formy z przegłosem i bez, np. ja bieże, 
ja niesie, ja wiezie, nieso ǀǀ nioso, bierzo ǀǀ bioro, spletła, podniesła, pszyniesła, nies. 
W 1 os. lmn. występują w równej liczbie przykładów (?) końcówki -my i -m: pójdziemy, 

1 [Raczej była to wieś drobnoszlachecka.]
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prowadzimy, składamy, robimy, mówimy; piszem, robim, muwim, uklenkniem. W czasie 
przeszłym przeważają formy analityczne: wy zachodzili, my malieńki byli, kobiety ko-
sili, oni zamenczyli (o oprawcach), rzadko pojawiają się formy (ukraińskie?) na -ły: ich 
nazywały (o mężczyznach), drzwi trzymały. Wyjątkowo pojawiają się (jednak) formy 
syntetyczne typu miałam szyścioro dzieci, ja zapomniałam, jak ono po polsku. Wpływ 
szkoły czy gniazda rodzinnego?

Bardzo efektownie wypada kontrast pomiędzy językiem szlachty a językiem jakiejś 
wsi chłopskiej, np. języka przysiółków szlacheckich Zielonej koło Wołoczysk na Po-
dolu („Lachów”) i samej wsi chłopskiej — „mazurskiej”, osiedlonej zapewne w XVI–
XVII wieku. E. Dzięgiel w swej monografi i (a częściowo w artykule) odnotowała u „La-
chów” m.in. formy niose, biore oraz pił, bił, kupił, zaś u „Mazurów”: niese, biere oraz 
bjuł, wuszuł ‘uszył’. U „Lachów” częstsze są formy liczby mnogiej typu dwie baby, 
podczas gdy u „Mazurów” przeważają powstałe pod wpływem ukraińskim dualne dwie 
babie. „Lachy” mówią w Zielionej, zaś „Mazury”: w Zielionie. W odmianie czasowni-
ka u „Lachów” częsta jest końcówka 1 os. lmn. -my, np. rozmawiamy, u „Mazurów” 
powszechna w II koniugacji jest końcówka -mo, np. bałakamo. W czasie przeszłym 
u „Mazurów” mamy gwarowe przyjeni, u Lachów literackie przyjeli. U „Mazurów” 
mamy wyłącznie formy analityczne czasu przeszłego, np. ja czytała, my czytali, w trybie 
warunkowym ja bym sie pocieła u „Lachów” częste są formy z końcówkami osobowy-
mi, np. jusz wruc’ilis’my, dużom czytała, dużo ja czytałam, no pozapominałam, w trybie 
warunkowym ja by robiła. W chłopskiej gwarze Zielonej obok kategorii żywotności 
w biern. lmn. typu (widzę) starych psów, młodych żon, ładnych dziewczentów mamy 
równolegle rodzaj męskożywotny (widzę) dobrych panów — stare psy, dobre stoły (po-
mijam tu inne aspekty tej skomplikowanej sytuacji). W zakresie leksyki mamy tu — 
często wskazywane przez samych mówiących — różnice: „Lachy” mówią posmarować 
‘pobielić’ chate, rzucić, dziecko biegnie, kałuża, wioska, rodzice, dużo, wszystko, prośba, 
rozmawiać, natomiast „Mazury” — pomaścić chate, kinuć, dziecko lieci, kałabania, sio-
ło, baťki, szmat, wsio, zajawa, bałakać. Przy tym „Mazury” mogą znać formy poprawne, 
ale ich nie stosują (jedna z informatorek powiedziała o wyrazie szmat, że: po memu 
sprawiedliwo (‘prawidłowo’): dużo.

Ale mowa szlachty polskiej na Ukrainie wcale nie jest jednolita. Mowa wsi — za-
pewne szlacheckiej — Słobódka Krasiłowska (koło Krasiłowa) na Podolu, założonej 
według podań miejscowych pod koniec XVIII lub na początku XIX w. (przez żołnierzy 
Kościuszki wracających z zesłania?), została opisana jako komentarz do tekstów przez 
O. Łazarenko, M. Ohołenko i E. Dzięgiel, opracowanie fl eksji czasownika przedstawiła 
i podała do druku M. (Ohołenko-)Jurewicz, która przygotowuje też monografi ę gwary. 
Na razie cechy gwary mogę podać jedynie orientacyjnie (według dwóch pierwszych po-
zycji) i w przyszłości powinny one być rozpatrzone na nowo (na podstawie monografi i). 
W Słobódce nie ma m.in. o na miejscu dawnego a pochylonego, które spotykamy w nie-
zbyt odległych chłopskich („mazurskich”) Hreczanach, Szaróweczce czy Nowosielicy 
(ale nie ma go też — poza kilkoma czy kilkunastoma wyrazami — w wielu gwarach 
chłopskich na Ukrainie, m.in. w Oleszkowcach i Zielonej). W Słobódce w cel. lmn. 
obok -am: kobietam, babciam, dziewczynkam zanotowano też -om: ludziom. W cel. obok 
form ogólnopolskich wymienionych wyżej czy w lpoj. człowikowi, córce i in. występuje 
też konstrukcja z dla: trzy liata było dlia mojej mamy, która jest charakterystyczna dla 
szeregu gwar chłopskich na Ukrainie, a której w przysiółkach szlacheckich Zielonej 
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nie ma. Nie ma jej jednak też w chłopskiej gwarze w Oleszkowcach czy w Zielonej. 
Występują tu dialektalne formy typu podniesła, przywiezła, przyniesła (znane też we 
Lwowie, ale nie charakterystyczne dla przysiółków szlacheckich Zielonej). W odmia-
nie czasownika w 1 os. lmn. jest tylko końcówka -my (nie ma -m czy -mo, charaktery-
stycznych dla tamtejszych gwar ukraińskich i wielu polskich chłopskich na Ukrainie), 
np. kochamy, śpiewamy, spimy. W czasie przeszłym przeważają wprawdzie formy ana-
lityczne, np. ja zamkneła, ja starła, ale mamy tu też formy zaprzengałem, podskakiwa-
łam, wycirałam, spotkałam sia, przyżygnałam si, umywałam sie, kłamałam. Nie ma tu 
gwarowych „wzion, wzieni”, są jedynie zdjoł, zdjeli, obcieli, wzieli. W czasie przyszłym 
mamy zarówno formy z dawnym imiesłowem na -ł-, jak i z bezokolicznikiem, np. bende 
zaprzengał ǀǀ bendziemy hodowac.

Polszczyzna Gwozdawy2 — wsi chyba szlacheckiej — por. liczne tam nazwiska na 
-ski, jak Puchalski, Zabłocki, Baliński, Pilecki, Borucki, została opisana jedynie na pod-
stawie fragmentarycznych zapisek (na co dzień po polsku już się tam nie mówi, a czyn-
ną znajomość polszczyzny ma tylko najstarsze pokolenie). Obok „zwykłych” form cel. 
synu, synam, koniu, koniam, koniowi zanotowałem też: (zapisał coś) dla zieńcia, pomóż 
dla mnie. W mian. lmn. zanotowałem chłopy, Polaki, menże, syny, dziatki i przedziadki 
‘pradziadkowie’, meżczyzny, a wyjątkowo tylko sami Polacy. W 1 os. lpoj. wystąpiło 
wyrównanie tematu: (ja) wyrwie. W 1 os. lmn. mamy tam -my: płojemy ‘pielimy’, sapa-
my ‘kopiemy motyką’. Czas przeszły wyrażany jest tylko analitycznie: ja jeszcze była 
mała, tam żyli my. 

W skąpych moich zapisach z Orynina, opracowanych wspólnie z H. Mazur, u infor-
matorki chyba pochodzenia szlacheckiego odnotowaliśmy w 1 os. lmn. -m obok -my: my 
jeździm ale modlimy sie, beńdziemy remontirowať. W czasie przeszłym miała ona liczne 
formy analityczne ja urodziła sie, wy byli, my chodzili, ale wyjątkowo też ja chodziłam.

Z uwag L. Nepop i moich do niewielkiego tekstu ze szlacheckiego Burtyna (a także 
z części rozpisanego nagrania) odnotuję tu formę Polaki oraz wyrównanie w odmianie 
rzeczownika: na wioski ‘na wiosce’. Obok formy tobi możliwe jest zastąpienie cel. przez 
konstrukcję z dla: dla majstra. W odmianie czasownika w czasie ter. mamy przegłos 
w zabioro i brak przegłosu w: przewiezo, spleco (obecność e w (ja) zaniesie, przewiezie 
może być związana z wyrównaniem w zakresie spółgłosek i wstawieniem spółgłoski 
miękkiej). W 1 os. lpoj. czasu ter. mamy wyrównania w temacie: ja wiezie, splecie, ni 
beńdzie, umrze, porżnie (ale i on widze ‘widzi’). W 1 os. lmn. występuje końcówka -my 
(bez użycia zaimka my!): wstajemy, birzemy, idziemy, damy, w czasie przeszłym jednak 
tylko formy analityczne: ja wzieła, ja myślała, ja ni poszła, ja założyła. Zanotowano typ 
„wzięli”: zarżneli, ale też typ „biuł, piuł”: wziuł.

W szlacheckich Hajdajkach, gdzie „dziadunio” jednej z wiekowych już informato-
rek stawiał chałupę (ale przedtem był tam chyba folwark?), gdzie o chłopach mówi się 
dobrotliwie: Mazury — no to co, oni wszystko jedno Polaki, katoliki, gdzie były nazwiska 
na -ski (Ziubryckie, Paczkoskie, Kaniowskie itd.), a o „mazurskich” nazwiskach mówi 
się, że są „bardzo nieładne”, gdzie nasi informatorzy — nieliczni już we wsi Polacy na-
wet w rodzinie nie rozmawiają po polsku, a wyjątkowo przy spotkaniu, odnotowaliśmy 
m.in. dla rzeczownika: w mian. lmn. Mazury, Polaki, katoliki, nauczycieli, ale też Polacy 

2 Tu i dalej nie zaznaczam ani miękkości l, ani stopnia miękkości ć ź ś dź.
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(tu mama była z jakiejś Słobódki). Zdarza się dop. od zaimka żeńskiego w funkcji biern.: 
bierze jej na plecy. Zanotowałem „zwykłe” formy cel.: chłopcu, gościu, byku, koniu dać 
pić, koniam, baranam, bykam, gościam, ludziam, chłopam, każe on tobie (odpowiedzi na 
pytania według kwestionariusza) oraz zastąpienie cel. przez konstrukcję z dla: dać dla 
barana pić, dla dwoch dać pić barankow, powiedz dla ksiendza (cytuje innych), służyć 
dla Boga (co prawda może tu mieć swój wpływ zwrot „żyć dla...”). W biern. lmn. zanoto-
wałem formy równe mian.: (chłopiec pasie) byki, barany, krowy i w tekście swobodnym: 
każe na Ukrajinci mużiki. Nie ma form lpodw.: dwie chaty, lipy, siostry, dwa uokna. Obok 
form z przegłosem usionde, zaniose, zawiozo, zaniosą występują też formy bez przegłosu 
(ja) zawieze (informatorka waha się: „zawieze czy zawioze?”. I decyduje się: „zawieze, 
zawieze!”), wyplete. W 1 os. lp. obok ja ide, pogładze, zeżne, sse zapisaliśmy (ja) idzie, 
rwie, podeprze, rozedrze, wypierze ‘wypiorę’, uciecze, depcze, powie, umrze, zabierze 
(por. wyrównania w 3 os. lmn. przendzo, rwią, umrzo, wypierzą, depczą) w 1 os. lmn. 
mamy końcówkę -my: pojedziemy, pójdziemy, wypierzemy, wracamy, kosimy, patrzymy, 
klenkamy, pomodlimy sie, suszymy, rwiemy, ssiemy, nosimy, niesiemy, kładniemy, ale cza-
sem jest -m: mielim, bylim, mówim, my bedziem. W czasie przeszłym mamy formy syn-
tetyczne i (częściej) analityczne, używane wymiennie także przez tę samą informatorkę: 
opuchłem, byliśmy, zdjełam, niedawnom (była), żyliśmy z matko, ale też my modlili sie, my 
przejszli, ja nauczyła sie, ja by zaszła, (ja) krongiem jeździła do kościoła, my wstompali, 
my byli. Zanotowano tylko formy typu „wziął, wzięła”: wygneli, wyjeła.

Informatorka z Martynówki (w Martynówce — szlachta), ur. w 1927 r., w wieku 
21 lat wydała się za Ukraińca z Marianówki, do polskiej szkoły nie chodziła. Wyjątkowo 
ma a pochylone w postaci o: co zaro ‘teraz’. W odmianie rzeczownika odnotujemy wy-
równania w msc. lpoj. na blachie, na rzekie (w ukr. jest na rici), częste w polszczyźnie 
na Ukrainie. Zachowane są formy cel.: nikt nikomu nie mówił, koniu, koniam, baranam, 
chłopcu, chłopcam, braciam, drugiemu człowiekowi, dubam i z końcówką cel. lmn. -om: 
ludziom, gościom, cielątom. W biern. lmn. mamy czarne krowy, starsze siostry, ale mło-
dych chłopców, młodych gości, uczycieli oraz starych byków. Form lpodw. brak: dwie 
lipy, siostry, żony, dwa wiadra. Czas ter. nie ma wyrównań w zakresie e ~ o: usionde, 
usiondnicie, usiondo, zaniose, zaniosła, zawioze, zawiozu, zawiozła, biore, zabiore, bio-
ro (i wzioła według wzioł), tylko wyjątkowo jest (ja) plete. Spółgłoska końcowa tematu 
może występować bez wyrównań, np. (ja) tłuke, powiesze, miesze (od miesić), wezne, 
plete, żne, biore, wyżne (obok wyżeni — od gnać), (oni) bioro i z wyrównaniem: (ja) rwi, 
kłóci (od kłócić sie), depcze, uczszy, piecze, posiecze, pomoże (ale pomogo), umrzy, wy-
pierze, (oni) depczu, szepczu, uczszo, upieczu, posieczu, umrzo, wypierzu. W 1 os. lmn. 
występuje wyłącznie -my: my łamamy, spimy, kupimy, zrobimy, drzymamy, zamkniemy, 
wpuścimy, weźniemy, zmokniemy. Obok form analitycznych cz. przeszł.: my chodzili 
i modlili si, jeździli, ja nie jeździła, czego ty chodziła, nierzadkie są syntetyczne: chodzi-
łam, jeździłam, proszałam sie, nauczyłam sie, pszecedziłam, chodziliśmy, przyjichaliśmy, 
prowadziłam. Zanotowano tylko formy typu „wziął, wzięła”: wzieła.

*

Jak z tego pobieżnego przeglądu wynika, ani polszczyzna chłopska, ani szlachecka nie 
są jednolite w zachowaniu starych form gramatycznych i w uleganiu wpływom ukraiń-
skim, a mam tu na myśli przede wszystkim najstarsze pokolenie. Czasem wieś chłopska 
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może zachować jakąś polską cechę nie gorzej niż gwara szlachecka. Przy zapożycze-
niach trzeba wówczas zwrócić uwagę, czy chodzi tu o kolonizację starą, mającą „więcej 
czasu”, by przystosowywać swój system do otaczających gwar ukraińskich, czy późną 
dziewiętnastowieczną, na której cechy ukraińskie nie zdążyły odbić się tak silnie.

Przy analizie, a szczególnie przy wyciąganiu wniosków, trzeba bardzo starannie 
prześledzić kontakty informatora z językiem polskim: szkołę w latach dwudziestych i na 
początku trzydziestych, czytelnictwo książek polskich (w latach dwudziestych i po woj-
nie), czytelnictwo prasy polskojęzycznej w latach dwudziestych (wtedy językowo bar-
dzo zsowietyzowanej) i prasy polskiej po wojnie, a przede wszystkim codzienny język 
w domu i we wsi. Trzeba prześledzić także kontakty informatora z językiem ukraińskim.

Z przytoczonych wyżej uwag wynika też, że fragmentaryczne zapisy i opracowania 
w niewielkim tylko stopniu mogą być brane pod uwagę przy charakterystyce mowy.

*

Czy w przypadku języka „szlacheckiego” można mówić o regionalnej odmianie języka 
ogólnopolskiego? Sądzę, że tak, choć nasze badania rozpoczęły się — nie z naszej winy 
— co najmniej o 15 lat za późno i dziś z trudem rekonstruujemy stan dawniejszy. 

W 1995 r. udało mi się nagrać (w Połonnem) trzy siostry ze wsi szlacheckiej z okolic 
Zasławia (nagrania zostaną rozpisane w najbliższym czasie). Wszystkich los był po-
dobny: kulturalny dom rodzicielski, gdzie wszyscy mówili po polsku, z dużą bibliote-
ką, rewolucja i zsyłka do Donbasu, praca w ciężkich warunkach, w izolacji od innych 
Polaków. Na zesłaniu przebywały osobno. Najstarsza miała w czasie naszych badań 
ok. 90 lat i mówiła polszczyzną bardzo poprawną. Młodsza siostra mówiła z dużymi 
naleciałościami rosyjskimi i ukraińskimi, najmłodsza — z ogromnymi naleciałościami. 

Podobnie ponad 90-letnia informatorka, pochodząca z Burtyna, mówiła językiem 
bardziej zbliżonym do literackiego niż inni mieszkańcy tej wsi. Przeżyła Kazachstan. 
Ale — o ile pamiętam — jej język znacznie bardziej uległ wpływom ukraińskim (został 
opisany w niedostępnej mi jeszcze rękopiśmiennej pracy magisterskiej L. Nepop z Ki-
jowa). Różnica pomiędzy informatorkami z Zasławia i z Burtyna polegała na tym, że ta 
ostatnia musiała chyba rozmawiać z dziećmi po polsku (taka była rola matki), ale mąż 
— sądząc z przytaczanych przez nią wypowiedzi — mówił do niej po ukraińsku.

Warto tu przypomnieć obserwacje innej naszej współpracowniczki — O. Łazarenko 
z Kijowa, że w kilku wsiach na zachód od Kijowa mieszkają dziś potomkowie Polaków, 
którzy tam przybyli zapewne z Żytomierskiego (a co najmniej część z nich była po-
tomkami szlachty) i już w tym momencie po polsku ze sobą nie rozmawiali (dziś tylko 
niektóre osoby potrafi ą z trudem coś opowiedzieć po polsku, choć po polsku modlą się 
wszyscy); podobną sytuację zaobserwowała ona w okolicach Białej Cerkwi.

*

Z. Sawaniewska-Mochowa, przedstawiając stan polszczyzny na Kowieńszczyźnie, 
wyróżniła prócz języka wsi chłopskich i zaścianków szlacheckich jeszcze język ludzi 
najbardziej wykształconych (z dworów), również z charakterystycznymi dla całej tam-
tejszej polszczyzny cechami. Latem bieżącego roku nasza współpracowniczka Oksana 
Ostapczuk z Moskwy, badając język polski w swych rodzinnych stronach — w okoli-
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cach Winnicy — natknęła się osobę pochodzącą z arystokratycznego rodu, mówiącą 
językiem niezwykle starannym, wychodzącym w jej odczuciu ponad poziom polszczy-
zny „szlacheckiej”; niestety mamy tu dopiero pierwszy sygnał bez wskazania faktów 
językowych tej odrębności. Byłaby to więc paralela do sytuacji na Kowieńszczyźnie. 
I w jednym, i w drugim przypadku mówić trzeba o resztkach takiej polszczyzny (lepiej 
reprezentowanych na Litwie niż na Ukrainie).

*

Zapewne rekonstruowany dziś dawny obraz polszczyzny na Ukrainie (poza Lwowem, 
Kijowem, może Stryjem czy Tarnopolem) na początku XX wieku był w podstawowym 
swym zrębie dwuelementowy: kresowa polszczyzna gwarowa wsi chłopskich poddająca 
się w większym lub mniejszym stopniu wpływowi języka ukraińskiego oraz kresowa 
polszczyzna regionalna (kresowy „dialekt kulturalny”) szlachty po wsiach i zaścian-
kach, trudniej poddająca się temu wpływowi, mogąca mieć pewne polskie cechy gwaro-
we. Znacznie rzadziej występował język ogólnopolski w jego regionalnej, południowo-
kresowej odmianie, pozbawiony cech gwar chłopskich. Być może taka była polszczyzna 
niektórych dworów, a może i wsi szlacheckich (nie mówiąc o magnackich; byłby to trze-
ci rodzaj polszczyzny). Poparciem dla tej hipotezy o regionalnej polszczyźnie na tych 
terenach być może okażą się świadectwa pisane pochodzące z okolic Winnicy z XIX w., 
które sygnalizowała O. Ostapczuk na konferencji „Kontakty językowe polszczyzny na 
pograniczu wschodnim” w listopadzie 1999 r. 

*

Nakreślony tu szkicowo obraz wymaga jeszcze wielu uzupełnień. Zobaczymy, które z nich 
tylko go dopełnią, które go zmienią. Części danych zapewne już się nie uda uzyskać.
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 Interferencje ukraińskie w gwarach polskich na Podolu
[Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, pod red. E. Umińskiej-Tytoń. UŁ. Łódź 

1997, s. 134–140; w przedruku zamieniono i̯ na j]

Wpływy ukraińskie na polszczyznę Kresów były tematem wielu prac, m.in. W. Harhala 
opisał gwary polskie okolic Komarnа, K. Dejna — gwarę Milna, Z. Kurzowa — przed-
wojenny język Lwowa. W latach siedemdziesiątych W. Werenicz próbował przeprowa-
dzić systematyczne badania gwar polskich na terenie ówczesnego Związku Sowieckiego. 
Z terenów ukraińskich i Kazachstanu, dokąd przesiedlono pod koniec lat trzydziestych 
polską ludność z Ukrainy, powstały opracowania N. Ananiewej i innych. Badaniami 
tymi rozpoczęto penetrację Ukrainy zazbruczańskiej, która nieprzerwanie od czasów II 
rozbioru nie należała już do Polski. Niestety ze względów politycznych W. Werenicz 
i jego grupa nie mogli kontynuować swych badań. Moje próby wyjazdów w teren mogły 
dojść do skutku dopiero w 1989 r. Udało mi się odwiedzić wówczas kilka wsi w Ży-
tomierskiem, w 1990 r. — kilka w okolicach Kamieńca Podolskiego. Były to badania 
sondażowe; w ich wyniku powstał m.in. własny kwestionariusz, odpytywany potem nie-
zależnie od kwestionariusza K. Dejny. Od 1993 r. wraz z I. Cechosz i E. Dzięgiel prowa-
dzimy w miarę systematyczne badania na Podolu (później chcielibyśmy je rozciągnąć 
na całą Ukrainę); raz uczestniczył w nich także J. Sierociuk. Do współpracy staram się 
przyciągnąć miejscowych badaczy i studentów. Gwary w Żytomierskiem bada S. Rud-
nicki. Dawne współpracowniczki W. Werenicza: N. Ananiewa i L. Maslennikowa zgo-
dziły się opracowywać wcześniej zebrane materiały.

Najpilniejszym zadaniem jest dotarcie do wsi, w których większość lub co najmniej 
znaczna liczba mieszkańców mówi jeszcze po polsku, gdyż tylko w takich warunkach 
możliwy jest pełny opis monografi czny, uwzględniający różne dziedziny języka i zróż-
nicowanie pokoleniowe, socjalne. Z innych wsi, w których zostało już tylko kilka rodzin 
lub wręcz pojedyncze osoby mówiące po polsku, będzie można uzyskać materiały po-
równawcze, które uzupełnią opracowanie typologiczne. Ważne jest zebranie materiałów 
zarówno ze wsi dawno osadzonych, jak i z nowszej, dziewiętnastowiecznej kolonizacji, 
co przy badaniu ewolucji gwary w związku z otoczeniem obcojęzycznym może mieć 
znaczenie dla wniosków ogólnojęzykoznawczych. Wreszcie chcemy się przypatrzeć ję-
zykowi wsi chłopskich i (drobno)szlacheckich, bo np. w Zielonej koło Wołoczysk polsz-
czyzna potomków szlachty, zwanych tam Lachami, jest bardziej wysublimowana, różni 
się zwłaszcza doborem słownictwa od mowy chłopów-Mazurów, na co zwracają uwagę 
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także informatorzy (np. używają oni polskich słów fšystko, dužo, roʒ́ice, prośba, podczas 
gdy Мazurzу mówią fśo, šmat, baťki, zajava). W niniejszym szkicu wykorzystuję, prócz 
własnych zapisów, pierwsze szkice napisane przez uczestników zespołu i współpracow-
ników1. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku lat powstaną trzy monografi e wsi 
oraz uda nam się wydać wybór tekstów z komentarzem językowym, a także zbierzemy 
sporo materiałów do słownika. Można więc będzie interferencje ukraińskie w gwarach 
polskich przedstawić w sposób pełniejszy.

Tutaj chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami z zakresu fonetyki i fl eksji, 
które pokażą problematykę, a także niektóre wyniki naszych badań.

Na wstępie trzeba stwierdzić, że podobnie jak w opisanej przez K. Dejnę gwarze 
Milna, w badanych przez nas gwarach występują różne cechy polskich dialektów, za-
pewne więc i tutaj osadnicy pochodzili z różnych stron Polski. W Gródku Podolskim 
kontynuantem e pochylonego jest zwykłe e, np. χľер, kob́eta, ale trafi a się też ė czy i, 
np. nažėkać, kаľіḱi, uḿiš; formy nažėkać nie można objaśnić wpływem ukraińskim ani 
pozycją. W jednej i tej samej gwarze może wystąpić udźwięcznienie międzywyrazowe 
(jagᴗo zara, jagᴗon) i jego brak (jakᴗon); bywa tak u tego samego informatora. Moż-
na to wyjaśniać zmieszaniem gwar, zanikiem wymowy udźwięczniającej (część gwar 
zachodnioukraińskich zna taką wymowę), wreszcie w świetle opracowania L. Maslen-
nikowej możliwe są różne realizacje w zależności od podziału tekstu przez mówiącego 
na sylaby.

Czy istnieją na Ukrainie polskie zespoły gwarowe? Na pewno spośród innych wyróż-
niają się gwary Мaćkowców, Szaróweczki i Hreczan koło Płoskirowa-Chmielnickiego, 
mające końcowe -ma w 1 os. lmn. czasu teraźn. oraz -ta w 2 os. lmn., np. muśema, 
čytоmа i muśita, čytata (z o na miejscu dawnego a pochylonego w formach czasowni-
kowych, np. načynот, pudgžyvom, načynoma, pudgžyvoma; podobno taka sama gwara 
jest jeszcze w pobliskiej Marianówce).

Mówiąc o wpływach ukraińskich na system gwary polskiej, nie można będzie uciec 
od opisu samego systemu czy jego części, nie można będzie uciec od pokazywania róż-
nych możliwości interpretacji pewnych zjawisk i od pokazania wszystkich czynników 
mogących wpływać na taki lub inny rozwój. Niektóre zjawiska noszą znamiona obrony 
systemu przed możliwymi konsekwencjami interferencji [por. Laskowski 1984].

1. Fonetyka. Do najbardziej charakterystycznych cech gwar polskich na Ukrainie na-
leżą (znane zresztą z gwary lwowskiej): redukcja ilościowa samogłosek nieakcentowa-
nych oraz podwyższenie artykulacji nieakcentowanego o do ȯ  i u, np. zrȯ b́il’i, pȯ mȯ dľiľi 
śe, mužemy, ńe było čegu oraz e do ė i y lub i, np. čėkaľi, pšėčytam, f čaśi, b́igaľi, bľižy. 
Redukcja ilościowa samogłosek nieakcentowanych występuje we wszystkich chyba ba-
danych wsiach, jednakże nie badaliśmy, czy jest ona jednakowo silna. Stopień zwężenia 
o, e jest niejednolity, np. w kilku wsiach rzadko dochodził do u, i/y, w niektórych wsiach 
zwężenia w ogóle występowały rzadko. Tak więc „lwowska” wymowa silnie zwężająca 
nieakcentowane o, e (xuʒ́iľi, rub́iľi, ľuʒ́i) nie jest wcale typowa dla polszczyzny na całej 
Ukrainie. Od początku można było przypuszczać, że ma to związek z adstratem. I rzeczy-
wiście na podstawie wyboru ukraińskich tekstów gwarowych [Назарова 1977] można 

1 Wykorzystałem tu prace: Ananiewa 1995; Cechosz 1995; Dzięgiel 1995a, 1995b; 1996.
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stwierdzić, że nasze gwary nieznające silnych zwężeń leżą w pobliżu gwar ukraińskich 
o podobnych cechach fonetycznych. Dodajmy, że zwężenie samogłosek ma istotne kon-
sekwencje fonologiczne: wprowadza rozróżnienie pomiędzy sys temem samogłosek ak-
centowanych i nieakcentowanych, wprowadza pozycyjne warianty fonemów (ȯ , ė) lub 
redukuje ich liczbę (w przypadku zamiany o, e na u, i, y).

W parze ze zwężeniem samogłosek o, e w pozycji nieakcentowanej idzie rozszerze-
nie samogłosek akcentowanych przednich i, y, e, niekiedy aż do następnego poziomu, 
np. bek ‘byk’, pšeb́ił gvoźʒ́ik, žyeľi, byeľi. Przy rozpatrywaniu tego zjawiska należy pa-
miętać, że w gwarach ukraińskich (jak i w języku literackim) y w porównaniu z polskim 
y jest nieco obniżone, zresztą w różnych gwarach w różnym stopniu. W niektórych gwa-
rach polskich nie notowano jednak tego obniżenia. Co do konsekwencji fonologicznych 
por. wyżej.

W różnym stopniu zachowane są w gwarach samogłoski nosowe. Często w śródgło-
sie przed spółgłoskami szczelinowymi nosówki są zachowane, np. kśǫška, ḿęso (nie-
rzadko z rozłożeniem na o, e + u niezgłoskotwórcze nosowe). W wygłosie najczęściej 
występuje odnosowienie, np. f každo ńeʒ’ele, učо śe i odpowiednio ze zwężeniem ońi 
pšyjdu, ja kaľečy. W Hałuszczyńcach pod Tarnopolem w 3 os. lmn. mamy i -o (pšyńo-
som) i -ǫ, (zaožǫ) i -om, -om (pšyńosom). W odnosowieniu tych samogłosek, notowanym 
już w języku pisarzy z XVII w., widzi się zazwyczaj wpływ ukraiński (rezonans nosowy 
zanikł też w niektórych gwarach Polski centralnej).

Inną cechą gwar polskich na Ukrainie, nie tylko zazbruczańskich, jest wymowa od-
powiedników ogólnopolskich ć, ź, ś, ʒ́ (ćasto, źarno, śodło) w postaci półmiękkich c’, 
z’, s’, ʒ’ (vyc’on, ńes’i, do kos’c’oła, zahroʒ’iľi; niekiedy mamy do czynienia z dźwiękiem 
pośrednim; oznaczanym zwykle przez c”, z”, s”, ʒ” (czasami bywają kłopoty z ujednoli-
ceniem zapisu, gdyż te pośrednie dźwięki Polak skłonny jest identyfi kować ze spółgło-
skami miękkimi, zaś Ukrainiec czy Rosjanin — z półmiękkimi). W badanych gwarach 
najstarsze pokolenie zwykle ma spółgłoski miękkie (tak bywa też u dzieci, które chowają 
się przy dziadkach), młodsze pokolenia mają wspomniane wyżej dźwięki pośrednie lub 
półmiękkie. U różnych informatorów nierzadko występuje pomieszanie, na ogół jednak 
tylko w przedziałach: miękkie i „pośrednie” lub „pośrednie” i półmiękkie. Godzi się tu 
przypomnieć, że w ukraińskim języku literackim obowiązuje półmiękka wymowa tych 
spółgłosek. Gwary podolskie charakteryzowała do niedawna wymowa dorsalna, typu pol-
skiego [Dejna 1957: 57–60], ale dziś ta cecha wyraźnie się cofa, a średnie i młodsze po-
kolenie ma w zasadzie spółgłoski półmiękkie. Nie bez znaczenia jest właściwe określenie 
miejsca spółgłosek „pośrednich” w systemie językowym. Z punktu widzenia języka ogól-
nopolskiego musielibyśmy tu mówić o odstępstwie, ale z punktu widzenia miejsca gwary 
w środowisku obcojęzycznym — o zachowaniu odrębności. Z punktu widzenia tej samej 
gwary jest to sprawa dynamiki jej rozwoju, zróżnicowania wiekowego, socjalnego (ludzie 
kształcący się więcej niż inni, są tu bardziej podatni na wpływy ukraińskie, np. młoda 
przedszkolanka w Zielonej, kształcona w tym zawodzie poza wsią, wymawiała spółgłoski 
półmiękko, a jej rodzice — miękko). Jest to więc bardzo istotne dla opisu gwary.

Niewątpliwie pod wpływem ukraińskim jako odpowiednik ogólnopolskiego v na 
końcu wyrazu lub sylaby często występuje u niezgłoskotwórcze lub (rzadziej) w bila-
bialne, np. prau̯da, zau̯še, głuu̯, prawda, zawše, głuw.

Inaczej jest w przypadku ł wymawianego tam zgodnie z dawną polską wymową sce-
niczną. W ukraińskim na końcu sylaby lub wyrazu etymologiczne ł jest wymawiane 
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jak u̯ czy w (ukraińskie дав, знaв). W gwarach polskich ł przedniojęzykowozębowe we 
wszystkich pozycjach wymawiane jest tak samo, np. pałka, znał, kupił. Choć więc jego 
brzmienie (artykulacja) zostało zachowane pod wpływem ukraińskim, to jednak jeśli 
chodzi o budowę sylaby — nie idzie za ukraińszczyzną2.

2. Fleksja. Generalnie w gwarach polskich na Ukrainie nie występuje kategoria mę-
skoosobowości ani w postaci odrębnych końcówek mianownika lm. (mamy tu pany, 
xłopy, a nie panov́e, xłoṕi), ani w odrębnych formach przymiotnika (głodne baby, bjedne 
xłopy) czy czasu przeszłego (baby, xłopy robiľi, kośiľi), ani w postaci równości form 
biernika i dopełniacza w takich rzeczownikach; równość ta dotyczy szerzej rzeczowni-
ków żywotnych3. We wsi Prywitne (formy zapisane w Kamieńcu Podolskim, informa-
torka dawno już w Pгywitnym nie mieszka): ja viʒe tyx panuf, družbuf, ale także vołuf, 
psиf, kotuf, kob́et, curek, śustr; całkiem niespodziewanie u informatorki pojawiły się 
wszakże i odrębne formy żeńskożywotne: ja viʒe krovy, kozy, końe. Podobnie informa-
torka z Orynina, gdzie dawniej był jeden tylko polski chutor (szlachecki), powiedziała 
ja viʒe xłopcuu̯, tyx synuu̯, tyx kob́et, ale ja viʒe kȯ ńi, krovy, te kozy, te curḱi, a nawet te 
gosc’i. Mаmy tu więc rozchwianie systemu, bowiem wyjątków nie da się przewidzieć. 
Czasem jednak, jak np. w Żwańcu, mimo braku kategorii męskoosobowości, jej wy-
kładniki końcówkowe możemy zobaczyć w nazwach narodowości, np. Žyʒ’i, N’етсy, 
Poľacy (obok dwa katoľiḱi, ľuʒ’i); nie można wykluczyć szkolnej proweniencji tych 
form. W Gródku Podolskim zanotowałem w bierniku lm. przykłady rozchwiania innego 
typu: dwux brac’uu̯, čšox brac’uu̯, viʒe bykuu̯, psuu̯, kotuu̯, tyx kruf, ale čtyry brac’a, dva 
końe, čšy końe, viʒe tyx końi (z zaimkiem w formie równej dopełniaczowi i biernikiem 
równym mianownikowi), mam čšy krovy / čšy kruu̯ (tu liczebnik równy mianownikowi, 
a rzeczownik — dopełniaczowi), mam (v)owce. Trudno dziś powiedzieć, w jakiej mie-
rze został tu zachowany stan wyjściowy gwar, bo przecież wiele gwar polskich nie zna 
kategorii męskoosobowości, w jakiej mierze mamy tu wpływ szkoły polskiej (na Podolu 
za Zbruczem z lat 1926–1935), w jakiej — sąsiednich gwar ukraińskich czy uczonego 
w szkole ukraińskiego języka literackiego.

Zmiany fonetyczne mogą mieć także konsekwencje morfologiczne, np. zwężenie 
wygłosowego -e (z dawnego -e lub -*ę) do -i, np. zabrali kśenʒa Šyšḱi, powoduje syn-
kretyzm końcówek dopełniacza i biernika.

W celowniku lp. rzeczowników męskich problem repartycji końcówek -u i -ovi 
(xłорси ~ xłopcovi) istnieje także w tych gwarach polskich, które nie zaznały wpływów 
języka ukraińskiego. Na terenach z adstratem ukraińskim rzecz komplikuje się jeszcze 
bardziej i jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych. W Gródku Podolskim 
jeden z informatorów mówił konsekwentnie -ov́i: kumov́i, bratov́i, a także w rzeczowni-
kach męskich z odmianą żeńską družbov́i, starostov́i. Inny używał obocznie form bratu 

2 [W późniejszych badaniach stwierdziliśmy w niektórych wsiach zastępstwo ł na końcu zgłoski na 
u niezgłoskotwórcze.]
3 Swoją drogą zabawnie brzmi w niektórych opisach gwar kresowych stwierdzenie o braku zgody 
przymiotnika i rzeczownika czy rzeczownika i czasownika w takich przypadkach. Stwierdzenia takie 
powstają, gdy autor eliminuje z pola widzenia autonomiczny przecież system gwary, poprzestając na 
nieuprawnionym odniesieniu do języka literackiego.
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i bratov́i, ʒ́adu i ʒ́adov́i. Informatorka z Orynina mówiła bratu, stryjku, ale staros’c’e, 
družbi (z i ze zwężenia nieakcentowanego e lub zapożyczonym z fl eksji ukraińskiej).

W celowniku lmn. u dawnej mieszkanki Orynina przeważała końcówka -am (zgodnie 
z fl eksją ukraińska literacką), np. družbam, baranam, vołam, svatam, žeńcam, gos’c’am, 
końam, brac’am, ale zanotowałem także -om w panom, xłopcom, gńazdom, v́adrom (i raz 
informatorka poprawiła się: po formie stryjam powiedziała stryjem). W Jańczyńcach-
-Kołybajówce pod Kamieńcem Podolskim zanotowałem starostam, žeńcam, žebrakam, 
bapkam, kob́etam, ćeľeńćam, gńazdam, gv́azdam ale vołom, baranom, panom, śostrom, 
ǯevom, vrotom. Czy to resztki dawnego stanu czy wpływu szkoły? Informatorka z Pry-
witnego podała formy panom, družbom, baranom, brac’om, gos’c’om, końom, gńazdom, 
ale krovam. We wszystkich trzech przypadkach informatorki od dawna żyły w otoczeniu 
ukraińskim. W Gródku Podolskim zanotowałem xłopam, xłopakam, xłopcam, žeńcam, 
bratam, starostam, bykam, baranam, vołam, gosc’am, kośažam, pac’entam (‘prosiętom’), 
ale bratam ǀǀ brac’om, panom. Dodać trzeba, że w opisanej przez Jana Janowa ukraińskiej 
gwarze Moszkowiec nad Dniestrem rzeczowniki twardotematowe mają końcówkę -am, 
np. xłopam, hołovam, zernam, zaś miękkotematowe -om, np. xłopćom, pśenyćom, polom 
[Janów 1926: 65, 71, 75]; nie znamy stanu tego zjawiskach w innych gwarach zachod-
nioukraińskich, zwłaszcza dziś, gdy wpływ języka literackiego narzuca końcówkę -am.

W Zielonej i w Wójtowcach zapisałem liczbę podwójną rzeczowników żeńskich i ni-
jakich (ograniczoną do mianownika), stosowaną mniej lub więcej konsekwentnie, ale 
bez żadnej dającej się uchwycić w tym zasady, np. dve xaći, babi, śošče, torb́i, ľiṕi, breźi 
(‘brzozy’), kȯ b́ići, poľi, okńi wobec mian. lmn. xaty, baby, śostry, torby, ľipy, brezy, ko-
b́ity, okna, pola. Zgodne jest to z sytuacją panującą w sąsiedniej ukraińskiej Pisarówce, 
tam zresztą zjawisko to występuje bardziej konsekwentnie (oczywiście u osób starszych, 
mniej wykształconych)4.

W koniugacji zmiana fonetyczna, a mianowicie odnosowienie e i zwężenie e do i, y 
może powodować u wielu czasowników synkretyzm końcówek 1 i 3 os. lp., np. (ja) žyje, 
piše lub žyji, pišy ~ (on) žyje, piše, lub žyji, pišy, choć przeciwstawia się temu różnica 
typu (ja) pšyńesy, bjery ~ (on) pšyńeśi, bježy czy (ja) xcem ~ (on) xce. Ten synkretyzm 
końcówek 1 i 3 os. lp. spowodowany zmianami fonetycznymi może wspierać wyrów-
nania w obrębie tematu, częstsze zwłaszcza w pokoleniu młodszym i najmłodszym typu 
(ja) piežy (‘piorę’), možy (može), čšе (‘trę’), tłučу, bježy (‘biorę’) ~ (on) pježy (‘pierze’), 
možy (može), čše, tłučy, bježy (‘bierze’). Tu trzeba przypomnieć, że ukraiński ma podob-
ne wyrównania [w zakresie spólgłosek], np. я можу, вони можуть. Wpływ ukraiński 
lub jego brak trzeba tu rozpatrywać także w związku z formą 3 os. lmn., gdzie w ukra-
ińskim też jest wyrównanie (por. wyżej), natomiast w gwarach polskich, gdzie mamy 
(ja) pomože, bježy w 3 os lmn. może być zachowany dawny temat, np. (oni) pomogo, 
bjoro i odwrotnie. W takich przypadkach bylibyśmy skłonni uznać wewnętrzny rozwój 
gwary za czynnik pierwszorzędny w tych wyrównaniach, zaś wpływ ukraiński — za 
wspomagający.

W niektórych gwarach w czasie teraźniejszym po spółgłoskach wargowych może 
na wzór ukraiński pojawić się -ľ- (w 1 os. lp. i 3 os. lmn.). W Gródku Podolskim mamy 
w 3 os. lmn. obocznie spjo, sypju, robju, kupju oraz spľu, sypľu, robľu, kupľu; w 1 os. 

4 Rzecz zostanie przedstawiona oddzielnie.
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lp. nie może być -ľ- bo mamy tam spi, sypi, robi, kupi z -i pochodzącym z -e, a to z -ę 
(zmiana -ę > -e > -i nastąpiła więc przed rozłożeniem miękkości p przed -ę, -e na pj, co 
daje pewne wskazówki co do chronologii zarówno rozłożenia miękkości, jak i pojawie-
nia się tego ľ).

W niektórych gwarach, np. w Hałuszczyńcach, w 1 os. lmn. występuje zakończenie 
-my, np. možemy, modľimy, nasypamy, podobnie w Gródku Podolskim słuxamy, jimy, 
kopamy, spimy, syṕemy, čšemy, robimy, słyšymy. W Zielonej mamy -m w I i II koniuga-
cji, np. pišem, kupim, ale ukraińskie -mo w II, np. bałakamo ‘rozmawiamy’; w tejże wsi 
informatorka z przysiółka szlacheckiego („Lachawka”) użyła formy z -my: rozmavjamy.

W czasie przeszłym przeważa użycie fora analitycznych, np. (ja, ty, on) robił, (my, 
wy, oni) robiľi. Obok nich, w różnych gwarach, także zazbruczańskich starych (z dawne-
go osadnictwa), notowano formy syntetyczne, np. robiłem, robiľiśmy. Takie formy syn-
tetyczne były w Zielonej częstsze w języku potomków szlachty (juš vrućiľiśmy, dužom 
čytała); w języku Mazurów jeśli są, to występują tylko wyjątkowo. W Jańczyńcach in-
formatorka obok ja juš tam była, to by dała (‘bym dała’) użyła m.in. form opov́adałam, 
to dałamby (użycie form analitycznych było często konsekwencją podpowiedzenia przez 
eksploratora zaimka). W swobodnej rozmowie użyła też formy čу čytaľiśće? Trzeba do-
dać, że w gwarach zachodnioukraińskich zdecydowanie przeważają formy analityczne, 
ale starsze pokolenie na wielu terenach posługiwało się też formami syntetycznymi.

Dopiero dalsze badania i opracowanie zebranych materiałów w postaci dokładnego opi-
su gwar, uwzględniającego wewnętrzny rozwój, wpływ szkoły polskiej, wpływ sąsied-
nich gwar ukraińskich (bez współpracy z dialektologami ukraińskimi nie będzie to moż-
liwe) pozwolą na pełny opis interferencji ukraińskiej na gwary polskie badanego terenu.
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 O języku polskim w okolicach Kamieńca Podolskiego AD 1990
[Symbolae slavisticae dedykowane pani prof. H. Popowskiej-Taborskiej, pod red. E. Rzetelskiej-
Feleszko. SOW.  Warszawa 1996, s.  239–244. W  przedruku i  niezgłoskotwórcze oznaczono 

przez j]

W 1990 r., korzystając z pomocy Instytutu Językoznawstwa AN Ukrainy w Kijowie i In-
stytutu Pedagogicznego w Kamieńcu Podolskim, szczególnie zaś doc. Petra Tkaczuka, 
miałem okazję zapoznać się w ciągu kilku dni z sytuacją języka polskiego w tamtych 
okolicach. Zrobiłem wówczas trochę nagrań magnetofonowych, ale prowadziłem też 
notatki. Zanim uda się rozpisać nagrania czy też zebrać pełniejsze wiadomości, chciał-
bym przedstawić zebrane wówczas informacje i spostrzeżenia. Z jednej strony pokazują 
one sytuacje typowe dla terenów Ukrainy na wschód od Zbrucza, z drugiej — w istot-
ny sposób uzupełniają i korygują dotychczasowe, jakże skąpe informacje o polskich 
gwarach kresowych na Ukrainie. Dokonując zapisów, szczególną uwagę zwracałem na 
fl eksję, ale „odpytywanie” gramatyki nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza w przypadku 
osób starszych. Były to zresztą badana sondażowe, na jeden punkt mogłem poświęcić 
nie więcej niż jeden dzień, a o informatorów nie było łatwo, stąd w prezentowanym tu 
materiale jest wiele braków.

Na wstępie przypomnieć trzeba, że na terenie sowieckiej Ukrainy w latach 1926–
1935 istniały polskie szkoły wszędzie tam, gdzie tylko była ludność polska, drukowa-
no polskie podręczniki, były polskie gazety. Z drugiej strony w okresie walki z kuła-
kami i kolektywizacji (1929–1933) wielu zamożnych polskich chłopów wywieziono; 
w 1935 r. zaczęły się wywózki do Kazachstanu, które na terenach pogranicznych, takich 
jak tu omawiane, objęły przeważnie ludność polską. Na miejsce wywiezionych osie-
dlano Ukraińców ze wschodnich części Ukrainy. Ukraińców osiedlano też na miejsce 
rodzin wymarłych z głodu w latach 1933–1934. W ten sposób wiele wsi czy przysiółków 
zamieszkanych wyłącznie lub prawie wyłącznie przez Polaków straciło swój dotych-
czasowy charakter. W latach 1934–1935 odstąpiono od programu rozwoju mniejszości, 
błyskawicznie zlikwidowano polskie szkoły, nauczycieli wymordowano. W 1935 r. za-
częła się tzw. „represacja”, tzn. aresztowania mężczyzn-Polaków kończone najczęściej 
rozstrzelaniem (objęły one także przesiedleńców).

Niezależne życie społeczne koncentrowało się wokół Kościoła. Jeszcze w latach 
dwudziestych czynnych było wiele kościołów, chodzono na odpusty do odległych sank-
tuariów. Ale już wkrótce rozpoczęła się systematyczna walka z religią, szczególnie 
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obrządkiem rzymskokatolickim. Kościoły zamieniano na magazyny czy kluby lub po 
prostu niszczono, księży deportowano i mordowano. Przed 1939 r. nie było ani jednego 
czynnego kościoła, nie było też żadnego księdza. Księża pojawili się znów po klęsce 
Armii Czerwonej w 1941 r. Otwierano kościoły i kaplice — przynajmniej niektóre. Po 
wojnie władze pogodziły się z istnieniem kilku (!) kościołów, wydawały — z wielkimi 
trudnościami — zgodę na zarejestrowanie księdza. Potem wywalczono jeszcze prawo 
do kilku innych kaplic i kościołów. Kościół był miejscem wspólnej modlitwy w języ-
ku polskim, tylko tu Polacy zbierali się jako ludzie wolni. Dopiero od 1989 r. sytuacja 
zmieniła się na lepsze.

1. Wieś Jańczyńce, ukr. Janczyncy, dziś Kołybajówka (Kołybajiwka) pod samym Ka-
mieńcem. Przed wojną mieszkało tu wielu Polaków, w 1934 r. była jeszcze polska szko-
ła. Według tradycji Polacy mieszkali tu od niepamiętnych czasów, a wieś liczy co naj-
mniej 200 lat. W 1934 r. prawie wszystkich Polaków miano wysiedlić do Karelii i do 
Kazachstanu. Wróciło niewielu.

Z fonetyki. W zasadzie niewiele jest ścieśnień nieakcentowanych samogłosek e o, ale 
w 1 sg. praes. zanotowałem syṕi, złaḿi, 2 pl. praes. porombaći, w 3 pl. praes.  sypjų. In-
formatorka ma różne zachowanie nosówek w wygłosie: zrobjǫ, sypjų, vykopajom,  xoʒет, 
wźoṷ, ʒ́v́ignoṷ. Inna informatorka (87–88 lat) ma charakterystyczne odnosowienie: pret-
ko uḿeś, ḿotło, jido. Przeważają spółgłoski półmiękkie c’ z’ s’, ale trafi a się też dawna 
pełna miękkość ć ź ś. Spółgłoska l brzmi podobnie jak w polskim literackim lub jest 
nieco tylko zmiękczona.

Z morfologii (zapisy od jednej informatorki). Rzeczownik: N sg. z’enc’u; cerkva, 
brytva (!), marxva, dratva; ćeľe, prośie obok prośei. I sg. renko (-ǫ), nogo (-ǫ) — z lekką 
nosowością, z marxvǫ. L sg. pšy tej matḱi. N pl. xłopy, xłopcy, svaty, šafary ‘drużbowie’, 
kumy, dva čłov́eḱi, końi, luʒ́i; baby, ofce; ćеlепći. G pl. dužo: braći, luʒ́i, gośći, dńi, ale: 
dužo ḿeśoncuf, tygodńu; dužo: xat, bap starych, śostr obok śustr; dužo: lat, jajik, gńast, 
ćeleńći, ale: v́adrof. D. pl.: panom, vołom, baranom, braćom, gośćom, końom, ale: žebra-
kam, ʒ́adam, žeńcam, starostam; śostrom, ale: kob́etam, bapkam; ǯževom, vrotom, ale: 
gńazdam, ćeleńćam. Acc. pl. = N pl. paśe: barany, końi, krovy; viʒe: curḱi svoje, svoje 
śostry; Acc. pl. = G pl. viʒe bap. I pl. vołami, z dvoma końmi; za vrotaḿi.

Zaimek: ja ćеb́е zab́eže.
Liczebnik: dva kumy; čšy pany; dva, čšy svaty; dva čłov́eki; dva, čšy šafary; dva, čšy, 

čtery xłopcy, ṕeńć xłopcuf; z dvoma, čterma, ṕeńćи końmi.
Czasownik. Koniugacja I: 1 sg. syṕi, złaḿi, učše, noše, zab́eže, zorę; 3 sg. syṕi, złaḿi, 

učše, nos”i, zore; 3 pl. sypjų, učšǫ, zorǫ. Koniugacja II: 1 sg. (spontanicznie:) sṕi, zrob ́i, 
kuṕi, xoʒет, (przy odpytywaniu:) zrob ́im, kuṕim; 2 sg. sṕiš; 3 sg. sṕi, zrob ́i, kuṕi, xoʒ’i; 
1 pl. sṕimye; 2 pl. sṕiće; 3 pl. spjų, zrob ́jǫ, kuṕjom, xoʒom (xoʒǫm). Koniugacja III: 1 sg. 
vykopam, znam, słuxam, porombam; 2 sg. vykopaš, porombaš; 3 sg. vykopa, zna, poromba; 
1 pl. vykopamy, rozmav́amy obok rozmavľamy; 2 pl. vykopaći, porombaći; 3 pl. vyko-
pajǫm, zпаjоm, słuxajǫm, porombajǫ. Koniugacja atematyczna: 1 sg. opov́ę; 3 sg. opov́e, 
3 pl. opov́eʒǫ. Czas przeszły: ja pošła i kupiła, my nośiľi xoreŋgvy, my xoʒ́iľi u proceśii 
(formy analityczne przeważają) obok pošłam i kuṕiłam, ja kopałam, opov́adałam, čy 
čytaliśće? Tryb warunkowy: 1 sg. pošłaby, to by dała obok to dałamby.

Formy imiesłowowe: čyta śeʒonco, čyta na ležoncy.
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Kategoria żywotności/nieżywotności czy męskoosobowości/niemęskoosobowości: 
xłopy kośiľi, baby žneľi, ale por. wyżej Acc. pl. rzeczowników (rozchwianie, brak sys-
temu).

Ze składni. Przeczenie z Acc.: ńe mam c’ele.

2. Wieś Żwaniec nad Dniestrem, na południe od Kamieńca. Według sprzecznych sza-
cunków informatorów przed wojną Polacy stanowili we wsi 25–50 i więcej procent lud-
ności. Jeszcze w 1935 r. we wsi istniała czteroklasowa szkoła polska. Wszyscy Polacy 
mieli rozmawiać w domu i między sobą wyłącznie po polsku. Dziś Polaków jest już 
niewielu (ksiądz z Kamieńca mówił mi, że przed Wielkanocą spowiadał — po polsku 
— kilkadziesiąt osób), po polsku ma mówić tylko jedna osoba (moja informatorka), 
pokolenie najstarsze jeszcze po polsku rozumie, młodsze już nie.

Opis języka dała Ewa Dzięgiel w artykule Uwagi o resztkach języka polskiego 
w Żwańcu nad Dniestrem (SPK VIII, s. 89–95).

3. Miasteczko Gródek (Podolski), ukr. Horodok, ok. 60 km na północ od Kamieńca. 
Siedziba powiatu. Liczy ok. 10 000 mieszkańców, z czego 4 000 to Polacy (według ofi -
cjalnych danych — jedynie ok. 25%). Ludność polska częściowo zasiedziała, częściowo 
z najbliższych wsi. Szkoła polska (dziesięciolatka) funkcjonowała do 1936 r. W niektó-
rych rodzinach językiem polskim na użytek domowy posługują się wszystkie pokolenia 
(najmłodsze wypowiada się po polsku nie bez trudności), w innych — tylko najstarsze 
pokolenie.

Opis fonetyki dała Iwona Cechosz w artykule Uwagi o fonetyce gwary Gródka Po-
dolskiego (SPK VIІІ, s. 63–69).

Z morfologii. Rzeczownik: N sg. bžytva, dratva, ale cyrkvja, marxv́ja; c’eľi, pac’i, 
pros’i, koc’i (por. dalej odmianę z rozszerzonym tematem), także c’eľontko, pac’ontko, 
koc’ontko. G sg. bes pac’enc’a, bes c’elontka, pac’ontka. D sg. kumov́i, bratov́i, ʒ’adov́i 
obok bratu, ʒ’adu; starostov́i, družbov́i obok staros’c’e; pас’eпс’u. A sg. zrombac’ buka, 
graba, demba. I sg. reŋkoṷ, nogoṷ, marxvjоṷ ǀǀ (inny informator:) s starostum, z dru-
žbum; renkum, ulicȯm, z marxvjom ǀǀ (inny informator:) reńko, s pšeńico, z marxv́jo; s 
pac’enc’em. L sg. o brac’i, po sf’ec’i, f saʒ’i, f satku, v garku; na słońcu. N pl. xłopy, barany, 
psy, kumy obok svatov́e, kumov́e; końi, ľuʒ’e, baby, ofce, noǵi, ren’ḱi; jagńenta, pac’enta. 
G pl. cyganuf, baranuf, psuf, łošačkuf; ľuʒ’i, šeś gos’c’i, końi, dńi, tygodńi, meśoncy obok 
ľuʒ’ej (i ľuʒ’ij), dńuf obok dvux brac’иṷ, meśoncuṷ, gos’c’uṷ (i gos’c’ij), dńuṷ; družbuf, 
starostuf obok śirut; ov́ec, śustr, sľos, curek, kus, jabłuk, sľiṷ, ńeʒ ́el, ǵeńs’i obok ǵeńs’uf, 
obok babuṷ, vowcuṷ, xatuṷ, ćеrеśńuṷ, grušuṷ, obok śostruf (ta ostatnia forma ma być 
„po gródecku”); jajik, v́ader, ľat, gńast, pac’ont obok v́adruṷ. D pl. xłopam, xłopakam, 
bratam, bykam, vołam, baranam obok panom; kośažam, gośćam, xłopcam, žeńcam obok 
brac’om; starostam; oṷucam; pac’entam. Acc. pl. = G pl. v́iʒe tyx końi, bykuṷ, psuṷ, ko-
tuṷ; v́iʒe tyx kruf. I pl. z ľuʒ’ḿi, końḿi; z myšamy (z ukr. -y), s sv́ińḿi; z ʒ’ec’ḿi. Dawniej 
miało być ľuʒ’aḿi, ʒ’ec’aḿi.

Przymiotnik: samey nastaršey ‘najstarsi’.
Liczebnik: ma čšy końi (N lub G pl.), mam čšy kruf (tak według kobiet), mam čšy 

kruṷ, obok mam čšy krovy (ma to być konstrukcja „inteligentna”), mam čšy (v)owce, psy, 
kozy; mam pjeńc’ końi, psuf, baranuf, kus.
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Czasownik. Infi nitivus: tšys’c’ ‘trzeć’. Koniugacja I. 1 sg. tre, v́ezy, vez’my, pšyńesy; 
2 sg. čšeš; 3 sg. čše, v́ez’i; 1 pl. čšemy; 3 pl. vońi čšo, v́ezu. Koniugacja II. 1 sg. rob ́i, 
kuṕi, łoḿi, xoʒу i xoʒė, proše, noše, sṕi, słyšy; 2 sg. rob ́iš, sṕeš (z rozszerzeniem i pod 
akcentem); 3 sg. rob ́i, sṕi; 1 pl. rob ́imy, sṕimy, kuṕimy, słyšymy, xoʒ’imy obok xoʒ’im; 
2 pl. rob ́ic’i, sṕic’e; 3 pl. vožo, prošu, xoʒо i xoʒu, nošu, slyšo i słyšu, modľu s’e oraz po 
wargowych: robjo i robju, spjo, sypjo i sypju, kuṕjo i kuṕju (tak ma być „po gródecku”), 
łomju obok spľo, robľu, sypľu, kupľu, łomľu (informator-mężczyzna ma formy z -ľ- i bez 
-ľ-, informatorki-kobiety mają formy bez -ľ-). Koniugacja mieszana I z II. 1 sg. sypje; 
2 sg. sypješ; 3 sg. syṕi; 1 pl. syṕimy; 2 pl. syṕic’i; 3 pl. sypju. Koniugacja III. 1 sg. voram, 
słuxam, mam, rozmav́am, gadam, kopam; 2 sg. kopaš; 3 sg. vora, kopa; 1 pl. słuxamy, 
kopamy, ńe vymovľamy; 2 pl. kopac’i; 3 pl. vorajo i voraju, słuxajo, rozmovľaju, kopajo 
i kopaju. Czasownik nieregularny jis’c’: jim, jiš, ji, jimy, jic’i, jeʒu.

Formy imiesłowowe: na s’eʒončḱi, na stojončḱi, na ľežončḱi obok ľežoпc.
Kategoria żywotności/nieżywotności czy męskoosobowości/niemęskoosobowości: 

xłopy kos’iľi, baby nos’iľi; naše xłopy, por. też wyżej Acc. pl. rzeczowników.
Osobliwe użycie przyimków: pšyjšła v ńevastḱi; ty pytała s’e za ńom.

4. Wieś Prywitne 20 km na wschód od Kamieńca (zapisane w Kamieńcu). We wsi był 
tylko jeden chutor polski, obejmujący kilka chałup, zamieszkałych przez jedną rodzinę. 
Informatorka urodzona w 1934 r.

Z fonetyki. W zasadzie nie ma zwężeń samogłosek nieakcentowanych e o: c’eľe, 1 sg. 
złamje, s pšeńico, 3 pl. złamjo, słuxajo. Samogłoski nosowe w wygłosie są odnosowione: 
c’eľe, ja v́iʒe, s pšenico, złamjo, a w śródgłosie — rozłożone: ṕenc’, c’eľenc’a, c’eľont.

Z fl eksji. Rzeczownik: N sg. bžytva, dratva, marḱef; c’eľe, pros’e, łoše. G pl. dеšču, 
v́atru, mrozu, ze straxu, s’ḿexu, ot gńevu, dužo čosnku, ḿodu, maku; markv́i. D sg. ojcu, 
bratu, stryju; družbovi, c’eľепс’u. I sg. reŋko, nogo, s pšeńico; z marxvjo. N pl. kupcy; 
końe; svatov́e, kumov́e; družbov́e; ľuʒ’e. G pl. kupcuf, cyganuf, ľиʒ’і, та dvux brac’i, 
końi, v́eľe dńi, tygodńi, ḿes’епсу, v́eľe gos’c’i; bap, śustr, curek, xat, v́eľe grušek, sľivek, 
v́eľe jabłoń, čerešeń, v́eľe kos’c’i; v́eľe jаj, v́ader, gńast. D pl. с’еľеntат. Аcc. рl. = G рl. 
jа viʒe tyx panuf, brac’i, družbuf; vołuf, psuf, kotuf; kob́et, curek, s’ustr.

Liczebnik: dva końe, čšу końe; čtery końi, pjenc’ końi; dvoje с’eľоnt, troje c’eľont; та 
dvux brac’i, та čšех brac’i, та dva końi, та čšex końi.

Czasownik. Koniugacja I: 1 sg. kopjе, złamje, čšе; 3 sg. koṕi, złаті, čšе; 1 рl. koṕje-
my, čšету; 3 рl. koṕjo, złamjo, tro. Koniugacja ІІ: 1 sg. spje, хоʒе, noše; 3 sg. sṕi, nos’i; 
1 рl. sṕimy, хоʒ’іту; 3 рl. spjo, xoʒo, поšо. Koniugacja ІІІ: 1 sg. słuxam; 3 sg. słuxa; З рl. 
słuxajo.

Formy imiesłowowe — čyta śeʒonc, па śeʒonc, па stojonc.
Osobliwe użycie przyimków — dľа pana, dľa ʒ’ada. 

5. Wieś Orynin położona 12 km na zachód od Kamieńca (zapisane w Kamieńcu). Za-
pewne wieś szlachecka, skoro „prawosławni” mieli mówić tam na Polaków šľaxta, šľa-
xtyči. Informatorka lat 80.

Z fonetyki. Stosunkowo mało zanotowałem zwężeń nieakcentowanych samogłosek 
o e, por. jednak 1 sg. sṕi, kuṕi (końcowe -i w N pl. końi, ľuʒ’i może być pod wpływem 
końcówki ukraińskiej). Samogłoski nosowe w wygłosie mają różną realizację: viʒe; 
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renkoṷ; kopajǫ, kupjǫ, xoʒǫ, w śródgłosie są rozłożone: c’elontko, jagńenta, c’eľenc’u. 
Spółgłoska l jest bądź miękka: ľ, bądź lekko tylko miękka, co tu oddaję również przez ľ.

Z morfologii. Rzeczownik: N sg. kuń; bžytva, dratva, ale (z ukr.) cerkof; c’eľontko, 
ale (z ros.) jagńonok; G sg. dľa stryja, dľa brata; dešču, v́atru, mrozu, ze straxu, sḿexu, 
čosnku, ḿodu, maku. D sg. stryju, bratu; staros’c’e, družb́i; c’eľenc’u. I sg. renkoṷ. N pl. 
svatov́e, kumov́e (ukr.: kumꞌė); jagńenta, ale (z ukr. rozszerzeniem tematu) pros’ata. G pl. 
dužo brac’i, gosc’i; kob́et, curek, pčиṷ, xat, dužo gruš, v́eľu jabłoń, čerešeń, ale (z ukr.) 
sestryṷ; jajek, v́adr, gńast. D pl. panom, synom, xłopcom, bratam, svatam, baranam, 
vołam; žeńcam, gos’c’am, końam, ale stryjem (! informatorka poprawiła się ze stryjam); 
družbam; gńazdom, v́adrom, ale ǯževam. Acc. pl. = N pl. ja v́iʒe te gosc’i, te curki, te 
krovy; Acc. = G pl. ja v́iʒe tyx xłopcuṷ, tyx synu, tyx kob́et. Niejasne (Acc. = N lub G): 
ja v́iʒe końi.

Liczebnik: (mam) dva końi, čšех końi.
Czasownik. Koniugacja II: 1 sg. xoʒе, sṕi, kuṕi; 3 sg. xoʒǫ, spjǫ, kupjǫ; 1 pl. xoʒ’imy; 

3 pl, xoʒǫ, spjǫ, kupjǫ. Odmiana mieszana: 1 sg. kopam; 3 sg. koṕe; 3 pl. kopajǫ.
Formy imiesłowowe: s’eʒonco.
Osobliwe użycie przyimków: dľa stryja, dľa brata.

Przedstawiony materiał pokazuje konkurencję pomiędzy polszczyzną dialektalną i tą 
wyniesioną ze szkoły: tu wspomnieć należy o różnej realizacji samogłosek nosowych 
w wygłosie — charakterystyczne są cytowane wyżej stwierdzenia o formach typowych 
dla „mowy gródeckiej”. Materiał pokazuje różnego rodzaju interferencje ukraińskie tak 
w zakresie fonetyki, gdzie najbardziej typowe są zwężenia nieakcentowanych samo-
głosek e o, jak i w zakresie fl eksji, gdzie — pomijając sporadyczne formy ukraińskie, 
np. s’estryṷ — mamy np. xatuṷ, babuṷ w wymowie mężczyzny z Gródka z polskim u, 
ale ukraińskim ṷ. Trudno jest oddzielić wpływy ukraińskie od rodzimego rozwoju; na 
pewno można powiedzieć, że adstrat ukraiński sprzyjał wyrównaniom tak w deklinacji, 
np. szerzeniu się końcówki -ów w G pl. rzeczowników żeńskich i nijakich (z różnym na-
tężeniem w rozmaitych punktach), jak i w koniugacji, np. w formach typu ja čše, oni čšo. 
Zwraca uwagę niekonsekwencja w wyrównaniach: w czasowniku čšys’c’: obejmują one 
raz 1 sg., raz 3 pl. Synkretyzm form 1 sg. i 3 sg. praes. w wyniku występującego u wielu 
czasowników ścieśnienia nieakcentowanego wygłosowego -ę > -e > -i w 1 sg. może 
prowadzić do uogólnienia -i jako końcówki 1 sg., np. w (ja) sṕi. Obserwować może-
my konkurencję kategorii żywotności/nieżywotności, właściwej zapewne językowi po-
tocznemu, oraz kategorii męskoosobowości/niemęskoosobowości, wyuczonej w szkole, 
ewentualnie przekazanej w tradycji rodzinnej. Na uwagę zasługuje też konkurencja koń-
cówek -om i (ukraińskiej) -am w D pl., przebiegająca w różny sposób u różnych ludzi.

Z zapisów wyłania się również obraz silnego wpływu polszczyzny literackiej, szkol-
nej, na język mówiony ludności.
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 Kilka uwag o gwarze polskiej wsi Gwozdawa (Hwozdawa) 
w rejonie berdyczowskim

[Prace Filologiczne XLIV, Warszawa 1999, s. 447–456]

W 1989 r. miałem możność zapoznania się z gwarami polskimi czy ściślej z resztkami 
gwar polskich w okolicach Żytomierza. Dzięki uprzejmości Instytutu Językoznawstwa 
AN Ukrainy oraz prof. Mykoły Nykończuka z Żytomierza i jego syna Aleksandra od-
wiedziłem kilka wsi, m.in. Gwozdawę. Jest to wieś z dawniejszej kolonizacji i dlatego 
zasługuje na baczną uwagę: gwary na wschód od Zbrucza wciąż nie doczekały się opisu, 
a opracowania czy to znajdujące się w druku, czy w przygotowaniu, dotyczą w większo-
ści z gwar pochodzących z kolonizacji dziewiętnastowiecznej. Mimo że zapisy są tylko 
fragmentaryczne, to jednak dają wyobrażenie o gwarze. Nagrane wówczas kasety po 
rozpisaniu uzupełnią ten obraz zwłaszcza w zakresie fl eksji i słownictwa.

Według moich informatorów we wsi są same Polacy, do kośćou̯a xodzu. Dziś po 
polsku rozmawia tam w zasadzie tylko najstarsze pokolenie, średnie po polsku rozumie. 
Pokolenie trzydziestolatków nie mówi już po polsku, choć czyta polskie książki. Ale do 
czasu kolektywizacji we wszystkich domach rozmawiano po polsku, szkoła polska ist-
niała (od 1908 r.?) do 1928 lub do 1933 r. (otrzymałem tu informacje sprzeczne). Potem 
„zabronione było mówić po polsku”.

Zapisałem jedynie kilka nazwisk: Borus’ev́ič, Puxalsḱi, Zabłocḱi (wiele rodzin), 
a w 1920 r. mieli przyjechać Balinski, Koľadak, Kovaľčꞌuk. Tu trzeba dodać jeszcze 
nazwiska moich informatorek (zob. niżej). Nazwiska na -ski uważane są na Ukrainie za 
charakterystyczne dla szlachty.

Informatorzy (najstarsze pokolenie)
— Janina Jankowska: z Nov́icḱix za Jankofsḱim (J) ur. w 1908 r. w pobliskiej Felicja-

nówce, czytała i czyta książki polskie
— Zofi a Zabłocka (Z) ur. w 1912 r., 4 lata chodziła do polskiej szkoły, w latach 1930–

1937 była na Sybirze, w latach 1937–1964 w Berdyczowie, potem wróciła do wsi. 
Jej dziadkowie, urodzeni w rejonie andruszowskim, tu kupili ziemię i osiedlili się. 
Mieszkała poza wsią

— Maria Borucka (B) ur. w 1914 r. — najmniej zapisów
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— Władysława Pilecka (P) ur. w 1919 r., chodziła 7 lat do polskiej szkoły (4 klasy v 
Gvozdav́i, a potym u Berdyčov́i), czyta po polsku. W latach 1939–1945 przebywała 
poza wsią (pojixała była v s’ib́iŕ) 

— Anatola Markowska (Markiwska) (M) ur. w 1922 r., do polskiej szkoły chodziła 
2–3 miesiące, ukończyła 4 klasy szkoły ukraińskiej. Rodzice matki przyjechali z Pol-
ski, z miasta Koval (= Kowel?), rodzice ojca byli miejscowi.

Akcent
Tak jak w języku ogólnopolskim akcent pada na przedostatnią zgłoskę. Sporo jest form 
z akcentem ukraińskim, np. u (J) ḱiśꞌe ‘kosisko’, na žnyvꞌa, kosaŕꞌi, horꞌox ‘groch’, navꞌos 
— zob. też niżej uwagi o zapożyczeniach. W zapożyczeniu syrovatka ‘serwatka’ mamy 
akcent na przedostatniej (w ukr. jest syrꞌovatka).

Z fonetyki
Pod wpływem ukraińskim zdarza się (sporadycznie) wymiana v — u w zależności od 
pozycji. Zanotowałem m.in. u (Z) žyľi v jego s’ostry, u (J) u poḿiščeńi, u (Z) u tšyʒ ́estym.

Samogłoski
Zwężenia nieakcentowanych o e (także z dawnych ǫ ę) dochodzą do u yi, ale nie występują 
powszechnie, por. np. u (J) pȯ ľiľi ‘pielili’, zabȯ ľiło, sȯ bačeńatko, kȯ basy, rȯ spaška ‘radło’, 
ȯ sobne ‘osobno’, kȯ ľacja, mėľiła, c’ėdyu̯ḱi ‘cedzaki czy szmaty do cedzenia mleka’, ro-
b́jo ǀǀ robjou, xoʒu, zb́iraju, vꞌymukło, vyćongnuu̯, pšegrudzone, reynkaḿi, pšeyńica, ṕečeyń, 
vypeynʒ́iľi, pšeypadła, umžyš, ńe moǵi, ńi ma zdrovja, ov́is, z ḿiškańa, gžeb́i (‘grzebie’ — 
o koniu), u (Z — chyba z mniejszym natężeniem) rȯ ʒona, bȯ gaty, pȯ marľi, dȯ  domu, 
b́ėdujo, f svoji xac’i, do svoji xaty (tu zwężenie zapewne także w związku z położeniem 
pomiędzy dwoma j). Więcej zwężeń i dalej idących notowałem u (B): xto jegů v́e, i końic, 
pracuji, rozuḿi, dȯ  brata, alė jakoś, zustaľi s’e, zȯ staľi s’e, guspodaže, gůʒ’ina itd., zapew-
ne też čłov́ik. U (P) notowałem m.in. ůd nas, dů Berdyčova, duzvoľiľi, ḿiškańe. U (M) jest 
pogžyep ǀǀ pogžep, uḿi 3 sg, f tym ḿis’oncu.

Bardzo często mamy jednak nieakcentowane samogłoski bez zwężeń, np. u (J) 
kosaŕꞌi kośiľi, nośiľi, ṕidberajo, perśćonek, serpamy, u (B) ʒ’ecko, koło ojca i in. 
W u poḿiščeńi (J) trzeba widzieć zapożyczenie z ukraińskiego, w kaḿiń zwężenie lub 
zapożyczenie (brak formy przypadków zależnych nie pozwala na rozstrzygnięcie). For-
my typu ov́is (ukr. oves) pozwalają mówić raczej o zwężeniu samogłosek niż o zapoży-
czeniach.

U niektórych osób notowałem słabą labializację przed o, np. u (J) uvṷośiń ‘w jesieni’ 
(z ukr. uv ‘w’), u (P) sxṷoďꞌi s’e (po ukraińsku mówi ona bez labializacji sxodyť), pšebu-
dṷovau̯; wyjątkowo u̯- zanotowałem u (J): z u̯ojcem. U (M) jest Tṷola, xto mṷože, kṷońi, 
kṷońaḿi, kṷosa. 

Ukraińskiej protezy v- przed o-, spotykanej w niektórych gwarach polskich, nie 
notowałem. Formę vona u (J) trzeba traktować jako zapożyczenie z ukraińskiego, 
w vośemʒ́eśont u (J) mamy nagłos pod wpływem ukraińskim czy rosyjskim. Normalnie 
w nagłosie występuje o-, np. u (J) odv́ijałas’ ta płova, ȯ sobne ȯ d ńego, otprav́ja.
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Samogłoski nosowe w wygłosie realizowane są z odnosowieniem, np. u (J) z’imovo 
poro, młuco, śejo, zb́iraju (z dalszym zwężeniem -o do -u), u (Z) z jedno kob́eto, žyjo, ńe 
xco (wyjątkowo sṕievajom), u (P) ńe xco, ńe rozuḿo, co xco taj robjo, u (M) pot sołomo, 
ńe moǵe, jak ze mno, xustečko, ońi rozuḿo (wyjątkowo sṕevajom). W gwarach kreso-
wych formy z -om są często używane wtedy, gdy wymawiany jest jakiś wyraz na wzór 
literacki, dla zaznaczenia polskiej nosowości.

W śródgłosie mamy rozłożenie także przed spółgłoską szczelinową, np. u (J) menža, 
ščeńsc Bože, tšymajonš ‘trzymają że’, sonśada (w szybkiej wymowie z półmiękkością 
n) ‘sąsiad’, u (Z) sons’at, sons’atka, po sons’acku, zamenžna, po jenzyku, menžey, (B) 
sons’at, sons’atka, u (P) ńe rozuḿo, menš, z menžem. Przed innymi spółgłoskami jest 
zgodne z językiem ogólnopolkim tak samo, np. u (J) jenčḿiń, ṕeńc’, ṕonta goʒ’ina, cmen-
taš, krenc’i, ʒ́v́ignunć, u (Z) śv́enty. Przed ł (u̯) mamy również odnosowienie, np. u (J) 
ʒ’v́ignuu̯, vyćongnuu̯. 

Nagłosowe i- może być poprzedzone przez j-, np. u (J) jix, u (Z) jixńy syn, ale może 
być też bez j-, np. u (J) było ix tšy.

Dawna grupa ir yr realizowana jest u (J) jako er, np. s’ḿerć ǀǀ smerć, uḿerać, u (Z) 
sḿerc’, ṕers’c’eń, u (B) s’ḿerc’ oraz jako yr, np. u (J) syr (ale może to wpływ czy pożycz-
ka z ukraińskiego), zb́iraju (ale por. ukr. zbyraty), pšes v́iš (‘wierzch’).

Dawne e długie (z *ě) oddawane jest przez e, zwężone ė lub i, np. u (J) xľeu̯, jexaľi, ja 
v́im, ńe uḿi, dńije, vyľiś, naľivaľi (trudno tu przypuścić wpływ ukr. nałyvaty), u (Z) b́eda 
(w ńe b́ėdujo możemy mieć zwężenie samogłoski nieakcentowanej), s kob́eto, mľeko, 
xľeu̯, śńek, kaľeka, rozuḿe, ja v́em, rańej, s’mejała (?), sṕievajom, u (B) śńek, u xľiv́i (ukr. 
xliv, u xlevi), čłov́ik (ze zwężeniem nieakcentowanego e, możliwy też wpływ ukr. čoło-
vik), rozuḿi (tu raczej zwężenie nieakcentowanego ’e), u (P) mľeko, sn’ek, u (M) sńėk ǀǀ 
sńik, ńe v́ėm. W pojixała (Z) mamy zapewne zapożyczenie z ukraińskiego. Wobec tego 
w wyrazie xḿil (J) też trzeba widzieć wpływ ukr.

W końcówce G sg m przymiotników zanotowałem u (M) za umarłego (bez zwężenia e).
Samogłoska y w wielu gwarach kresowych ma wymowę obniżoną we wszystkich 

pozycjach, w niektórych — szczególnie pod akcentem — tak jak w gwarach ukraińskich. 
Czasem prowadzi to do neutralizacji e i y. W Gwozdawie notowałem u (J) pšeygotovaľi 
‘przygotowali’, u (Z) čyesto, na naš v́ek pšepadło, u (P) syenova, žyeľi, u (M) kuzyenka.

Grupa -eja- występuje w postaci ściągniętej lub nieściągniętej, np. u (J) s’eľi, śaľi, 
śejać, śejo, u (Z) stała, bała, baľi s’e, v́jał, s’mejała (trudno tu dopatrywać się wpływu 
ukr. sijaty, smijaty), v́ꞌejaľi, v́ꞌejałḱi (z ukr. akcentem!), u (P) v́ejeľi zbože ǀǀ v́ijaľi na 
młynḱi, u (M) v́jejał, s”ał, s’ała, s’aľi, sḿeł s’e, sḿejała s’e. Grupa -oja- może wystę-
pować podobnie: u (J) stojała, stojaľi, bȯ jała, bȯ jaľi, u (P) stojała, stojaľi, bojała s’e, 
bojaľi, u (M) bał, bała, staľi, stoje/ał, stojała. Forma śejać itp. (przy ukr. sijaty) każe 
tu wiedzieć zachowanie form wyjściowych, podtrzymane tylko wpływem ukraińskim. 
Występowanie lub brak ściągnięć może się wiązać z pochodzeniem osadników, z wpły-
wem ukraińskim (podtrzymującym formy nieściągnięte), z wpływem polskiego języka 
literackiego.

Grupa wygłosowa -aj w przysłówkach (także w derywatach) jest realizowana bądź 
przez -aj, np. u (J) fčoraj, fčorajšy, u (M) ʒ’is’aj, fčorajšy, pšetfčorajšy, bądź przez -ej, 
np. u (J) ʒ́iśej, ʒ́iśejšy, u (M) ʒ’is’ejšy.

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Kilka uwag o gwarze polskiej wsi Gwozdawa (Hwozdawa) w rejonie berdyczowskim 437

Spółgłoski
Spółgłoska ł ma wymowę przedniojęzykową jak w większości gwar kresowych 

(utrzymaną pod wpływem ukraińskim), np. u (J) pšeḿeľiło, pšeypadła, u (Z) dȯ  škoły, 
u (P) kośćoła. 

Na końcu sylaby mamy z rzadka ł, np. u (J) kośił, miłko (ukr. miłko, wymawiane 
ḿiu̯ko), u (Z) ujexał, v́jał, u (M) v́jejał, s”ał, bał, sḿeł s’e, stojaeł, a najczęściej zgodnie 
z ukraińskim — u̯, np. u (J) zaćv́iu̯, pȯ ćv́iu̯, xľep ‘spleśniał’, umočyu̯ śe, kau̯xozu, u (Z) 
ostav́iu̯, kos’c’uu̯, u (P) kośćuu̯, u (M) ḿiu̯ko, vyc’ongnou̯, xoʒ ́iu̯, vz’ou̯, za stuu̯. U (M) 
formy z -ł są stosunkowo częste, co może wskazywać na nie tak dawne zastąpienie wy-
głosowego -ł przez -u̯ (w części gwar kresowych ł występuje konsekwentnie także na 
końcu sylaby czy wyrazu).

Spółgłoska l wymawiana jest w zasadzie miękko (jak w ukraińskim), ale może być 
wymawiana z lekką tylko miękkością (zaznaczoną tu kropką po literze), a niekiedy nawet 
twardo (jak w ogólnopolskim), np. u (J) xľeu̯, dľa, dva ľata, kaľeka, daľeka adv., kužyľ, 
poľe 3 sg., poľo 3 pl., Poľka, zľas ǀǀ zlas, c’elna, pośle, klever, u (Z) mľeko, daľeko, pľeva, 
zľe, konkůľ, xl̇ ep, u (M) počepľane, okuľary, c’eľontko, c’eľe, xľef, ľec’i, dľa s’eb́e. Wyjąt-
kowo zapisałem u (M) dla pokryc’a (w notatkach l podkreślone), dla mńe, lata.

Spółgłoska v wymawiana jest tak jak w języku ogólnopolskim, np. u (J) trava. Na 
końcu sylaby i wyrazu jest f lub zgodnie z ukraińskim u̯, np. u (J) łafḱi (tak 3 razy), xľeu̯, 
u (M) łafka ǀǀ łau̯ka (5 razy). Podobnie f mamy przed spółgłoskami bezdźwięcznymi 
w nagłosie: u (J) fčoraj, fstavac’, u (M) fčorajšy, pšetfčorajšy, ve fs’i. Wyjątkowo u (J) 
zapisałem raz w bilabialne: ruwno. Ukraińskie u niezgłoskotwórcze mają zapożyczenia, 
np. u (J) hołodou̯ka ‘głód (tzw. wielki głód w latach trzydziestych)’. W wygłosie w G 
pl. końcowe -v może być opuszczane, np. u (Z) hektaru, synu, Poľaku (obok Poľakuf).

Po spółgłosce bezdźwięcznej v wymawiane jest dźwięcznie (zgodnie z dialektami 
Polski północnej i ukraińskim), np. u (J) tvarok, krokva, łatva ‘płatwa’, podvała, śv́ecy, 
śv́at ‘światło’, u (Z) sv́ento, śv́enty, u (M) sv́ecey, sv́enta, cvyntaš.

Spółgłoski wargowe miękkie mogą być wymawiane z silniejszym lub słabszym 
wydzieleniem miękkości w postaci j, np. u (J) rozmav́jaľi. Raz notowałem wydzielenie 
miękkości w postaci ń (jak ma to miejsce w wielu gwarach ukraińskich): u (M) vremńe 
‘czas’ (pożyczka z rosyjskiego, znane także w ukraińskim).

Spółgłoska n przed tylnojęzykowymi wymawiana jest jak n przedniojęzykowe, 
np. u (J) renkaḿi, renkom, vyćongnuu̯, u (P) renkaḿi, u (M) kuzyenka.

Końcowe -j w comparat. zaimków może być zachowane, np. u (Z) rańej lub zanika, 
np. u (Z) najv́ency.

W przymiotnikach na -n- nie notowałem podwojenia spółgłoski u (Z) ǯev́jana os’.
Odnotowałem półmiękkie c’ z’ s’ ʒ’ — konsekwentnie u (M), np. pšyvoz’iľi, naśḿać’ 

s’e, ʒ’is’aj. W zasadzie konsekwentnie mamy półmiękkie społgłoski u (Z), np. kos’c’uu̯, 
s’ostry, os’, xoʒ’ic’, ľuʒ’i, ʒ’e iʒ’ec’e (wyjątkowo pomučće, u tšyʒ ́estym). Spółgłoski pół-
miękkie występują wymiennie z miękkimi u (P), np. pšečytac’, ʒ’ec’i, xoʒ’ic’, ʒ’es’enc’, 
zas’iḱi, v zas’iku obok zaśiḱi, spoľić ‘wypielić’, zḿeľić, perśćonek, pšeʒ ́atḱi ‘pradziad-
kowie’, źeńć, ojćec. Podobnie wymiennie występują one u (J), np. bac’, Jośipovna ǀǀ 
Jos’ipovna, s’eľi ‘siali’, miu̯os’erʒ’a przy ʒ́eći, na roboće, teść, pšyśľi, kośiľi, nośiľi, pośle 
‘po’, čyśćić ‘kastrować’, spać, jeść, śeʒ́eć, vośemʒ́eśont, čornoźom, uroʒ ́i; u tej ostatniej 
informatorki zapisywałem też dźwięki pośrednie c” z” s” ʒ”, np. uroʒ”i, navruc”iľi śe, 
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s”ano, pšyxoʒ”i. Podobnie jest też u (B): przeważają półmiękkie c’ z’ s’ ʒ ’, np. xoc’ s’ḿerc’, 
šesʒ’es’ont, gůʒ’ina, ale mamy też c” s”, np. ṕers”c”ȯ nḱi, a nawet ć ś: sṕečyć, śv́ento, 
śv́entego, tšy ńeʒ́iľi. Stwierdzenie miękkiego szeregu tych spółgłosek jest ważne, poka-
zuje bowiem, że taka, różna od otaczającej wieś wymowy ukraińskiej, może trzymać się 
bardzo długo.

Miękkość w grupach spółgłoskowych jest zgodna ze stanem ogólnopolskim albo 
z ukraińskim. I tak notowałem u (J) japońska ṷojna, ṕeńc’, zafčeśńe ‘dawniej’, penʒ’i, 
s’ḿec’e — „śḿiťe po prostu”, s’ńadańe, sḿerć ǀǀ smerć, śćana, dȯ  kośćoła, śńek, bľiź-
ńata, sredńi, z’enć ǀǀ źeńć, dľa źeńća, u (Z) kos’c’uu̯, ńeščensc’a, s’mejała, vyc’ongnonc’, 
sḿec’, sḿec’e, boncc’e c’ixo, sv́ento, sḿerc’, sv́enty, sńek, ṕenc ľat, z ʒ’ecḿi, ṕers’c’eń, 
u (B) sḿėc’, śv́ento, śv́entego, s’merc’, pers”c”ȯ nḱi, u (P) kośćuu̯, posńimaľi (tu może 
być wpływ pierwowzoru rosyjskiego), na sḿerc’, ʒ’es’enc’, zḿeľić, u (M) ńe benʒ’e, 
gosc’i (zapis podkreślony), vyʒv́ignonc’, sńėk, sv́enta, sv́ecey, bońc’e c’ixo, sḿec’e, na-
mysľim s’e, ščeńsc’ Bože.

Spółgłoski dźwięczne w wygłosie ulegają ubezdźwięcznieniu, wszakże wyjątkowo 
zanotowałem — niewątpliwie pod wpływem ukraińskim, gdzie dźwięczność w wygło-
sie jest zachowywana — osłabioną dźwięczność u (P) w xľev̭.

Fonetyka międzywyrazowa jest bez udźwięcznienia, np. u (J) jak ras, brat ojca, 
u (Z) jak ras v vojne, brat ojca, u (P) brat ojca, jak ras, u (M) jak ze mno.

Z fl eksji
Rzeczownik

Dativus nominów jak w wielu gwarach kresowych może być zastępowany przez 
konstrukcję dla + genetivus, np. u (J) (zapisał coś) dľa źeńća, u (M) pomuš dľa mńe 
trošku. Notowałem wszakże także formy dativu, np. u (J) synu, synam, u (Z) końu, 
 końam, u (P) kȯ ńȯv́i, kȯ ńam.

W instrumentalu zanotowałem formy z przyimkiem tam, gdzie w języku ogólnopol-
skim występują formy bez przyimka u (J) b́eže z renkom, s ḱińmy jexaľi.

W I sg rzeczowników żeńskich notowałem końcówkę -om, np. u (J) renkom.
W N (i Acc.) pl mamy głównie końcówki niemęskoosobowe, np. u (J) Poľaky, xłopy, 

u (Z) menžey byľi, syny, u (P) ʒ́atḱi, pšeʒ́atḱi ‘pradziadkowie’, u (M) meščyzny, zaś formy 
męskoosobowe występują wyjątkowo u (J) same Polacy.

W G pl zapisałem u (M) koło tyx końuf. 
W D pl notowałem końcówkę -am u (J) synam, u (Z) końam, u (P) kȯ ńam, końcówkę 

-’em u (J) luʒ́em (niektóre gwary ukraińskie mogą mieć właśnie taką repartycję końcó-
wek D pl).

W I pl mamy ogólnopolskie -(a)mi, np. u (J) renkaḿi u (Z) z dvoma cꞌurkaḿi,  ceypaḿi, 
u (P) renkaḿi, u (M) renkaḿi, kṷońaḿi, c’ipamy, ukraińskie s ḱińmy. Ogólnopolskie for-
my z -ḿi notowałem u (Z) końḿi, sańḿi, z ʒ’ecḿi.

Pomijam tu wtręty ukraińskie, np. u (J) u Poľšč’i (z ukraińską miejscową miękko-
ścią č’; w wyrazach polskich č jest twarde).

Zanotowałem formę dualną u (P) dv́e okny, ale u (Z) jest dv́e krovy (w [niektó-
rych] gwarach południowokresowych N–Acc. dualis występuje pod wpływem sąsied-
nich gwar ukraińskich, na ogół z miękkim zakończeniem tematu, jak np. w Zielonej dv́e 
okńe, dv́e ľiṕe).
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W połączeniach z liczebnikami biernik po 2 3 4 jest równy mianownikowi, po 5 
(i więcej) dopełniaczowi. U (J): dva, tšy końi, (5) końiu̯ (z formą ukraińską), mam dva, 
tšy, čtery syny, mam ṕeńć synuf, u (B) tšy xłopaḱi. U (Z) notowałem ogólnopolskie ja 
mam dvux, tšex, čterex synu.

Pod wpływem wschodniosłowiańskim jest u (M) čtery taḱix noǵi.
Końcówki ukraińskie notowałem kilkakrotnie, np. u (J) (5) końiu̯ (z formą ukraiń-

ską), u nas v Hvozdav́i, u (B) u xľiv́i (o ile nie jest to wynik zwężenia nieakcentowanego 
-’e), u (Z) f styčńi, s tym vꞌyzevom (ros. vyzov ‘zaproszenie’), u (M) konȯ pľi (z ukraiń-
skim l). W s konyj trzeba widzieć zapożyczenie całej formy ukraińskiej (z twardym n). 
W gwarach polskich na Ukrainie końcówki ukraińskie spotykane są nierzadko, czasami 
wchodzą już do systemu gwary jako warianty lub końcówki jedyne.

Wyrównania w temacie. U (P) zanotowałem f komore ǀǀ f komože; wyrównanie może 
być wynikiem wewnątrzsystemowej analogii, może być pod wpływem ukr. v komori.

Inne. Po niektórych czasownikach spotykamy, tak jak w języku ogólnopolskim, for-
my G (a nie Acc.), np. u (J) možna było vorka zrob́ic’.

Przymiotnik
N sg m ma końcówkę -y/-i, np. u (J) fčorajšy, sredńi, u (Z) bȯ gaty, śv́enty lub pod 

wpływem ukraińskim (jak w wielu gwarach kresowych) -yj, np. u (J) cuʒyj, u (Z) bȯ ga-
tyj, u (P) młodyj.

N pl (przymiotników i zaimków przymiotnych) może mieć wspólną końcówkę -e, 
np. u (J) te našė xłopy, fśystḱe na ks’enʒa pošľi, u (Z) jest fśystḱe ńeščensc’a, cuʒe naje-
xaľi, je taḱe, kture juš vymarľi i stare obok fśystḱi xłopy, ońi fśystḱi (Poľacy) — końcowe 
-i jest tu zapewne wynikiem zwężenia nieakcentowanego -e (a nie ukr. końcówką -i w N 
pl).

Zaimek
W odmianie zaimka osobowego na ogół używane są formy z n-, np. u (J) prȯ  ńego,ȯ d 

ńego, u (Z) za ńego, od ńego, z ńiḿi, mogą być też używane formy bez n- u (J) do jego, 
u jego teš uhoščeńe było, z jogo ‘z niego’ (z wpływem ukr. joho).

W odmianie zaimka osobowego brak jest form krótkich, np. u (J): opołuľi jego (‘wy-
pielili’), sṕječ mje xľep.

W formie Acc. sg (Z) a jej ostav́iu̯ mamy wpływ synkretyzmu odpowiednich form 
ukraińskich G i Acc. sg jiji.

Liczebnik
Zanotowałem m.in. u (Z) formę z wyrównaniem do N v dvaʒ’estym roku pod wpły-

wem ros. v dvadcatom, ukr. v dvadcjatom.

Czasownik
Zanotowałem m.in. takie postaci infi nitivu: u (Z) sṕeč xľep (por. ukr. dial. pečy), 

u (B) tšeba sṕečyć (hiperstaranne).
W praesens w 1 sg zanotowałem u (Z) ja muv́e (bez zwężania powodującego syn-

kretyzm form 1 i 3 sg). Odnotowałem u (J) wyrównanie w 1 sg (ja) vyrv́e, tak samo u (P) 
vyrv́e 1 sg (z miękkością tematu jak w innych osobach i w koniugacji na -i-, występuje 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



440 Polszczyzna południowokresowa

też w wielu gwarach kresowych w różnym natężeniu). Odnotowałem też w 1 sg u (M) 
vezme, ńe v́em, ńe uḿe (z synkretyzmem z 3 sg), namysľim s’e (z e zwężonym do i).

W 1 pl zanotowałem u (M) płojemy ‘pielimy’, sapamy ‘kopiemy motyką’.
W 3 pl zanotowałem m.in. u (M) ńe umjo.
Odnotujemy polską formę 3 sg „jest” u (J) ʒ’e vona tam jest. To „jest” może wystę-

pować tak jak w ukraińskim także w innych osobach, np. u (Z) jest, že muv́jo ‘są’. Obok 
„jest” mamy jeszcze polskie gwarowe czy ukraińskie „je” również stosowane nie tylko 
dla 3 sg, np. u (J) ʒ́e ja je, to i oun je ‘gdzie ja jestem, to i on jest’, u (Z) je taḱe že žyjo 
tut ‘są tacy...’.

W imperatywie zanotowałem u (Z) daj mńe, dajc’e mńe, pomuc mńe, pomučće mńe, 
boncc’e c’ixo, u (M) bońc’e c’ixo, pomuš.

Praeteritum jest tylko analityczne (z zaimkiem osobowym), np. u (P) ja ješče była 
mała. W pl jest tylko jedna forma na -ľi, np. u (J) s’eľi ‘siali’ i ‘siały’, (baby) kośiľi, u (Z) 
menžey byľi, ʒ’ec’i xoʒ’iľi, tam žyľi my, u (M) meščyzny kȯ s’iľi s’ano, baby co rob́iľi, svatꞌy 
pšyxoʒ’iľi, ʒvonḱi byľi počepľane. Zanotowałem czas zaprzeszły u (P) pojixała była v s’ib́iŕ.

Dla czasownika „drzeć” i „trzeć” zanotowałem formy: u (J) tarľi, u (P) ṕirje derľi 
(jak widać pod wpływem ukr. derły; syn poprawia: darľi), u (M) tarľi, tarła, darľi.

Przyimek
Odnotowałem inne niż w ogólnopolskim użycie przyimka u (Z) ja muv́e za ńego 

‘o nim’, u (M) ńe čšeba za ńego ńic muv́ić, ja za ńo zapomńała.

Ze słowotwórstwa
Nazwy zwierząt młodych mogą mieć sufi ks -ęt-, np. u (J) c’eľe, u (M) c’eľe, sufi ks 

-ątko, np. u (J) c’eľonko (!), prośontko, c’epľonko ‘kurczątko’ (por. ros. cyplonok), u (M) 
c’eľontko, kurčontkȯ  oraz zapożyczony sufi ks -eńatko, np. u (J) sȯ bačeńatko. Podobnie 
mamy u (J) bľiźńata.

Pod wpływem ukraińskim mamy intensiva przysłówków, jak u (J) dꞌobžeńko.

Ze składni i frazeologii
Składnia z liczebnikiem: u (Z) čtery było naznačono vysłac’. Por. też wyżej o połą-

czeniach rzeczowników z liczebnikiem. [Jednocześnie jest to przykład na zapożyczoną 
konstrukcję było + imiesłów bierny na -no, -to; por. też byo rozgžešono.]

Określenie przybliżone wzorowane na konstrukcji rosyjskiej z liczebnikiem po rze-
czowniku: (P) čłov́ek nav́erno z ʒ’es’enc’.

Z leksyki
Z charakterystycznych dla polszczyzny kresowej wyrazów zanotowałam partykułę 

„taj”: u (J) taj pojexała tam, u (P) taj taḱe, taj s’aḱe, co xco taj robjo, zanotowałem spój-
nik že zastępujący „który, którzy” (pod wpływem podwójnej funkcji ukraińskiego ščo) 
u (Z): jest, že muvjo po poľsku, je taḱe že žyjo tut (obok: te ʒ’ec’i, kture juž ńe xoʒ’iľi).

Z polskich gwarowych form zanotowałem m.in. zara u (J) i (P), por. też wyżej o re-
alizacji wygłosowego -aj.
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Sporo jest zapożyczeń ukraińskich, a dotyczą one różnych dziedzin, por. np. u (J) 
tik ‘klepisko w stodole’, ćipamy I pl, ľon, prasty ‘prząść’, kužyľ ‘kądzieľ, ďiža ‘dzieża’, 
ṕidberajo ‘odbierają (skoszone zboże)’, pečeyń ‘wątroba’, mołꞌozyvo ‘siara’, uhoščeńe 
‘gościna, przyjęcie’, zaćv́iu̯, poćv́iu̯ ‘spleśniał’ (dosł. ‘zakwitł’), žerebꞌeć ‘ogier’, hoło-
dou̯ka, po suśidax, kažen (‘każdy’) ʒ’eń, ḿiłko ‘płytko’, burꞌan ‘silny wiatr (ze śnie-
giem?)’, vže ‘już’, čužym, zaseľiľi svojix ‘osiedlili’, po poľsḱi ni hrama ńe uḿi, mꞌuzyka 
hrała, u (Z) vołoška ‘bławatek’, u (B) mała ks’onšḱi (ukr. maty ‘mieć’, z czego nierzad-
kie kresowe mać), u (P) zas’iḱi ‘sąsieki’, staľi modľic’ s’e tam ‘zaczęli’, duzvoľiľi ‘po-
zwolili’, potomstvo išło. Por. też wyżej uwagi o akcencie.

Rosyjskie zapożyczenia mamy u (J) posľi ob́at ‘potem’ (ros. posle), is studńi (z ros. 
iz), rozmav́jaľi prȯ  ńego ‘o nim’, u (P) posńimaľi fšystko ‘pozdejmowali’, tak jak vam 
skryńa napodob́e (przy objaśnianiu ukraińskiego zapożyczenia zaśiḱi), u (M) vremńe 
‘czas’.

Wpływ rosyjski bądź ukraiński mamy u (P) čeres płot, u (Z) ďaďa ‘wujek’, u (M) 
žyc’ tam ‘mieszkać’, čeres dv́e ńeʒ’eľi.

Obocznie mogą występować wyrazy polskie i zapożyczenia. Tak np. mamy u (J) Buk 
pomic! i Bože pomožꞌy, u (J) zapisałem žarna, a u (P) žorna.

Z adaptacji fonetycznych wyrazów zapożyczonych odnotuję u (J): było rozgžešono 
jexac’ tam (z ros. razriešeno ‘pozwolono’), zapšećiľi mak śejać (ros. zapŕeťiľi ‘zakaza-
no’), c’epľonko ‘kurczątko’ (por. ros. cyplonok), śćikłꞌo ‘szkło’, dꞌobžeńko, śimńe (ukr. 
simja), śv́at ‘światło’ (tu widzę zapożyczenie z ukr. svit z adaptacją, a nie rozszerzenie 
znaczenia wyrazu polskiego).

Końcówki ukraińskie również mogą być adaptowane do fonetyki polskiej, np. u (J) 
deruć ṕirje (ukr. deruť), z jogo (ukr. z ńoho).

Ukraiński może wpływać na fonetykę wyrazu polskiego, np. u (J) pšećiʒ ́ić pod wpły-
wem ukr. cidyty, cventaš (ukr. cvyntaŕ) ǀǀ cmentaš.

Niekiedy w odmianie rzeczownik zmienia postać fonetyczną z polskiej na ukraińską, 
np. u (J) kref, G krov́i (może wyraz krew jest znany, a formy ukraińskie są używane na 
co dzień?).

*

Z tych zapisów wyłania się obraz gwary poddanej silnym wpływom obcym, wzmoc-
nionym przez brak używania polszczyzny przez pokolenie najmłodsze i średnie. Wpły-
wy te dają o sobie znać tak w fonetyce i fonologii, jak i we fl eksji czy zwłaszcza w słow-
nictwie. Widzimy jednak walkę systemu polskiego z tymi naleciałościami z jednej 
strony (m.in. przez zachowanie form rodzimych u niektórych osób) oraz uleganie tym 
wpływom — z drugiej. Różnice w wymowie czy doborze form i wyrazów u poszczegól-
nych informatorów pozwalają uchwycić proces zmian. W porównaniu z innymi gwarami 
polskimi na Ukrainie widzimy tu nieźle zachowany stan sprzed lat kilkudziesięciu, kiedy 
język polski był językiem całej wsi.
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 Morfologia czasownika w gwarze wsi Wójtowce na Podolu
[skrócona wersja pracy: M. Bakun-Kiczyńska, J. Rieger, Morfologia czasownika w gwarze wsi 

Wójtowce na Podolu. Semper. SPK XI 2004, s. 135–1991.]

I. Wstęp. II. Uwagi o fonetyce gwary. III. Morfologia czasownika. A. Podział na koniugacje; B 
Formy osobowe czasownika: 1. Czas teraźniejszy i przyszły prosty: końcówki, wybrane alterna-
cje i wyrównania; 2. Czas przeszły; 3. Czas zaprzeszły; 4. Czas przyszły złożony; 5. Tryb przy-
puszczający; 6. Tryb rozkazujący; 7. Osobliwości odmiany czasownika być. C. Formy nieoso-
bowe czasownika: 1. Bezokolicznik; 2. Imiesłowy. D. Inne: 1. Zaimek osobowy jako wykładnik 
kategorii osoby; 2. Aspekt; 3. Formy grzecznościowe. IV. Uwagi końcowe. V. Indeks.

I. Wstęp
Niniejszy tekst jest poświęcony opisowi fl eksji czasownika gwary z synchronicznego 
punktu widzenia, z uwypukleniem tych cech, które łączą ją z innymi gwrami południo-
wokresowymi czy gwarami w Polsce. Materiał nie pozwolił niestety na pokazanie peł-
nych paradygmatów. Dla ułatwienia porównania układ pracy i podział na koniugacje 
powtarza w znacznej mierze układ książki E. Dzięgiel o fl eksji gwary pobliskiej wsi 
Zielona [DzięgZ]. Ze względów praktycznych uwagi o zapożyczeniach zostały włączo-
ne do poszczególnych podrozdziałów. Słownik-indeks słowoform unaocznia bogactwo 
form używanych przez poszczególne idiolekty i pozwala dobrze zorientować się w tym, 
co jest systemowe, a co idiolektalne. Porównania ze stanem w innych gwarach południo-
wokresowych, opisanym w opracowaniach monografi cznych [CechO, DzięgZ, RudK] 
oraz w ujęciach podsumowujących [Rieger 2002, Dzięgiel 2003] ograniczono do mini-
mum, głównie przedstawiając dane z sąsiedniej Zielonej. Pisownię fonetyczną cytatów 
w części wstępnej zamieniono na bliską ortografi cznej.

Wykorzystano zapisy magnetofonowe (12 godzin), nagrane w 1994 roku przez 
J. Riegera wraz z I. Cechosz i E. Dzięgiel według różnych kwestionariuszy, rozpisane 
przez M. Bakun-Kiczyńską. Materiały zawierają prócz odpowiedzi na pytania kwestio-

1 Ta z kolei została opracowana na podstawie pracy magisterskiej M. Bakun-Kiczyńskiej, napisanej 
pod kierunkiem J. Riegera w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Badania były 
częściowo fi nansowane z grantu KBN 1H01 DO1513. W niniejszej publikacji uproszczono zapis fone-
tyczny stosując dla i niezgłoskotworczego oznaczenie j, zrezygnowano z oznaczania słabej miękkości 
(l.) na rzecz miękkości (ľ).
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nariusza także teksty ciągłe i luźne rozmowy na różne tematy. Nagrywanie zostało prze-
prowadzone w sytuacji półofi cjalnej: przez osoby z jednej strony obce, posługujące się 
polszczyzną literacką, a z drugiej — bliskie informatorom ze względu na narodowość 
i wyznawaną wiarę; nagranie odbywało się w bardzo serdecznej atmosferze. Mamy pra-
wo sądzić, że język, którym posługiwali się w rozmowie informatorzy, nie różnił się 
znacznie od tego, jakim posługują się oni w codziennej komunikacji językowej, choć 
zapewne był nieco bardziej kontrolowany, szczególnie na początku wypowiedzi i przy 
odpowiedziach na pytania kwestionariusza.

Według Słownika geografi cznego: Wójtowce, inaczej Pisarówka, wieś położona 
w gminie Manaczyn, należy do parafi i katolickiej w Kupinie. W Wójtowcach było wow-
czas 165 domów, 1331 mieszkańców, cerkiew i dwie szkoły2. Dziś polskie Wójtowce 
są połączone administracyjnie z ukraińską Pisarówką; wieś nosi nazwę Pisarówka (ukr. 
Pysariwka). Na wieś chłopską wskazywałyby nazwiska mieszkańców: Bąk, Biały, Bon-
darczuk, Czereda, Głuszczak, Furman, Reguła, Seniuk i in.3 

Przed wojną była tu polska szkoła: szkoła była poľska i ľudy buľi poľskie. Zamknięto 
ją ok. 1937 roku. Wieś przeszła przez tragedię głodu 1933 i 1947 roku oraz zsyłek na 
Sybir (1931 r.) i do Kazachstanu (1937 r.). Na Sybir wysyłano przede wszystkim nauczy-
cieli i bogate rodziny, tzw. kułaków. Według jednego z informatorów wysłano wtedy 
ok. 70 rodzin. Podczas II wojny światowej we wsi stacjonowali Niemcy, palili domy, 
mordowali ludzi.

W latach trzydziestych, gdy kościoły zostały zamknięte, modlono się (w tym od-
mawiano różaniec) i świętowano potajemnie, w różnych chałupach na zmianę. Pod-
czas II wojny światowej chodzono do znów otwartych kościołów w okolicznych miej-
scowościach. Na początku lat dziewięćdziesiątych zbudowano w Wójtowcach kościół.

Język polski we wsi jest używany na co dzień, szczególnie w starszym i średnim 
pokoleniu, młodzi po polsku mówą mniej: z młodych nie, z młodych nichtꞌo, pu poľski 
małȯ  ruzmawiajo, wienksza czeńść pu ukrꞌajiński wsio, dzieci w szkoľi pu ukrꞌajiński ṷu-
czu si. Język polski jest językiem modlitwy, nim także posługują się w kościele: i tak jak 
w kuścieľi tu tam pu poľski skaży. W okresie prześladowań religijnych pacierza uczono 
po domach: nauczyľi mnie katechizmy nauczyľi pac’ierzu, nauczyľi wsio stare kobity. 
Katychizmu wczyľi mama, i tak pac’irz mama tak pu c’ichu nam każu HG22.

Informatorzy mają świadomość, że język, którym mówią, odbiega od literackiego: 
u nas, wic’ie, zmiszana mowa. Oprócz polskiego informatorzy znają też ukraiński, a nie-
rzadko i rosyjski. Mają świadomość różnic — głównie leksykalnych — między języ-
kiem, którym się posługują, a językiem okolicznych wsi: tam de Hryczany muwiu huspu-
darstwou, tam jinaksza mowa, a ṷu nas jinaksza, ṷu nas muwiu chadziajstwou MB24, no 
ṷu nꞌas ny kazała grembľic’, to w Zyleny tak kažu grembľi HG22. Pokazują także różnicę 
między polskim a ukraińskim: topur tȯ  pu ukrꞌajinsku, ṷu nas każu sikira MG13, przełaz, 
pu ukrꞌajinski pyryłꞌaz MB24, a także między językiem dawnym a obecnym: wsio wre-
mia kazaľi buteľka, pusľa wojny wże naczeni kazać fľaszka JF17.

2 Por. Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, 1880–1902, 
t. XIII, s. 769. Zapewne informacja Słownika dotyczy łącznie części polskiej i części ukraińskiej.
3 Por. J. Rieger, Imiona i nazwiska w Wójtowcach koło Wołoczysk, [w:] [Studia nad polszczyzną kreso-
wą. T. XI pod red. J. Riegera. Warszawa 2004, s. 343–362].
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Informatorzy
— Maria Biała (MB31) ur. w 1931 r., chodziła do ukraińskiej szkoły w Wójtowcach, 

matka Polka, czyta po polsku modlitewnik.
— Katarzyna Bondarczuk (MB24) ur. w 1924 r. Chodziła 2–3 lata do polskiej szkoły, 

podczas II wojny była na robotach w Niemczech, umie czytać i pisać po polsku.
— Adolf Burbeła (AB11) ur. w 1911r. Chodził rok do polskiej szkoły. Mówi i czyta po 

polsku, do 1933 roku służył 6 lat w wojsku, w czasie II wojny służył najpierw w Ar-
mii Czerwonej, potem w armii Andersa.

— Józefa Furman (JF17) ur. w 1917 r., świetnie zna gwarę i posługuje się nią.
— Maria Głuszczak (MG13) ur. w 1913 r., szwaczka.
— Hanna Głuszczak (HG22) ur. w 1922 r., w Wójtowcach mieszka od ślubu, rodzice 

byli Polakami.
— Maria Seniuk (MS32) ur. w 1932 r., z domu Biała. Brak informacji o informatorce.
— Jadwiga Pohitun (JP52) ur. w 1952 r., córka Józefy Furman.
— Wicko Reguła (WR13) ur. w 1913 r. w Wójtowcach. Chodził rok do polskiej szkoły, 

rok do ukraińskiej, podczas II wojny służył w polskim wojsku, ranny leżał w szpitalu 
w Krakowie i Rzeszowie.

— Żanna (Ż), kobieta ok. 20 lat. Chodziła do szkoły ukraińskiej, pracuje poza wsią, 
w języku ma dużo ukrainizmów, czyta po polsku.

— Kobieta niezidentyfi kowana bliżej (K).

II. Uwagi o fonetyce gwary
Uwagi o języku gwary przedstawiono w [JPU-2, 104–108]. Tu ograniczono się więc do 
zmian, które mogą wywierać wpływ na postać końcówek i powstawanie ich synkrety-
zmu oraz te, które są ważne dla rozumienia cytowanego materiału.

Akcent i zmiany z nim związane
Pod wpływem ukraińskim jest zarówno akcent, silniejszy niż w języku ogólnopol-

skim, jak i zmiany przez niego powodowane. Sylaba akcentowana jest wymawiana 
dłużej, sylaba nieakcentowana — krócej. W konsekwencji samogłoski nieakcentowane 
przeważnie ulegają redukcji i zwężeniu, akcentowane mogą ulegać obniżeniu. Zmiana 
barwy samogłosek nie zawsze jest konsekwentna, często jest uzależniona od staranności 
wypowiedzi, zaangażowania emocjonalnego czy samokontroli informatora (na początku 
wypowiedzi i w odpowiedziach na pytania kwestionariusza zwężeń jest mniej niż w tek-
stach ciągłych).

Zwężenia nieakcentowanych o i e oraz odnosowionych samogłosek nosowych noto-
wano w różnym stopniu: od lekkiego zwężenia w ė, ȯ aż (najczęściej) do utożsamienia 
z i/y, u. Precyzyjne ustalenie stopnia zwężenia jest trudne ze względu na słabą niejed-
nokrotnie jakość nagrania. Zwężenia występują w gwarze powszechnie, notowano je 
u wszystkich informatorów, np. w 1 os. lp. kažy MS32, AB11, HG22, JF17, vytry, na-
syṕi JF17, zgutuji MB24, puščšyžy JP52; w 2 os. lp. kažyš, b́ijiš JF17, pucujiš MS32, 
ruzb́ežyš AB11; w 3 os. lp: češy JP52, v́eji MB24, nastaji MB31, złaṕi MS32; w 1 os. 
lmn: kažyem, dajemu, vypłukujim JF17, pracujim MB24, zakryjim WR13; w 2 os. lmn: 
zexcećei WR13, zagžejeći JF17; w 3 os. lmn.: syṕu JF17, ṕišu AB11, Ż, staju JP52, rosnu 
MB31, MG13.
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Zwężenia mogą prowadzić do synkretyzmu końcówek, np. kłaḿi w 1 i 3 os. lp. Mają 
one również wpływ na postać prefi ksów, np. w ruzryvac”, upčyśćić, dujexac’, pusadźić.

Rozszerzeniu i obniżeniu do e sporadycznie ulegają samogłoski y, i w pozycji akcen-
towanej, np. upšmurǵevać MG13, rub́ety Ż, ruskapažyeła ‘źle zrobiła’ JF17, zakryejim 
AB11. Jeszcze rzadziej notowano zmianę artykulacji akcentowanego e w a po š: šał 
JF17 ‘szedł’, pušꞌat WR13 ‘poszedł’.

Refl eksy dawnych samogłosek pochylonych
W gwarze wystąpiły tylko sporadyczne przykłady a pochylonego: mukåm MS32 

‘muczę’, pumorščy (MB24, o ile to nie wpływ ukraiński).
Dawne e pochylone często realizowane jest w gwarze jako i/y: ṕic MB24, JF17, 

vyćirać, mľić, JF17, zaśṕiva MB24, vyćirṕiľi MS32 itd. Formy pšyb́irać, vḿira JF17, 
zab́irać MB24, vyćirṕiľi MS32 i in. mogą kontynuować dawne ir yr pod wpływem ukr. 
zbyraty, umyraty. Kontynuant w postaci e — zgodny z ogólnopolskim — notowano 
rzadziej, np. uḿeć, vyľevać, vḿeramy JF17, zb́erać MB31, dujexać MB24, JF17, śṕevaš 
MB24.

W bezokolicznikach zakończonych na -eć występuje często -ić/-yć jako konsekwen-
cja przejścia dawnego e pochylonego w i/y, np. w pozycji akcentowanej mľić JF17 i nie-
akcentowanej (gdzie możliwe także zwężenie e), np. vyčšyć MB24, ṷučšyć JF17, zedžyc’ 
MG13, v́edźić AB11, śv́ižb́ić MB24, puv́edźić JF17, AB11, JP52, uḿic” JF17, ale spoty-
ka się też e, np. uḿeć JF17 (por. III.11. Bezokolicznik).

Przegłos e > o ,*ě > a
Charakterystyczną i konsekwentnie przeprowadzoną cechą gwary jest tzw. brak 

przegłosu e > o w paradygmacie czasowników nieść, wieść, pleść, brać, prać, np. pľety 
MB31, pľety, v́edė, puv́edy, ṕeru śi JF17, zańesy JF17, JP52, pudńeso JP52, v́edu JF17, 
WR13, b́eru JF17, MB24, MB31, pľetu MB24, ńesła, zav́edła, pľetła JF17, pšyv́ezła 
JF17, MB24, zav́ezła WR13 — por. niżej III.4.1.

W czasowniku jechać w formach 1. lp i 3. lm wystąpiło wyrównianie: jede JF17, 
jedu JF17, JP52, pšyjedu MB24, JF17, pujedu MB31, MB24, JF17 — por. niżej III.4.1.

Samogłoski i y przed ł
W gwarze zanotowano przejście i/y > u przed ł w formach czasu przeszłego: pšyžuł 

WR13, zubačuł JF17, potṕuł, zb́uł MB24, podobnie jak to ma miejsce w Zielonej 
[DzięgZ: 36], częściej notowano stan zgodny z ogólnopolskim: rozb́ił, zab́ił, naṕił śe 
(zob. też III.4. Czas przeszły).

Protezy
Nagłosowe o jest najczęściej poprzedzane protezą, charakterystyczną dla gwar pol-

skich, np.: u̯udjiždžac’ JP52, u̯uččytyvał MB24, u̯udmuv́ił WR13, ṷobmuk JF17. Rza-
dziej występuje proteza v na wzór ukraiński: vopc’unc’ JP52, voddał, vorać JF17, MB24, 
vodźać WR13. 

Podobnie u może być poprzedzone protetycznym u̯: u̯učyć śe MB24, u̯učyć WR13, 
ṷučšyć JF17, ńi u̯uḿi MB24, u̯umžy MB31, u̯upat AB11, MB24, u̯uḿu JP52, wyjątkowo 
protetycznym v-: vuḿe MB31.

Nagłosowe i sporadycznie ulega prejotacji: jiść JF17.
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Wahania u ~ v (f)
Pod wpływem ukraińskim na miejscu nagłosowego u często pojawia się v- (f-): 

fćekać, fćekam, ftoṕi, vrudz”iła śi JF17, fčyła MB31, WR13, vḿira JF17, fčyľi AB11, 
MB24, MB31.

Samogłoski nosowe
Tak jak w języku ogólnopolskim przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelino-

wymi występuje wymowa rozłożona, np. vykrenca, sondzou JF17, kreńći MB24, MG13. 
Przed spółgłoskami l i ł (w czasie przeszłym) samogłoski nosowe uległy denazalizacji: 
turkneło, žneľi JF17, ḱineła MB24, vyćun ‘uderzył’ MB24, zdjeńi JP52. Przy rozłoże-
niu przed spółgłoskami tylnojęzykowymi występuje n tylnojęzykowe: vyc”oŋgnuć JF17, 
naćoŋga śi WR13, uklyŋkneła JF17, zaščšyŋk ‘ugrzązł’ MB24.

W wygłosie następuje denazalizacja, np. w 1 os. lp: kaže JF17, moge AB11, rve JP52, 
vidze MS32, JF17, muše MS32, JF17 czy w 3 os. lmn: kažo JF17, pľujo MB24, skažo 
AB11. W odnosowionych samogłoskach nosowych zachodzą również zwężenia nie-
akcentowanych samogłosek e, o: płučy JF17, račkuji MB24, žałuju JP52, kuju MS32, 
MB24.

Bezokoliczniki, które w języku ogólnopolskim mają sufi ks -nąć, w gwarze występują 
w postaci odnosowionej: žnoc’ JP52, w pozycji nieakcentowanej również ze zwężeniem: 
kľeŋknuć, ḱinuc” JF17.

Przed spółgłoskami szczelinowymi nosówki zachowują swą pierwotną postać: čšęśi 
MB24, čšęsu, zaǵęśńi JF17 lub są wymawiane asynchronicznie: čšens’i JP52, v́onžym 
JF17, zv́unzała MB31, przyv́unzuju MB24, začšensła JP52.

Spółgłoski wargowe
Spółgłoski wargowe miękkie wymawiane są przeważnie synchronicznie: zasta-

v́ać, uḿeć, zarab́a JF17, b́egńi MS32, syṕo AB11, bav́u śi MS32, pšyv́ezła MB24, 
WR13, pšyv́edła JF17, rob́uł WR13. Wymowa asynchroniczna występuje rzadziej: vjeji 
ruzmavjać MB24, mjała MB24, JF17, łomju JP52, ḱipjo JF17. 

Pod wpływem ukraińskim pojawiają się formy z (nowym) l epentetycznym: dubavľa, 
začypľa śi MB24, ľubľu JF17, JP52, fstavľaľi, zakupľaľi MB24, punastavľajou, pšyčy-
pľaju MB24, ščepľu MG13, vyrablaju MB31

III. Morfologia czasownika
A. Podział na koniugacje

Podział na koniugacje jest podobny jak w polskim języku literackim. Ze względu na 
podwyższenie artykulacji nieakcentowanego e do i (częstą neutralizację e ~ i w pozycji 
nieakcentowanej) końcówką wyróżniającą I i II koniugację jest najczęściej końcówka 
2 os. lmn. (-eće ǀǀ -iće) oraz 1. os. lmn., jeśli występuje z „długim” wariantem tej koń-
cówki (-emy ǀǀ -imy, -emo ǀǀ -imo). W pozostałych formach osobowych końcówki koniu-
gacji I i II mogą brzmieć tak samo, co jednak nie może być argumentem za wydzielaniem 
tu koniugacji mieszanej, jak to czynią niektórzy badacze (por. końcówki czasowników 
jednosylabowych koniugacji I).

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Morfologia czasownika w gwarze wsi Wójtowce na Podolu 447

Nie wiadomo natomiast jak traktować czasowniki mające zarówno końcówki koniu-
gacji I jak i III, np. (ja) struže — strugam, (ja) koṕi — kopaš, (ja) komṕu — kumpajo, 
czy koniugacji II i III, np.: ja pačše śe — ja pačam śi, bowiem możemy tu mieć do 
czynienia albo z dwiema odmianami albo rzeczywiście z koniugacją mieszaną — rzecz 
wymaga szczegółowego zbadania w oparciu o szerszy materiał z mowy poszczególnych 
idiolektów.

Czasowniki jednosylabowe (z akcentowanymi końcówkami czasu teraźniejszego, 
nie znające wahań w brzmieniu końcówek) z końcówką -emo w 1. lm nie tworzą odręb-
nego podtypu (jak w gwarze Zielonej), bo końcówka ta występuje też, choć sporadycz-
nie, u innych czasowników, np. dajemu JF17.

Podtypy koniugacyjne

Koniugacja I

1. Tematy czasu teraźniejszego i przyszłego prostego niealternujące
1.1. Temat zakończony na spółgłoskę miękką lub funkcjonalnie miękką, bezokolicz-

nik zakończony na -ać. Przykłady: brechać ‘szczekać, kłamać’: 1. lp brešy MB24, 2. lp 
brešyš JF17, 3. lp brešy MB24, 3. lm brešou MB24; kazać itd. ‘mówić’: 1. lp kaže, kažy, 
kažu, skažy, ruskažy JF17, 2. lp kažyš JP52, 3. lp kaže, kažy, skažy JF17, 1. lm kažem, 
kažyem JF17, 2. lm skažec’ė JF17, 3. lm kažo, kažȯ , kažou, kažu JF17, kažut KB31, skažo 
AB11.

1.2. Temat zakończony na j, bezokolicznik zakończony na -ovać lub -vać (1.2.a), 
-yvać/-ivać (1.2.b), -eć (1.2.c), -ać (1.2.d) -ić, -yć, -uć (1.2.e).

1.2 a. Bezokolicznik zakończony na -ovać lub -vać: gotować itd.: gutovać JF17: 1. 
lp gutuje, zgutuji JF17, 2. lp gutujiš JF17, 3. lp gutuje, gutuji, zgutuji JF17, 1. lm gutujim 
JF17, 3. lm gutujȯ , gutuju, nagutuju JF17; dawać itd.: davać JF17, 1. lp daji JF17, 2. 
lp dajiš JF17, 3. lp daji, zdaji, daji śi JF17, ruzdaji MB24, pudaji śi JF17, 1. lm dajemu 
JF17, 2. lm dajeće JF17, 3. lm dajo AB11, daju JF17, MB24, MB31, dajꞌut (forma ukra-
ińska) Ż.

1.2 b. Bezokolicznik zakończony na -yvać/-ivać: wysypywać itd.: 1. lp vysypuji 
JF17, 2. lp nasypujiš, punasypuješ JF17, 3. lp nasypuje JF17, vysypuji MB24, putsypuji 
śi JF17, 3. lm nasypuju, zasypujo, punasypuju JF17; zakąsywać ‘o pszczołach’: za-
kunsyvac’ JF17; 3. lm zakunsuju JF17.

1.2 c. Bezokolicznik zakończony na -eć: dnieć: 3. lp dńeji MB24; zadębieć: 3. lm 
zadymb́eju JF17.

1.2. d. Bezokolicznik zakończony na -ać: grzać itd.: gžać, zagžać JF17; 3. lp zygžeje 
śi JF17, 2. lm zagžejeći JF17, 3. lm gžejo JF17; piać: 3. lp ṕeji JF17; prasować: 3. lm 
prasuju JF17.

1.2. e. Bezokolicznik zakończony na –ić/-yć, -uć: bić itd.: b́ić JF17: 2. lp b́ijiš JF17, 
3. lp b́ijei, b́ijje, b́iji, vyb́ije, b́iji śe JF17, vyb́iji MB24, zab́iji śe JF17, 3. lm b́iju, zab́iju 
JF17; wymyć itd.: vymyć JF17; 2. lp vmyjiš MB24; żyć: žyc” JF17: 1. lp žyvꞌu (tu forma 
ukraińsko-rosyjska) Ż, 3. lp žyji JF17, žyje Ż, 1. lm žyjim AB11, 3. lm žyjo WR13, žyju 
MB24; rozzuć się: rozzuć śi JF17; 1. lp ruzzuji JF17, 3. lp ruzzuji JF17, 1. lm ruzzujemy 
JF17.

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



448 Polszczyzna południowokresowa

1.4. Temat zakończony na ľ, bezokolicznik zakończony na -eć (-ić): mlić itd.: mľić, 
zemľić JF17; 2. lp zḿeľiš JF17, 3. lp ḿeľi, śe ḿeľi JF17, 3. lm ḿeľu JF17.

2. Tematy czasu teraźniejszego i przyszłego prostego alternujące
2.1. Temat zakończony na spółgłoskę -r- alternujacą z -ž- (-š-) oraz -v- alternujacą 

z -v-; bezokolicznik zakończony na –ać: brać itd.: brac” JF17, 1. lp zab́ere JF17, 2. lp 
b́ežyš JF17, ruzb́ežyš AB11, 3. lp b́ežy MB24, ruzb́ežy śi, zb́ežy śi, zab́ežy JF17, b́erꞌe, 
berꞌe HG22, 3. lm b́eru, b́ežu, vb́eru, zb́erȯ , zb́eru, nab́ero JF17, zab́eru JP52; rwać itd.: 
1. lp narvey MB24, 3. lp vyrv́i MB24, 3. lm narvou, vyrvu JF17.

2.2a. Temat zakończony na spółgłoskę -n-, -m-, alternującą z -ń-, -ḿ-, bezokolicznik 
zakończony na -ońć (< -*ąć): obciąć itd.: općuńć JF17, 3. lp zetńei JF17; zeżnąć itd.: 
zežnuńć JF17, 1. lm nažńim JF17, 3. lm nažnu, vyžnu, zažnu JF17.

2.2.b. Temat zakończony na spółgłoskę -r- alternującą z -ž- (-š-), bezokolicznik za-
kończony na -eć (-yć): utrzeć itd. ṷučšyć JF17: 2. lp načyš JF17, 3. lp zečšy śi JF17.

2.2c. Temat zakończony na spółgłoskę przedniojęzykowo-zębową, alternującą 
ze spółgłoską miękką, bezokolicznik zakończony na -ść: najść itd.: najść MB24, 3. lp 
najdźi, najdz’e JF17, 1. lm najdźemů WR13, znajdemu Ż; pleść: 1. lp pľety MB31, 2. lp 
pľećeš MB31, 3. lp pľeći JF17, 1. lm pľec”im MB31, 3. lm pľetu MB24.

2.2.d. Temat zakończony na spółgłoskę tylnojęzykową (najczęściej) alternującą 
ze spółgłoską funkcjonalnie miękką, bezokolicznik zakończony na -c: móc itd. 1. lp 
moǵė, moǵie, može, možey, možy JF17, pumožy, pumoǵi JP52, 2. lp možyš JF17, možeš 
AB11, 3. lp može, možy JF17, pumožy JF17, JP52, WR13, 1. lm možemy JF17, 3. lm 
mogȯ , zmožu JF17, pumožu, pumogu JP52; piec itd.: ṕic MB24, 1. lp. sṕečy, puṕečy 
JF17, 3. lp sṕečy MB24, 1. lm ṕičemy K, 3. lm ṕeču, duṕeču śi, naṕečou JF17.

2.3. Tematy z sufi ksem -no-, alternacje w tej grupie dotyczą wymiany n (1. os. lpoj. 
i 3. os. lmn.) do ń (pozostałe osoby).

2.3.a Tematy ze stałym sufi ksem -no-, bezokolicznik zakończony na -noć/-nuć/-nuńć: 
ciągnąć itd.: ćoŋgnuńć JF17, 3. lp ćoŋgńi śe JF17, 1. lm zaćoηgńim JF17, 3. lm ćoŋgno, 
ćoŋgnȯ  JF17; kinąć itd.: ḱinuc” JF17, 1. lp sḱiny, sḱiney JF17, fḱiny MB24, 2. lp ḱińiš 
JF17, 3. lp ḱińi MS32, vyḱińi, ḱińi śi JF17, 3. lm ḱinu, pšyḱinu, vyḱinu JF17.

2.3.b. Tematy z sufi ksem -no-, bezokolicznik zakończony na -ć, -ść, -noć: strzęgnąć 
‘ugrzęznąć’: ščšeŋgnuć JF17, 1. lp ščšeŋgny MB24, 3. lp ščšeŋgńi MB24, zaščšeŋgńi 
JF17, 1. lm ščšeŋgńim MB24, 3. lm ščšeŋgnu MB24. Tu dochodzą czasowniki z niektó-
rymi tylko formami z -no-, nie mające pierwotnie tego sufi ksu: kłaść: 2. lp. kładźiš JF17, 
3. lp. kładźi JF17, 3 lm kładu JF17, kładnou MB24, kładnu MG13.

W odmianie czasownika iść występuje często przesunięcie akcentu na ostatnią syla-
bę, zgodnie z wzorem ukraińskim. Formy takie występują obocznie do form z akcentem 
paroksytonicznym (także u tych samych informatorów): iść itd.: 1. lp ide JF17, Ż, idꞌe, 
pujde JF17, JP52, pšyjde JF17, MB24, pšejdy MB24, MS32, pujdꞌe, ṕijdꞌe (forma ṕijdꞌe 
— ukraińska) JF17, zajdꞌe Ż, 2. lp idźeiš MB24, idźꞌeš, pujdz”eš, vyjdźiš, pšejdźiš JF17, 
zajdźiš JF17, AB11, pujdźiš MG13, pujdz”ꞌeš JF17, Ż, 3. lp. idźe JF17, MB24, MS32, 
MG13, idz”e JF17, MB24, idz”ꞌe MB31, idz’ꞌe JP52, ide Ż, idźi MB24, pšejdźi, pšyj-
dz”ė, pujdz”e, zajdźi JF17, pudyjdz’e JP52, pšyjdźi JF17, MB24, vyjdźe JF17, MB24, 1. 
lm idźem, idźꞌem, pujdźem, ṕijdźem, pujdźꞌem (forma ṕijdźem ukraińska) JF17, idźemů 
WR13, idemu (forma ukraińska), Ż, 2. lm idźeći MB24, zajdźeći JF17, 3. lm ido JF17, 
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WR13, MS32, idȯ  JF17, idu MB24, idꞌo JF17, AB11, MB31, pujdȯ , ńi dujdo, zajdo 
JF17, pšyjdu JP52.

Koniugacja II

1. Tematy czasu teraźniejszego i przyszłego prostego niealternujące:
1.1.a Bezokolicznik zakończony na -ać: bać się: 1. lp boje JF17, boji MB24, 3. lp 

boji JF17, 1. lm bojimy JF17, 3. lm boju JF17; spać itd.: spać AB11, JF17, MB24, spac” 
JF17, 1. lp sṕi JF17, 2. lp sṕiš, vyśṕiš JF17, 3. lp sṕi JF17, 1. lp sṕimu MB24, 3. lm sṕo 
JF17.

1.1.b Bezokolicznik zakończony na -eć (-yć/-ić): klęczeć: kľenčyć JF17, 1. lp kľenčy 
JF17, 1. lm kľenčymy JF17; milczeć: ḿilčyc’ JP52, 1. lp ḿilčy JP52, 3. lp ḿilčy JP52, 1. 
lm ḿilčym JP52, ḿilčo JP52.

1.1.c Bezokolicznik zakończony na -yć/-ić: cieszyć: c’ešyc’ JP52, 1. lp c’ešy s’e JP52, 
3. lp c’ešy s’e JP52, 1. lm c’ešym s’i JP52; robić itd.: rob́ić JF17, MS32, AB11, 1. lp zro-
b́e MB24, 2. lp rob́iš, zrob́iš JF17, AB11, 3. lp rob́i JF17, rob́i śe MG13, rob́i śi MB24, 
rob́i s’i JP52, zrob́i JF17, MB24, MS32, Ż, zarob́i Ż, 1. lm rob́im MB24, zrobym JF17, 2. 
lm rub́ic”e JF17, rub́ic’e JP52, 3. lm rob́o, rob́ȯ , rob́u JF17, MB31, JP52, robju MB24, 
robľu JP52, MB31, M, robľat Ż, purob́o, narob́u JF17, purobju MB24.

Do tego podtypu należy też czasownik umieć: uḿeć, uḿic” JF17, 1. lp uḿi MB31, Ż, 
vuḿe MB31, uḿeju JF17, 3. lp uḿe Ż, u̯uḿi MB24, 3. lm u̯uḿu JP52, uḿiju Ż i zapewne 
też rozumieć: 3. lp ruzuḿe MB24, ruzuḿi MB24.

2. Tematy czasu teraźniejszego i przyszłego prostego alternujące
2.1.a Temat zakończony na spółgłoskę funkcjonalnie miękką alternująca ze spółgło-

ską miękką, bezokolicznik zakończony na -eć (-yć/-ić), np. widzieć: 1. lp v́idze JF17, 
MS32, v́idzy MB24, JF17, MS32, 2. lp v́idźiš, v́idz”iš JF17.

2.1.b Temat zakończony na spółgłoskę funkcjonalnie miękką alternującą ze spółgło-
ską miękką, bezokolicznik zakończony na -yć/-ić, np. prosić itd.: zaprośić MB24, 1. lp 
proše WR13, prošy JF17, 3. lp prośi MB24, pros”i JF17, pros’i JP52, 1. lm pros”imy 
JF17, 3. lm prošu MB24.

2.2 Temat zakończony na spółgłoskę twardą alternującą ze spółgłoską miękką, bez-
oklicznik zakończony na -yć/-ić, np. chodzić itd.: xodz”ić MS32; 1. lp vyxodze, vyxo-
dzy JF17, pšyxodzy AB11, 3. lp xodźi JF17, MB24, MS32, xodz”i JF17, pšyxodźi JF17, 
MB24, vyxodźi MS32, JF17, MB24, sxodźi, zaxodźi MB24, nasxodźi śe JF17, 1. lm 
xodz”im MB31, zaxodźim, vyxodźim JF17, sxodźim WR13, 2. lm xudźići JF17, 3. lm 
xodzo MB24, xodzu MB24, MB31, JP52, vyxodzu JF17, JP52, pšyxodzu JP52, JF17, 
sxodzu śe MB24; posłodzić: pusłodźić JF17; 1. lp pusłodzey JF17, 3. lp pusłodźi JF17, 
1. lm pusłudźimy K.

Koniugacja III
W koniugacji III nie ma alternacji w temacie, brak tu podtypów, np. dać itd.: dać 

MB24, dac” JF17; 1. lp dam JF17, MB31, ůddam JF17, 2. lp daš JF17, 3. lp da MB24, 
WR13, ůdda MB24, 1. lm damy JF17, 3. lm dadzo, uddadzo JF17, dadzou MB24, dadzu 
MS32, JF17; dźwigać: dz’v́igac’ JP52; 1. lp dz’v́igam JP52, 2. lp dz’v́igaš JP52, 1. lm 
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dz’v́igamy JP52; kidać itd.: ḱidać MB24; 1. lp ḱidam śi, pusḱidam JF17, 3. lp ḱida, ḱida 
śe JF17, puḱida s’e JP52, 1. lm ḱidamy, vyḱidamy JF17, naḱidamu MG13, 3. lm ḱida-
jȯ  JF17, ḱidaju JF17, MB24, vyḱidajou, rusḱidaju JF17, pšyḱidaju AB11, JF17, fḱidaju 
MB24; mieć (lub mać): 1. lp mam MS32, MB24, JF17, maju HG22, 2. lp maš AB11, 
JF17, majiš Ż, 3. lp ma MS32, MG13, WR13, JF17, maje HG22, 1. lm mamů MB31, 2. 
lm maći JF17, 3. lm majȯ  JF17, maju JF17, MB24, MG13, JP52; śpiewać itd.: śṕivać 
MB24, s’ṕivac’ JP52; 1. lp śṕivam JF17, śṕivaš JF17, śṕevaš MB24, 3. lp śṕiva JF17, 
MB24, MS32, śṕiva, zasṕiva MB24, 1. lm śṕivamy JF17, 3. lm śṕivajo WR13, JF17, śṕi-
vajou JF17, WR13, śṕivaju MB24, JF17; trzymać itd.: čšymać JF17, vyčšymać MS32; 
1. lp čšymam MB24, MS32, 3. lp čšyma, čšyma śi JF17, 1. lm čšymamů śi WR13, 3. lm 
čšymajo, čšymajou JF17, čšymaju JF17, JP52.

Według paradygmatu koniugacji III odmienia się też czasownik „jeść”: jeść: jeść 
MS32, JF17, MB24; 1. lp jim MB24, 2. lp zjiš JF17, Ż, 3. lp ji MS32, JF17, 1. lm jimy 
JF17, 2. lm jići JF17, 3. lm jedzo JF17, jedzou MB24, jedzu JF17, JP52, zjedzo JP52, 
najedzu śi, zajedzu JF17. Casowniki „wiedzieć” i „powiedzieć” w 1 os. lp mogą mieć 
w wygłosie samogłoskę należącą do tematu -e (-i): wiedzieć itd.: v́edźić AB11, puv́edźić 
MB24, AB11: 1. lp v́im JF17, MB24, MS32, AB11, v́em, v́e JF17, v́i MS32, pov́im JF17, 
MB24, 2. lp v́iš MB24, JF17, AB11, v́eš Ż, 3. lp v́i JF17, MB24, MS32, v́e MB24, 1. 
lm v́imy obok v́imu MB31, v́emu Ż, 2. lm v́iće AB11, v́ic”e JF17, v́ic’e MB31, v́ec”i Ż, 
v́ic’i WR13, 3. lm v́edzo MS32, v́edzu MS32, JF17.

Według paradygmatu koniugacji III odmieniają się też niektóre czasowniki, które 
w języku ogólnopolskim należą do koniugacji I. Są to formy, których bezokolicznik 
kończy się na -ać, a temat nie alternuje (wyjątek stanowią tu tematy bezokolicznika 
na -s-, -z-, np.: czesać). Według III koniugacji odmieniają się też w gwarze czasowniki 
typu zajmać, które w języku ogólnopolskim mają sufi ks -ova-. Zjawisko przechodzenia 
z I koniugacji do III znane jest w wielu gwarach południowokresowych, m.in. w sąsied-
niej Zielonej. Należą tu: drapać: 1. lp drapam JP52, 3. lp drapa JP52, 3. lm drapajo 
JP52; dziobać itd.: 3. lp dźoba MB24, 3. lm ruźdźubajo JF17; grabać ‘grzebać’, 1. lp 
grabam JF17, 3. lp graba śi JF17; krakać: 3. lp krakaju MB24; rąbać itd.: rombać 
MB31, MB24, rombac’ JP52, purombac’ M, vyrombac’ JP52, zrombac’ JP52, 1. lp rom-
bam JF17, JP52, zrombam JP52, 3. lp romba JF17, JP52, 1. lm rumbamy JF17; skrabać: 
1. lp skrabam JP52, 3. lp skraba JF17; skubać: skubać JF17, skubac’ JP52, upskubać 
MB24, zyskubac” JP52; 1. lp skubam JF17, 3. lp skuba śi JF17; otrzepać: učšepac” 
JF17, 1. lp utčšepam JF17; wdłubać: 2. lp vdłubaš JF17; wyjąć: 2. lp vyjḿiš JF17, 3. lm 
vyjmaju JF17; zajmać: zajmać JF17; 3. lp zajma MB24, zajma śi JF17, 3. lm zajmajou, 
zajmaju JF17; zlatać: 3. lp zlata MS32.

Paradygmat „mieszany”
Pewne czasowniki przyjmują niektóre końcówki koniugacji I oraz III (por. wyżej 

III.2. Podział na koniugacje): kopać itp.: kopać, zakopać JF17; 2. lp kopaš, fkopaš JF17, 
3. lp kopa śi, koṕi JF17, 1. lm kupamy JF17, 3. lm kupaju, vykupajou JF17; kąpać: 3. 
lm kumpajou, komṕu, komṕu śi JF17; przyjmać: 3. lp pšyjma AB11, pšyjmuje, pšyjmuji 
JF17; skakać: 3. lp skačy JF17, 3. lm skakaju JF17; łapać itd.: złapać JF17; 1. lp łapam, 
złaṕi MB24, 2. lp złaṕiš AB11, łapaš śi JF17, łapaš MB24, 3. lp łapa JF17, MB24, 
MS32, łapa śe JF17, złaṕi MS32, 1. lm łapamo MB24, 3. lm złapajou, pułapajou śi JF17, 
łapaju MS32, MB24.
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[Resztki dawnej koniugacji atematycznej
Zapisano formy: umieć: uḿeć, uḿic” JF17; 1. lp uḿi MB31, Ż, vuḿe MB31, uḿe-

ju JF17, 3. lp uḿe Ż, u̯uḿi, ruzuḿe, ruzuḿi MB24, 3. lm u̯uḿu JP52, uḿiju Ż; rozu-
mieć: ruzuḿe, ruzuḿi MB24; wiedzieć itd.: v́edźić AB11, puv́edźić MB24, AB11, pu-
v́edz’ic’ JP52; 1. lp v́im JF17, MB24, MS32, AB11, v́em, v́e JF17, v́i MS32, pov́im JF17, 
MB24, 2. lp v́iš MB24, JF17, AB11, v́eš Ż, 3. lp v́i JF17, MB24, MS32, v́e MB24, 1. lm 
v́imy MB31, v́imu MB31, v́emu Ż, 2. lm v́iće AB11, v́ic”e JF17, v́ic’e MB31, v́ec”i Ż, 
v́ic’i WR13, 3. lm v́edzo MS32, v́edzou JF17, v́edzu MS32, JF17.]

B. Formy osobowe czasownika

B.1. Czas teraźniejszy i przyszły prosty: końcówki, wybrane alternacje i wyrównania

Według koniugacji I odmieniają się m.in. czasowniki jednosylabowe, których końcówki 
występują w pozycji silnej — akcentowanej, przez co ich formy są ważne dla ustalenia 
tego, co jest końcówką, a co wariantem końcówki. Zanotowano formy: ciąć: 3. lp tńe JP52, 
3. lm tno JF17, MS32, tnȯ  MS32, JP52; rwać: 1. lp rve JP52, 3. lp rv́e JP52, rv́e śe JF17, 
1. lm rv́emȯ  JP52, 3. lm rvo MB24, MB31, JP52; trzeć: 2. lp čšyš (!) JF17, 3. lp čše, čše 
śi JF17; żąć itd.: 3. lp žńe śi MB31, užńi JF17, 3. lm žno JF17, MB31; żreć: 3. lp žre JP17.

Końcówki poszczególnych koniugacji przedstawiono w tabeli „Końcówki poszcze-
gólnych koniugacji”.

Poza końcowym -mo w 1. lm, które jest systemowe, w mowie różnych idiolektów 
wystąpiły sporadycznie także inne końcówki ukraińskie (rosyjskie), np. w 1. lp -u (kažu), 
w 3. lm -ut (kažut), przy czym najczęściej są to zapożyczenia całych form, co szczegól-
nie dobrze widać w formach takich jak dajꞌut.

W gwarze występuje odmienna niż w języku ogólnopolskim przynależność niektó-
rych czasowników do określonych koniugacji. Do koniugacji III należą m.in.: dłubać, 
čšepac”, grabać ‘grzebać’, łapać, rombać, ruźdźobać, skubać, pustompać JP52, zajmać 
(zob. dalej).

Tabela: Końcówki poszczególnych koniugacji

Koniugacja I Koniugacja II Koniugacja III

1. os. lp -e (-i/-y) -e (-i/-y) -m

2. os. lp -eš (-iš/-yš) -iš/-yš -š

3. os. lp -e (-i/-y) -i/-y -ø

1. os. lm -em*, -emy, -emo (-emu) -im/ym*, -imy/-ymy, 
-imo (-imu) -my, -mo (-mu)

2. os. lm -eće (-eći) -iće (-ići) -će (-ći)

3. os. lm -o (-u) -o (-u) -o (-u)

[W nawiasach podano warianty fonetyczne, występujące często w pozycji nieakcentowanej, gwiazdką 
oznaczono końcówkę najczęstszą w 1 os. lm. Wśród końcówek 1 os. lp należałoby dodać końcówki, 
związane z synkretyzmem końcówek 1 i 3 os. lp; w materiale mamy w pozycji mocnej (pod akcentem) 
tylko w kon. II -i/-y: ja sṕi, w kon. dawnej atematycznej -ø: ja v́i. Por. niżej Synkretyzm końcówek.]
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Końcówka 1. os. lp 
W koniugacji I i II końcówką jest -e, powstałe z odnosowienia -ę. W pozycji nieak-

centowanej końcówka ta ulega zwężeniu do -ė, a częściej do -i/-y, np. w I kon. moge 
AB11, moǵė, gutuje, v́ede, kłaḿi, płučy JF17, račkuji MB24, kaže MB31, češy, ščšyžy 
JP52, co może prowadzić do synkretyzmu z końcówką 3. lp. Kilka razy u niektórych 
czasowników zanotowano też ukraińską końcówkę -u: kažu JF17, AB11, skažu HG22, 
žyvꞌu (zapewne cała forma ukraińska) Ż i in.

W koniugacji III powszechnie występuje końcówka -m, np. mam JF17, MB24, MS32. 
Formy 1. lp maju HG22 i paḿetaje MG13 są formami ukraińskimi, przy czym ta ostat-
nia jest przeniesiona z formy 3 lp. (por. dalej uwagi o synkretyzmie końcówek); wobec 
braku całego paradygmatu nie wiadomo, czy są to obce wtręty w odmianie polskiej czy 
zwykłe formy w odmianie ukraińskiej. Por. też wyżej o formach v́i, v́e.

Końcówka 2. os. lp
W koniugacji I końcówką jest -eš, np.: možeš AB11, šuruješ, xceš, punasypuješ JF17, 

pľećeš MB31. W pozycji nieakcentowanej końcówka ta w większości przypadków ulega 
zwężeniu do -iš/-yš, np.: fšyjiš MG13, syṕiš, brešyš, vymaxujiš, gutujiš JF17, pučujiš 
MS32.

W koniugacji II końcówką jest -iš, np. kupiš, stojiš MG13.
W koniugacji III końcówką jest -š, np. čytaš AB11, pšyćiskaš JF17. Forma majiš Ż 

jest ukraińska (gdyby przyjąć zapożyczenie odmiana byłaby według koniugacji I).

Końcówka 3. os. lp
W koniugacji I końcówką jest -e, które w pozycji nieakcentowanej bardzo często 

ulega zwężeniu do -i/-y, np.: kłaḿi, depčy, umžy JF17, vyrv́i, v́eji MB24, nastaji MB31, 
b́egńi MS32, češy JP52. U najstarszego informatora raz odnotowano formę ukraińską 
ṕišyt AB11.

W koniugacji II końcówką jest -i/-y, np. kośi JF17, sadźi, ľežy MB24, ryčy MB24, 
MS32.

W koniugacji III końcówką jest -ø, np. łapa JF17, MB24, MS32. Formy: zbyraje 
HG22, nazyvaji Ż, nazyvajei śi MB24, maje, zbyraje HG22, puskaji HG22, pupuskaji Ż 
są formami ukraińskimi (gdyby przyjąć zapożyczenie odmiana byłaby według koniuga-
cji I). Forma bujꞌat (Ż) jest formą hybrydalną.

Końcówka 1. os. lm
W koniugacji I zanotowano końcówki: -em (najczęściej; w pozycji niekacentowa-

nej mamy tu -im/-ym), np. kažem, gutujim JF17, žyjim AB11 oraz -emy, np. možemy 
JF17, ṕičemy MB24. Końcówkę -emy notowano przeważnie na początku wypowiedzi 
oraz w odpowiedziach na pytania kwestionariusza (w sąsiedniej Zielonej w szlachec-
kich przysiółkach występuje -emy, natomiast w typie „mazurskim” -em). Szereg razy 
zanotowano zapożyczoną z ukraińskiego końcówkę -emo (w pozycji nieakcentowanej 
najczęściej w postaci -emu), np.: najdźemů WR13, ṕijemu, dajemu, uddamů JF17, sṕimu 
MB24, rv́emȯ  JP52, znajdemu Ż, którą w Zielonej zanotowano tylko w czasownikach 
jednosylabowych. Końcówka -em może być archaizmem dodatkowo wspieranym wpły-
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wem gwar ukraińskich, w których końcowe -m występuje obok -mo w pozycji nieakcen-
towanej4.

W koniugacji II za systemową należy uznać końcówkę -im/-ym, występującą 
u wszystkich informatorów: sxodźim WR13, sadźim MG13, stajim JF17, MB24, xo-
dz”im MB31, c’ešym s’i JP52; końcówka ta jest charakterystyczna również dla gwary 
Zielonej. Końcówka -imy/-ymy: bojimy, kľenčymy, pusłudźimy, mudľimy, pros”imy, kuľi-
my, kuṕimy pojawia się tylko u jednej osoby JF17, wyłącznie w odpowiedziach na py-
tania kwestionariusza. Wyjątkowo zanotowano ukraińską końcówkę -mo: sṕimu MB24.

Końcówki: -emy w I koniugacji oraz -imy/-ymy w II koniugacji istnieją w gwarze 
zapewne w biernym zasobie polszczyny.

W koniugacji III obocznie z końcówką -my, np. damy, ḱidamy JF17, v́imy MB31, wy-
stępuje zapożyczona z ukraińskiego końcówka -mo: čšymamů śi WR13, zb́iramuš JF17, 
mamů MB31, kašľamo JP52. W Zielonej w III koniugacji końcówka -mo przeważa.

Końcówka 2. os. lm
Tu zanotowano wyjątkowo mało przykładów.
W koniugacji I końcówką jest -eće: dajeće, xcec”e JF17, z częstym zwężeniem samo-

głoski wygłosowej: zexcećei WR13, zagžejeći, skažec’ė JF17.
W koniugacji II występuje końcówka -iće/-yće, np. xudźići JF17.
W koniugacji III końcówką jest -će (zwykle występuje w postaci -ći), np. maći, jići 

JF17.

Końcówka 3. os. lm
We wszystkich koniugacjach końcówką jest -o, pochodzące z -ǫ (a występujące naj-

częściej w pozycji nieakcentowanej w postaci -u), w koniugacji III po samogłosce wy-
stępuje -jo (najczęściej w postaci -ju).

W koniugacji I: syṕo AB11, ćoŋgno, gžejo, zakujo, skakaju, prasuju, płuču JF17, 
češu HG22, pľujo, gutuju MB24, kuľinduju MS32, łoḿu JP52 itd. W kilku formach 
zanotowano ukraińskie formy: kažut HG22, MB24, MB31, upšmꞌurgujut HG22, MG13, 
dajꞌut Ż.

W koniugacji II: ščepľu MG13, rob́o, rob́u, ftoṕu JF17, purobju MB24, pustav́u 
JP52 itd.

W koniugacji III: xuvaju MG13, dadzo, dadzu JF17, graju MB24, MS32 itd.

Synkretyzm końcówek
W koniugacji I w wyniku odnosowienia *ę i zwężenia nieakcentowanego e często 

dochodzi do synkretyzmu form 1. i 3. os. lp, np.: (ja) češy — (on) češy, (ja) vysypuji — 
(on) vysypuji, ja ľežy JF17 — on ľežy MB24, ja c’ešy s’e — on c’ešy s’e JP52, ja ryčy 
— on ryčy MS32, MB24, ja ḿilčy — on ḿilčy JP52, ja boji (się) MB24 — on boji (się) 
JF17, ja v́ežy — on v́ežy MB24, ja muv́i JF17 — on muv́i MB31. W grupie czasowni-
ków z tematem zakończonym na spółgłoskę twardą, powstawaniu form synkretycznych 
zapobiegają alternacje spółgłosek: 1. lp pľety — 3. lp pľec”i MB31, pšendy JF17 — 

4 Por. K. Dejna, Gwara Milna, [w:] tegoż, Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej, Łódź 
1991, s. 230.
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pšeńdźi MB24, złažy — złaźi JF17, kradne — kradńi JF17, a także ja muše MB24 — on 
muśi MS32, ja nošy JF17 — on nośi MB24, ja košy JP52 — on kośi JF17, ja proše WR13 
— on prośi MB24, ja sadzy JF17 — on sadźi MB24, ja młucy JP52 — on młući MG13, 
ja pusłodzey — on pusłodźi JF17, ja vyxodze JF17 — on vyxodźi MS32.

Konsekwencją synkretyzmu w pozycji nieakcentowanej jest synkretyzm w pozycji 
akcentowanej (mocnej) ja sṕi MB24 — on sṕi JF17, (ja) v́e JF17 — (on) v́e MB24, (ja) 
v́i — (on) v́i MS32 i in.

Do synkretyzmu form i końcówek 1. i 3. lp może dochodzić też w wyniku wyrównań 
w temacie u czasowników I koniugacji typu (ja) možy, ščšyžy, sṕečy (zob. niżej).

Wybrane alternacje i wyrównania w tematach czasownika

Alternacje samogłoskowe
Brak jest ogólnopolskiej alternacji e : o w formach czasu teraźniejszego i przeszłego 

w czasownikach nieść, wieźć, brać, pleść, prać : zav́ezła WR13, pšyńeśi, zńeśi, zańesu, 
ńesȯ , ńesou, ńesu, v́ezu, zb́eru, zb́erȯ , pľety, ṕeru śi, ńesła, pšyńesła, vyńesła JF17, pľetu 
MB24, pľety MB31, nańeśi MS32, pudńesy, zab́eru, pudńeso JP52, zańesy JF17, JP52, 
pšyv́ezła JF17, MB24, pšyv́ezu MG13, MB31, b́eru MB31, JF17, MB24. Brak jest alter-
nacji e : o m. in. w Zielonej (DzięgZ: 158).

Brak jest też ogólnopolskiej alternacji e : a w paradygmacie czasownika jechać : jede 
JF17, jedȯ  MB24, jedu JF17, JP52, pšyjedu JF17, MB24, pujedu JF17, MB24, MB31. 
Wyjątkowo zapisano pšyjade JF17. Podobna sytuacja jest w Zielonej [DzięgZ: 159].

Alternacje spółgłoskowe
Tak jak w języku ogólnopolskim, alternacje spółgłoskowe występują w I i II koniu-

gacji.
Koniugacja I (przykłady):
spółgłoska twarda : spółgłoska miękka

v : v́ 1. lp rve: 3. lp rv́e JP52
d : dź 3. lm kładu: 3. lp kładźi JF17; 1. lp pšendy JF17: 3. lp pšeńdźi MB24
t : ć 1. lp pľety MB31: 3. lp pľeći JF17
s : ś 3. lm ńesu: 3. lp ńeśi JF17; 3. lm pasu śi: 3. lp paśi śi JF17
n : ń  3. lm rosnu MB31, MG13: 3. lp rośńi MS32, JF17, MB24, MG13, MB31; 3. 

lm tno JF17: 3. lp tńe JP52; 3. lm b́egnou JF17: 3. lp b́egńi JF17, MS32; 1. lp 
ščšeŋgny: 3. lp ščšeŋgńi MB24; 1. lp kradne JF17: 3. lp kradńi JF17

spółgłoska twarda: spółgłoska funkcjonalnie miękka
g : ž 1. lp moge AB11: 3. lp može JF17
r : ž/š 3. lm b́eru MB31, MB24: 3. lp b́ežy HG22, MB24; 1. lp vytry: 3. lp vyčšy JF17

W gwarze zachodza dwa odstępstwa od tego stanu. Pierwsze polega na palatalizacji 
spółgłosek tylnojęzykowych, kończących temat, przed i pochodzącym z e (wcześniej 
z *-ę) w czasownikach typu móc, pomóc, tłuc i w opozycji: spółgłoska twarda tylnoję-
zykowa ~ spółgłoska funkcjonalnie miękka — pierwszy człon zostaje zastąpiony przez 
spółgłoskę tylnojęzykową miękką, np.
ḱ : č 1. lp stłuḱi JF17 : 3. lp tłučy MB24
ǵ : ž 1. lp moǵė : 3. lp može JF17; 1. lp pumoǵi JP52, JF17: 3. lp pumožy JP52, JF17.
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Drugie odstępstwo polega na wyrównaniu spółgłoski kończącej temat w paradygma-
cie, jak to ma miejsce w przypadku
1. lp možy JF17, pumožy JP52
1. lp ščšyžy JP52
1. lp sṕečy, pouṕečy JF17
3. lm ṕeču (JF17, M), naṕečou JF17
3. lm zmožu JF17, pumožu JP52, ščšyžu JF17, JP52
3. lm b́ežu JF17

Wyrównanie, powodujące nowe alternacje, zachodzi w formie 3. lm zav́edzu MS32.
W formie 1. lp brex́i MB24 występuje wyrównanie do tematu bezokolicznika.
Te i podobne nowe alternacje i wyrównania występują w wielu gwarach południowo-

kresowych (w sąsiedniej Zielonej głównie u najmłodszych, a także u osób ze starszego 
pokolenia drobnej szlachty).

W czasownikach koniugacji II, których temat kończy się na spółgłoskę twardą lub 
funkcjonalnie miękką, występują alternacje tak, jak w języku ogólnopolskim:

spółgłoska twarda: spółgłoska miękka, np.
c : ć 1. lp ľecy JP52: 3. os. lpoj. ľec”i MB24; młucy JP52: młući MG13, JF17
dz : dź 1. lpoj. vyxodze JF17: 3. os. lpoj. vyxodźi JF17; sadze JF17: sadźi MS32

spółgłoska funkcjonalnie miękka: spółgłoska miękka, np.
dž : dź 1. lpoj. ježdžy JF17: 3. os. lp jezdz”ił JF17
š : ś 1. lp muše MS32, MB24: 3. lp muśi MS32; nošy JF17: nośi MS32, MB24

Nową alternację wprowadza sporadycznie się pojawiające wprowadzenie do form 
1. lp i 3. lm po spółgłoskach wargowych l, zapożyczenego z form ukraińskich (i rosyj-
skich), np. začypľa, pšyčypľaju JF17.

B.2. Czas przeszły
Czas przeszły jest tworzony analitycznie za pomocą odpowiedniego zaimka osobowego 
oraz form dawnego imiesłowu na -ł-, np. ja była, ty poła, my vźeńi. W liczbie mno-
giej odnotowano jedynie formy na -li z brakiem rozróżnienia rodzajowego: xľeby śe 
rudźiľi, bžeǵi byľi, baby nos”iľi JF17, baby kus’iľi, xłopy kus’iľi JP52. U najstarszych in-
formatorów trzy razy wystąpiły formy na -ły przy rzeczownikach niemęskoosobowych: 
morǵi były WR13, vže pšyšły zv́iščeńa, rosły taḱe ḿitľicy JF17, należy je chyba trakto-
wać jako zapożyczone z ukraińskiego. Formy tworzone syntetycznie notowano w gwa-
rze sporadycznie, głównie w odpowiedziach na pytania kwestionariusza, przy czym 
pojawiały się one wyłącznie u informatorów z najstarszego pokolenia, którzy polszczy-
znę literacką pamiętają jeszcze z polskiej szkoły: spꞌotkałym śi, ḿałym, byłem, byľiśmy, 
muruvaľiśmu AB11, duńosłam, zabyłam, vźełam JF17, zapumńałam, ryhałam, ḿałam 
MB24. Z gwar południowokresowych jedynie w gwarze Milna [DejM] formy synte-
tyczne są systemowe, u niektórych informatorów w Hałuszczyńcach (drobna szlachta) 
występują często, w innych gwarach południowokresowych formy takie notowano spo-
radycznie [DejM: 231; DzięgH: 105; DzięgZ: 137; CechO: 146].

Przykłady:
1. lp koniugacja I — skazał, brał, ukrat; byłem AB11, pupracovał, žył, sḱinuł, max-

nuł WR13, xćała, pšendła, złapała, zasuneła JF17, kazała HG22, płakała MB24, v́unza-
ła MB31, čuła MS32, čšensła, pusypała JP52; koniugacja II — końčył AB11, ńi słužuł 
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WR13, rub́iła JF17, učyła śi MB24, pľiv́iła JP52; koniugacja III — vyrastał AB11, 
pšygnała JF17, spšydała MB24, ńi zapaḿintała MB31, fćikała MS32, vygańała JP52

2. lp koniugacja I — ty pšyńesła JF17, ty ńi skazała MS32, ty nagutuvała JP52; ko-
niugacja II — ty ńi v́idźała JF17; koniugacja III — ty pytała JF17

3. koniugacja I — lp vysłał AB11, ńi sypału śi WR13, ḱiruvała MB24, ṕisał MB24, 
naṕisała MB31, zdjon JP52; koniugacja II — muv́ił MS32, WR13, stała, pudzvońił JF17, 
kšyčała, nastrašył śi MB24; koniugacja III — zb́irała WR13, pudumał JF17, nazyvała śi 
HG22, MB24, fćekał MB24, fćekła MB31, łyšyło śi JF17, MB31, pumagał MS32

1. lm koniugacja I — byľiśmy AB11, my u̯udžyľi WR13, pšybraľi śe my JF17, my 
b́iduvaľi, my składaľi MB31, zdjeńi JP52; koniugacja II — my spaľi JF17, my v́idz”eľi 
MB31, vyćirṕiľi MS32; koniugacja III — fćekľi my, my čšymaľi JF17, my xuvaľi, my 
šukaľi MB31

2. lm koniugacja I — vy fpadľi AB11, najšľi JF17; koniugacja II — vy v́idźeľi MB31; 
koniugacja III — brak przykładów

3. lm koniugacja I — kazaľi JF17, HG22, MB24, MB31, MS32, sypaľi MB24, vyṕi-
saľi WR13, zaśaľi JF17, čysaľi MB31, płukaľi MG13, vysłaľi AB11, zgutuvaľi JP52; 
koniugacja II — strujiľi AB11, bav́iľi śe WR13, muv́iľi JF17, kuṕiľi MB31, pustumṕiľi 
JP52; koniugacja III — punakryvaľi JF17, fćikaľi WR13, MB24, składaľi MB31, čšy-
maľi JF17, MS32, nazyvaľi HG22, MB31, MS32

W koniugacji I i II czasowniki z bezokolicznikiem na -ić/-yć w liczbie pojedynczej 
czasu przeszłego czasem mają zakończenie tematu w rodzaju męskim na -u-: uv́ežuł 
AB11, vžeńuł, u̯učuł, słužuł WR13, zubačuł JF17, rob́uł WR13, JF17, MB24, zrob́uł 
JF17, MB24, pšynošuł, žeńuł, potṕuł, zb́uł MB24, młuc’uł JP52. Przeważają jednak po-
staci zgodne z językiem ogólnopolskim: muv́ił WR13, MS32, zrob́ił MS32, JF17, kuṕił 
MS32, Ż, u̯utprav́ił WR13, pudzvońił, strojił, važył JF17, nastrašył śi, u̯učył śi MB24. 
W sąsiedniej Zielonej przejście i/y > u w tej pozycji jest cechą systemową [DzięgZ: 36, 
137–138].

W czasownikach z bezokolicznikiem na -ąć, -ąść (-ońć, -ońść) dawne -ł- w liczbie 
pojedynczej oraz -l- w 3. os. liczby mnogiej jest zastępowane przez -n-, -ń-: xytneno, 
utṕena śi, žeńi, vyžeńi JF17, vyćun ‘uderzył’ MB24, zdjena, zdjon, zdjeńi, ćon, ćeńi JP52, 
vźena JF17, MB24, vźon JF17, MB24, vźeńi WR13, JF17, MB24, JP52. Zjawisko to 
zachodzi niekonsekwentnie, równie często notowano formy bez zmian w temacie: vźeľi 
AB11, baxnůł, ssuneła, pšyćuł, vźeła JF17, pužneło MB31, vźoł MB24, JF17, AB11.

Czas przeszły czasownika iść notowano na wzór ogólnopolski: šła, šłȯ , šľi JF17 lub 
na wzór ukraiński: jišła JF17, JP52, MB24, MS32, MB31, jišał MB24, jišľi MG13. 
Formy derywowane od iść mogą mieć również postać zgodną z ogólnopolskim: pšyšyt, 
pošło AB11, pšyšľi JF17, pšyšła JF17, JP52, pošła JF17, MB24, lub wzorowaną na 
ukraińskiej z wstawną jotą, czemu sprzyja obecność joty w bezokoliczniku w przejść, 
wejść itp.: vyjšła AB11, vyjšľi, udyjšľi WR13, zajšła, pudyjšał, pudyjšła, oudyjšłȯ , vejšľi, 
pšejšľi, pšyjšľi JF17, pšejšła MB24, pšejšał MB31, pšejšło JF17, MB24. Również pod 
wpływem ukraińskim akcent często pada na ostatnią sylabę: pušꞌat WR13, pušľꞌi AB11, 
JF17, pušłꞌa MB31, JP52, jišłꞌa JP52.

Formy czasownika mľić notowano czasem tak jak w języku ogólnopolskim: meł, 
namełła JF17, melľi MB31, JF17 — podobnie jest w sąsiedniej Zielonej [DzięgZ: 140], 
a czasem tak jak w polskich gwarach: ḿeľił, naḿeľił JF17.
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Formy czasowników bać się, stać, siać i śmiać się są zgodne z ogólnopolskimi: stału 
WR13, zaśaľi, putśaľi, śḿaľi śi JF17, bał, sḿaľi MB24, s’ḿaľi s’e JP52, śaľi MB31, 
MB24, JF17, bała JF17, MB24, stała MB24, JF17, Ż, stał JF17, MS32, AB11, JP52, 
stało JF17, AB11, staľi AB11, JF17, MB24. Jeden raz zanotowano formę ukraińską (dia-
lektalną) z -ije-: śijeľi HG22.

B.3. Czas zaprzeszły
Zanotowano niewiele przykładów użycia czasu zaprzeszłego (głównie u jednej informa-
torki), często w trybie warunkowym: jak by ja była ńi fćikała, była vzgužała; on by był 
zavujovał ńeḿic; a te dźeći du kogu byľi fstaľi ranȯ , jak by ja śe była ftuṕiła; žyp un 
był głovy ńi zvodz”ił, by był z ľudz”ḿi upxodz”ił śe dobžy, byłby zavujovał; to ja vže tak 
o była poḿintała dobže; była meŋḱi ńi mjała, aľi Buk buł dupomuk JF17; kto buł varył 
HG22; ońi sob́i ńi ľub́iľi jedyn druǵego byľi JP52.

B.4. Czas przyszły złożony
Czas przyszły złożony tworzony jest bądź z dawnym imiesłowem na -ł- (26 zapisów), 
bądź z bezokolicznikiem (24 zapisy). Wydaje się, że formy na -ł- są częstsze u starszych 
informatorów. Przykłady:

1. lp bedy rob́ił AB11, bedė vorał WR13, bedy škurkovac” ‘o oraniu’, bedy žyła, bedy 
brała, bedy rob́ić, bedy rob́ic”, bedy čyṕić, bedy vyxodz”ic”, bede fc”ekac”, bedy fćikała, 
bende vyćirać, bedy gnała, bedy ľigac”, bedy jat JF17, bende pracovać, ńi bedy śi bać 
MB24, bedy mogła JF17, MB24, bedy zgartac’, bedy ščšyc JP52,

2. lp bedz’eš mjał JF17, bedźiš jišła, bedźiš jes”c” MB24, bedz’iš žyc’ MS32
3. lp bedźi śe ruzb́irał, bedźi uddyxać, bedźi stav́ał, bedźe ščsyľał, bedźi ḿała, bedźi 

šła, bedźe rodźić JF17, bedźi śi žeńuł, bedźi dojić, beńdźe myślał, bedźi ḿał MB24, bedźi 
ľatał MS32, bedz’i u̯udjiždžac’ JP52

1. lm beydźemy kfaśić, bedźim prośić, bedźim šľi, bedźim rumbaľi JF17
2. lm bydźeći ḿeľi JF17
3. lm bedu davaľi, bedu žneľi, bedu pšyžyvac”, bedu pšyžyvaľi, bedou gnaľi, bedu 

uśf ’encać JF17, bedu jeźdźić MB24, bedu sondźić MB31
W gwarze nie występuje układ zaobserwowany w Zielonej, gdzie w liczbie pojedyn-

czej rodzaju męskiego zanotowano prawie wyłącznie formy z dawnym imiesłowem na 
-ł-, natomiast w rodzaju żeńskim w gwarze „mazurskiej” najczęściej notowano formy 
z bezokolicznikiem [DzięgZ: 142].

B.5. Tryb przypuszczający
Morfem by może występować po czasowniku: umarby JF17 lub przed nim: by v́ency 
zarab́ał JF17. Przeważają formy bez końcówek osobowych (podobnie jak w czasie prze-
szłym). Z końcówką osobową zapisano jeden przykład: bysći pušľi MB24.

Podobnie jak w języku ogólnopolskim, występują konstrukcje realizujące tryb wa-
runkowy potencjalny: byľiby vysłaľi AB11, ńeḿic to by zavujovał še ftedy, mugby puba-
łakac”, jak by vy pujixaľi v Varšavy, tu vy by tam najšľi, ḱedyś to suńdźiľiby, umarby, to 
ja ša by dujšła JF17, byśći pušľi MB24, oraz konstrukcje wyrażające sytuacje nierzeczy-
wiste z dodaniem formy słowa posiłkowego być: on by był zavujovał; jak by ja śe była 
ftuṕiła; žyp un był głovy ńi zvodz”ił, byłby śi łyšuł; by był z ľudz” ḿi upxodz”ił śe dobžy, 
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byłby zavujovał; jak by ja była ńi fćikała; był na aftꞌobuśe jeźdźił to by v́ency zarab́ał 
JF17.

Prawie wszystkie formy czasu zaprzeszłego wystąpiły w trybie przypuszczającym, 
np.: on by był zavujovał ńeḿic, jak by ja śe była ftuṕiła, jak by ja była ńi fc”ikała, by był 
z ľudz’ḿi upxodz”ił śe dobžy5.

B.6. Tryb rozkazujący
Tryb rozkazujący jest tworzony podobnie jak w języku ogólnopolskim. Nie zanotowano 
przykładów użycia trybu rozkazującego w 1. os. lm.

Koniugacja I
2. lp fsyp, złap, roščyš, dupomuš, gotuj, ratuj, jić, ic”, śońć, ľes”, ščšeš śi JF17, ńe 

ľiś, fstavaj MB24, veś JF17, MB24, jec’ MB31, ic’ MS32, davaj JF17, MS32, ńe łum, ńe 
złum, nałum, puprobuj, poščšyš, rv́ij, vyrv́ij, narv́ij, jic’ JP52, pomuš JF17, JP52, płač, 
žyj Ż 

2. lm fstavajći MB24, ńe łomc’e, ńe złomc’e, pomušc’e, rv́ijc’i, zdyjḿijc’i JP52
W 2. os. lp i lm wystąpiły też formy z sufi ksem -ø (a nie z rozszerzonym –ij/-yj): vyjš 

JF17, zdymc’i, zdym JP52.

Koniugacja II
2. lp stuj, rup, ftup, ńi hłum, ščeńs”c”, zapłać, pov́iś, postaf, pač JF17, ńi ľup, vymłuc’ 

JP52
2. lm rupće, ńi hłumći śi, učće śe, śv́ićći, xoćće, zapłac”c”i, stafće JF17

Koniugacja III
2. lp padaj, podaj, zab́ijaj śi WR13, kłańaj śi, fćekaj, fc”ekaj, b́igaj, dupumagaj, 

upuv́adaj, ńi pšykľinaj, jic, zjic JF17, daj WR13, JF17, ńi pšydłužaj, śṕevaj, čytaj, pšy-
ježdžaj MB24, słuxaj, pusłuxaj MS32, ńi kašľaj, pus’ekaj JP52, b́ihaj (tu zapewne forma 
ukraińska) Ż

2. lm dajće, uddajc”i, dumajće, čytajćei, pačajće śi, jicći JF17, dajći, śṕivajći MB24, 
s’adajc’e, s’adajc’i, ńi kašľajc’i JP52

Rozkaźnik 3 osoby
W 3. lp zanotowano konstrukcje z niech: ńex ktoś spaśe ‘wykarmi’, ńex dupumaga, 

ńex beńdźe JF17, ńix beńdźi puxfaľonyj MB24.

Formy ukraińskie
Niektóre formy 2. osoby lp są bądź ukraińskie, bądź pod wpływem ukraińskim mają 

akcent na sylabie pierwszej od końca: kupꞌaj śi AB11, fstavꞌaj MB24, davꞌaj MB31, 
dužyvꞌaj Ż. Formy 2. osoby lm ščytajte WR13, čykajty HG22, s’idajty JP52 są po prostu 
ukraińskie.

5 Por. J. M a z u r, Gwary okolic Biłgoraja, cz. II: Fleksja, Wrocław 1978, s. 61.
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B.7. Osobliwości odmiany czasownika być
W czasie teraźniejszym zwraca uwagę upowszechnienie ukraińskiej formy je we wszyst-
kich osobach, a więc nie tylko w 3. lp: kamyḱi je taḱi v źeḿi; jak vže ḱedyś je čas JF17 ale 
także w 3. lm: f strončku je źarečka; buďačḱi taḱi je; š čyreśńi je jagody; tam je taḱje 
gury; tak je i nerḱi i serce JF17. Formę jest AB11, MB24 notowano dużo rzadziej, głów-
nie u informatorów, którzy chodzili do polskiej szkoły. Uogólnienie formy je występuje 
w wielu innych gwarach południowokresowych.

W czasie przeszłym obok zgodnych z ogólnopolskimi form był, była, było, byľi za-
notowano też formy ukraińskie: buł JF17, MS32, MG13, HG22, Ż, AB11, buła AB11, 
MG13, HG22, Ż, bułꞌa MG13, HG22, buło HG22, Ż, AB11, bułu Ż. Formy buła, buło 
z akcentem paroksytonicznym są zaadaptowane, forma bułꞌa jest cytatem lub zapoży-
czeniem niezaadaptowanym, a nienacechowane buł można traktować dwojako: jako za-
pożyczenie lub cytat.

Formy czasu przyszłego mogą być zgodne z zgodne z ogólnopolskim: bende JF17, 
M, bendźe MB24, ale częściej występują w postaci odnosowionej: bedy M, bedz”eš, 
bedźiš, bedz”iš, bedz”e MB24, bedźi JF17, MS32, AB11, bedz”i MB31, MS32, bedo 
MB24, bedu JF17, MS32, MB31.

C. Formy nieosobowe czasownika

C.1. Bezokolicznik
Czasowniki, które w języku ogólnopolskim mają bezokolicznik na -eć, w gwarze noto-
wano przeważnie z końcowym -ić/-yć. W niektórych przypadkach może to być rezultat 
tendencji do przejścia dawnego e pochylonego w i/y oraz do zwężenia nieakcentowane-
go e: v́edźić AB11, zedžyc’ MG13, ṷučšyć, uḿic” (ale też uḿeć) JF17, puv́edźić AB11, 
JF17, vyčšyć MB24, puv́edz’ic’ JP52 itd. W pozycji pod akcentem mamy do czynienia 
z kontynuantem dawnego e pochylonego w mľić, mľic” JF17. W innych przypadkach 
obecność postaci -ić/-yć na miejscu -eć należy tłumaczyć przede wszystkim silną ten-
dencją do zwężeń nieakcentowanego e: kľenčyć, ḱiṕić, nakšyčyć, ležyć, pačyć śi JF17, 
kšyčyć, zemdľić MB24, ḿilčyc’, vyľec’ic’, zaľec’ic’ JP52, choć istnieje tu też możliwość 
wpływu bezokoliczników na -ić typu chodzić [DzięgZ: 144; CechO: 152]. Zastąpienie 
-eć przez -ić/-yć w bezokoliczniku jako wynik wyrównania do nosić, służyć jest znane 
m. in. na Lubelszczyźnie [DejD: 209, m. 51].

Czasowniki typu stać oraz siać (śać) mają formę ściągniętą, podobnie jest też w Zie-
lonej. Jeden raz zanotowano w czasie przeszłym formę ukraińską (dialektalną) s’ijeľi 
HG22. 

Bezokoliczniki, które w ogólnopolskim mają sufi ks -nąć, w gwarze występują 
w z odnosowionym o: žnoc’ JP52, w pozycji nie pod akcentem zwykle ze zwężeniem: 
sḱinuć MG13, kľėŋknuć, ḱinuc” vygarnuć, usunuć, płynuć, vyćoŋgnuńć, ščšeŋgnuć 
‘grząznąć’, podźv́ignuć JF17, pšypłynuć, zašportnuć ‘potknąć się’ MB24, užnuć MS32, 
nažnuc’, pudz’v́ignuc’ JP52. Formy z wygłosowym -nuć mają oparcie w ukraińskich for-
mach na -nuty.

Czasowniki na -ońć (ogólnopolskie -ąć) mają formy z zachowaną (rozłożoną) noso-
wością: općuńć, žońć, žonc”, ćoŋgnuńć, zaščȯ nc ‘zaplątać się’, pšyṕȯ ńć JF17, zdjonc’, 
c’onc’, vopc’unc’ JP52.
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Czasowniki, których temat jest zakończony na spółgłoskę tylnojęzykową, podobnie 
jak w ogólnopolskim mają bezokolicznik zakończony na -c: poṕec MB24, ṕic JF17, 
MB24, pomuc, stšyc JP52.

Forma vźońść JF17, MB24 występuje również w polszczyźnie potocznej.
Nie zanotowano bezokoliczników na -ść z rozszerzonym tematem o sufi ks -no- (-nu-, 

a to z -nǫ-) jak np. w Zielonej, gdzie notowano obocznie kras’c’ oraz kradnuć z wyrów-
naniem do tematu czasu teraźniejszego (czasowniki z tematem nierozszerzonym noto-
wano tam u przedstawicieli rodzin szlacheckich) [DzięgZ: 146].

C.2. Imiesłowy
Zanotowano tylko imiesłowy przymiotnikowe bierne. Są one tworzone zgodnie z języ-
kiem ogólnopolskim za pomocą następujących sufi ksów:
-n- (najczęściej), np.: puvydźirane, nasypany, zasypana, puśana, zaśana, fsypane, vyľa-

ny, v́unzany, zv́unzany, zgužany, zgutuvanė, kupuvany, nakryncanyx, pusḱidana, na-
zyvany, puzab́ijany, puvyb́ijany, pšyb́ijanye, vľivanyj, ššyvany, ův́ijana, punab́irany, 
zakupany, vykupana, vydłubana JF17, złumany MB24, purumbany MB31,

-’on-: fstavjona, zrub́ony, rub́ona, dujona, pustrujona, vyľiṕona, puľiṕona, puščšyžony, 
pukładźony, załužona, spľićona, napšyndz”ony, ubłužony, pšystrašony, zmynčony, 
vyńiščony, vłunčony, vysušona, zakrašony, puzavužony, pšygrudzona, zastudzone, 
zaśćiľonye, pupaľonyx, napaľone JF17, zamarzľony MB24,

-t-: puderte, zab́ita, pšyb́ity, ruzb́ity, zb́ity, zygńitė, zb́ityx, naduta, fkutyj, pušyty, utkryty 
JF17, vyšyty MG13,

-ęt-: zyženty, zac’uŋgńenta, naćuŋgńenty, vyžńenty, najenty JF17.
Dawne imiesłowy na -ąc- zanotowano w wyrażeniach przysłówkowych: na śidźončḱi 

MB24, JF17, na stujončḱi MB24, JF17, na ľižončḱi MB24, JF17. Podobne formy noto-
wano w Zielonej [DzięgZ: 146].

Imiesłów przymiotnikowy bierny pojawia się w gwarze najczęściej jako przydawka 
przymiotna, np.: ṕura nasypany, desḱi nakładźone, taka jamka vykupana, f temu kaḿeńu 
vydłubana dz”urka, pustrujona xata, rombyek kažu na bokax ššyvany, xata vyľiṕona 
z gľiny, šmat pupaľonyx byłȯ  xatuf, v ńjem dźurḱi puvyrab́any, turb́iŋḱi punab́irany.

D. Inne

D.1. Zaimek osobowy jako wykładnik kategorii osoby
Wykładnikiem kategorii osoby jest często zaimek osobowy, szczególnie w czasie prze-
szłym, np.: ja v́idz”ała, ja vźena, ja ńi rub́iła, ty pytała, my žyľi, my tam xuvaľi śi, vy ji-
xaľiš oraz w trybie przypuszczającym, np.: to ja ša by dujšła, on by był zavujovał, žyp un 
był głovy ńi zvodz”ił byłby śi łyšuł. Zaimek może też być opuszczany i o osobie decyduje 
kontekst, np.: [ona] vže tutaj žyła, [ja] ńesła vody, [ja] ńe pros”iła, [ja] f samyej ryvulucji 
f te śe rudz”iła.

Obecność zaimka jest ważna także w czasie teraźniejszym, w 1 i 3 os. lp I i II ko-
niugacji, gdzie często dochodzi do synkretyzmu form, np.: ja kažy — ona kažy, ja možy 
— vun možy, ja sṕečy — vun sṕečy (por. też bez synkretyzmu form ja modľė s”e — vun 
modľi śe.
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W czasie przyszłym złożonym zaimek nie jest używany, np.: bedy žyła, bedy rob́ić, 
bedy vyxodz”ic”, bedy fćikała, bedz’eš mjał, bedźe ščšyľał, bedźi uddyxać, bedou gnaľi 
itd. (por. wyżej B.4).

D.2. Aspekt
Aspekt może być wyrażany w gwarze za pomocą formantów prefi ksalnych, zwykle tak-
że modyfi kujących znaczenie (w zebranym materiale jest niewiele par czasowników róż-
niących się między sobą jedynie aspektem) oraz formantów sufi ksalnych.

Formanty prefi ksalne 
(wskazano tu tylko leksemy zapisane w bezokoliczniku)

do-: jexac’ JF17 — dujexac’ MB24, iść — dujs”c” JF17
na-: paľić — napaľic” JF17, brac” — nabrać JF17, kšyčyć MB24 — nakšyčyć JF17, 
łomac’ ‘łamać’ — nałomac’ JP52, žnoc’ — nažnuc’ JP52

ob-: čys”c”ić — upčyśćić JF17, c’onc‘ JP52 — općuńć JF17 — vopc’unc’ JP52, skubać 
— upskubać JF17

od-: dać JF17 — ůddać MB24, muv́ić JF17 — udmuv́ić WR13
po-: šyć MB24 — pušyc” JF17, stav́ić — pustav́ić JF17, bałakac’ JP52 — pubałakac” 

JF17, rombac’ JP52 — purombac’ M, spuv́adać — puspuv́adać JF17, ṕic — poṕec 
JF17, sadźić — pusadźić JF17, płukac” MG13 — pupłukac” HG22, čšońść JF17 — 
počšons’c’ JP52

pod-: ńis’c’ JP52 — podńiść JF17
prze-: iść JF17 — pšejść MB24, łomac’ ‘łamać’ — pšyłomac’ JP52, płynuć —pšypłynuć 

MB24, žyć — pšežyć AB11
przy-: jexac’ JF17 — pšyjixać MB24, płynuć JF17 — pšypłynuć MB24
roz-: čšońść JF17 — roščšons’c’ JP52, kazać JF17 — rouskazac’ JP52, ḱidać MB24 — 

rusḱidać JF17, ṕisać MB24 — rusṕisać AB11
w-: ńis’c’ JP52 — vńiść MB24 
wy-: dojić — vydojić JF17, kreńćić JF17 — vykreńćić MG13, kośić JF17 — vykos’ic’ 

JP52, čšymać JF17 — vyčšymać MS32, ćoŋgnuńć — vyćoŋgnuńć JF17, ṕisać — 
vyṕisać MB24, pľev́ic’ — vypľev́ic’ JP52, rombac’ — vyrombac’ JP52, b́ić JF17 — vy-
b́ić MB24, ńis’c’ JP52 — vyńiść JF17, ḱidać MB24 — vyḱidać JF17

za-: płaćić — zapłaćić MB24, b́ić — zab́ic” JF17, sypać MB24 — zasypać JF17, stav́ać 
— zastav́ać JF17, ńis’c’ JP52 — zańiść JF17, prośić JF17 — zaprośić MB24, paľić 
— zapaľić JF17.

z-, ze-: rob́ić — zrob́ić JF17, ḱinuc” — sḱinuńć JF17, mľic” — zemľić JF17, kreńćić 
— skreńćić JF17, kośić JF17 — skos’ic’ JP52, davac” — zdavac” JF17, xodźić JF17 
— sxodz”ic” MB24, gutovać — zgutovać JF17, skubać — zyskubac” JF17, łomac’ 
‘łamać’ JP52 — złomać MB24, pľev́ic‘ — spľev́ic’ JP52, rombac’ — zrombac’ JP52, 
žnoc’ JP52 — zežnuńć JF17.
Czasem pojawia się inna dystrybucja prefi ksów niż w języku ogólnopolskim, 

np. pľev́ic’ — spľev́ic’ JP52, šyć MB24 — pušyc” JF17, pugaśńi MG13, co należy tłuma-
czyć wpływem ukraińskim, por. ukr. zvaryty, społoty, pošyty, pohasyty.
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Formanty sufi ksalne
W języku ogólnopolskim wyróżnia się dwa podstawowe sufi ksy, za pomocą których 

tworzy się derywaty imperfektywne: -ywa- oraz -a(j)-6.
Derywaty koniugacji I są tworzone za pomocą sufi ksu -yva-/-iva- : -uj-; -ova- : -uj-; 

-va- : -j-, np. kuṕić — (pšy)kupyvać, kuṕić — kupovać, dac” — davac” JF17.
Derywaty koniugacji II są tworzone od czasowników koniugacji I za pomocą sufi ksu 

-i- : -ø-. Zalicza się tu czasowniki ruchu : vńiść MB24 — vnośić JF17, v́is”c” JF17 — 
voźić MB24, jexac” JF17 — jeźdźić MB24.

Derywaty koniugacji III tworzy się za pomocą sufi ksu -a(j)-. Podstawą mogą być 
czasowniki należące do koniugacji I, np. : ḱinuc” JF17 — ḱidać MB24, (u)paść — pa-
dać MB24, jexac’ JF17 — zajiždžać MB24, pomuc JP52 — pomagać MB24, płynuć — 
płyvac” JF17, pšebrac” — pšyb́irać JF17, zabrać MB24 — zab́irać JF17, (po)dźv́ignuć 
JF17 — dz’v́igac’ JP52 i koniugacji II, np. : rob́ić — vrab́ac” JF17 — udrab́ać MS32, 
ůdrob́ić JF17, stav́ić — (za)stav́ać JF17, (up)sušyć — (pšy)sušac” JF17 czy też III, np. 
: pxać — (put)pyxać JF17. Do tej grupy należą też derywaty III koniugacji typu zajmać 
JF17, znane też w gwarach w Polsce; występują one bez ogólnopolskiego sufi ksu -ov- : 
-uj- (w bezokoliczniku mamy tu stan zgodny z językiem ukraińskim, por. ukr. pryjmaty, 
vyjmaty).

Do koniugacji III należą również derywaty tworzone za pomocą sufi ksów -va-, -yva-, 
-eva-, -uva-: śać — (pšy)śivać JF17, šyć JF17 — (vy)šyvać MG13; vyľaeć — vyľevać 
JF17, rozzuć śi MG13 — ruzzuvac” JF17.

D.3. Formy grzecznościowe
W stosunku do osób starszych, rodziców lub osób cieszących się szczególnym szacun-
kiem używa się form liczby mnogiej zarówno przy zwracaniu się, jak i w rozmowie 
o nich, np. pačajće śi tato, tatou žyľi kułu kus”c”ołu, mama ḿi ruskazyvaľi, mama pu-
kazyvaľi mńe, tatu b́eru, c”otka ḿe za reŋḱi ćoŋgnȯ , mama z dźecḱem kturymś sṕo, tatu 
spjo, tatȯ  vžše pšyjedu, tatȯ  vykupaľi, tatu pšynošu, mama nakraśiľi, tatou młucu, ta-
tou śadaju, tatou zaśivaľi, mama namaščaju, mama ruskłucaju JF17, katyex́izmu fčyľi 
mama, pšyšľi ḿiľicja MB24, mama fčyľi, tatu sxuvaľi MB31.

IV. Uwagi końcowe
Morfologia czasownika w gwarze Wójtowiec jest bardzo zbliżona do „mazurskiej” gwa-
ry Zielonej. Różnice polegają głównie na większej lub mniejszej konsekwencji wystę-
powania poszczególnych zjawisk, co może być związane z jakimiś nieznanymi nam 
migracjami, wpływem szkoły itd. Różnice pomiędzy obydwiema gwarami należałoby 
rozpatrzyć na pełnym materiale, a więc z uwzględnieniem także fonetyki i fl eksji imien-
nej oraz leksyki.

Podobnie jak w gwarze Zielonej obserwujemy tu też wpływy ukraińskie bądź 
„sprawcze”, jak np. pojawienie się końcowego -mo w 1. lm, bądź podtrzymujące pew-
ne tendencje własne gwary, jak to jest zapewne w przypadku końcowego -m w 1. lp, 

6 Por. A. Durand-Deska, Dystrybucja sufi ksów imperfektywizujących w język polskim, „Polonica”, 
1990, s. 89–99; C. Piernikarski, Typy opozycji aspektowych czasownika polskiego na tle słowiańskim, 
Wrocław 1969.
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braku rozróżnienia form męskoosobowych i żeńsko-rzeczowych w czasie przeszłym, 
w przypadku analitycznych form czasu przeszłego, np. my pšyvykľi, w innej niż w ję-
zyku ogólnopolskim dystrybucji prefi ksów czy w (rzadkich) wyrównaniach w obrębie 
tematu, np. w 1. sg možy z ž zamiast z g.

Formy ukraińskie, funkcjonujące w tekście polskim, a więc będące na pograniczu 
cytatów i zapożyczeń, jak np. zbyraje HG22, nazyvaji Ż, nazyvajei śi JF17, maje HG22, 
bujꞌat Ż, puskaji HG22, pupuskaji Ż są tu raczej wyjątkowe i nie zwiastują załamania się 
systemu gwary (jak to ma miejsce np. w Satanowie nad Zbruczem).

V. Indeks
Indeks zawiera formy czasu teraźniejszego i przyszłego niezłożonego. Jest to indeks 
morfologiczny, dlatego też formy podano tu łącząc różne wyrazy etymologicznie po-
krewne, a odmieniające się tak samo. Jest to więc indeks gniazdowy (z odsyłaczami). 
Czasami trudność stanowiła rekonstrukcja bezokolicznika, np. dla form mam itp., bo-
wiem w wielu gwarach kresowych ma on postać mać (na wzór ukraińskiego maty). Nie-
kiedy wprowadzono formy rekonstruowane „odsyłaczowe” dla czasowników bezpre-
fi ksalnych (np. *błocić), by łatwiej było dotrzeć do żądanego wyrazu. Wprowadzono tu 
także używane przez niektórych informatorów formy ukraińskie dla pełniejszego poka-
zania funkcjonowania gwary.

baczyć itd.: zoubačyć AB11; 1. lp baču Ż, 3. 
lp zubačy JF17

bać się: 1. lp bojė JF17, boji MB24, 3. lp 
boji JF17, 1. lm bojimy JF17, 3. lm boju 
JF17

bałakać: bałakac’ JP52, pubałakac” JF17; 
3. lm bałakajo JP52, bałakajů JF17, 
bałakaju JF17, MB31, AB11, JP52, 
bałakajut MB31

bawić się itd.: pubav́ić śi JF17; 3. lm 
bav́u śi MS32

bić itd.: b́ić JF17, vyb́ić MB24, zab́ic”, zb́ić 
JF17; 2. lp b́ijiš JF17, 3. lp b́ijei, b́ijje, 
b́iji, vyb́ije, b́iji śe, zab́iji śe JF17, vyb́iji 
MB24, 3. lm b́iju, zab́iju JF17

biedować: 1. lm b́idujim MB31
biegać itd.: 3. lp b́ega JF17, MB24, MS32, 

1. lm zb́igamy śi JF17, 3. lm b́igaju 
MS32

bielić: 3. lm b́eľu JF17
*błocić zob. zabłocić
błyskać: 3. lp błyska MB24
błyszczeć: 3. lp błyščy śi JF17
brać itd.: brac”, nabrać, pšebrac” JF17, 

zabrać MB24; 1. lp zab́ere JF17, 2. lp 
b́ežyš JF17, ruzb́ežyš AB11, 3. lp b́ežy 

MB24, b́erꞌe, berꞌe HG22, ruzb́ežy śi, 
zb́ežy śi, zab́ežy JF17, 3. lm b́eru, b́ežu, 
nab́ero, vb́eru, zb́erȯ , zb́eru JF17, zab́e-
ru JP52 

brechać: 1. lp brešy MB24, 2. lp brešyš 
JF17, 3. lp brešy MB24, 3. lm 
brešou MB24

budować: 3. lm buduju JP52
bujać się: 3. lm bujꞌat, bujꞌat śi Ż 
buszować: bušovać JF17
cedzić: 3. lp cedźi, pšycedźi, pšycedźi śi 

JF17
chcieć itd.: 1. lp xce JP52, 2. lp xceš, kceš 

JF17, 3. lp xce AB11, zexcy MB24, 2. 
lm xcec”e JF17, zexcećei WR13, 3. lm 
xco JF17

chmarzyć ‘chmurzyć się’: 3. lp xmažy JF17
chodzić itd.: xodz”ić MS32, sxodz”ic” 

MB24; 1. lp vyxodze, vyxodzy JF17, 
pšyxodzy AB11, 3. lp xodźi JF17, 
MB24, MS32, xodz”i JF17, pšyxodźi 
JF17, MB24, vyxodźi MS32, JF17, 
MB24, sxodźi, zaxodźi MB24, nasxodźi 
śe JF17, 1. lm xodz”im MB31, 
 zaxodźim, vyxodźim JF17, sxodźim 
WR13, 2. lm xudźići JF17, 3. lm xodzo 
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MB24, xodzu MB24, MB31, JP52, 
vyxodzu JF17, JP52, pšyxodzu JP52, 
JF17, sxodzu śe MB24

chować itd.: 1. lp sxovam JF17, 3. lm xuva-
ju MG13

chwalić: 3. lp xvaľi MB24
*chwycić zob. zachwycić
ciąć: c’onc’ JP52; 3. lp tńe JP52, 3. lm tno 

JF17, MS32, tnȯ  MS32, JP52
ciągnąć itd.: ćoŋgnuńć, vyćoŋgnuńć JF17; 

3. lp ćoŋgńi śe JF17, 1. lm zaćoŋgńim 
JF17, 3. lm ćoŋgno, ćoŋgnȯ  JF17

ciec itd.: 3. lp ćekńi MB24, pšyćekńe JF17
cieszyć (się): c’ešyc’ JP52; 1. lp c’ešy s’e 

JP52, 3. lp c’ešy s’e JP52, 1. lm c’ešym 
s’i JP52

czekać: 3. lm čykajů JF17
czepić (się) itd.: fčeṕić JF17; 3. lp čeṕi śe, 

pšyčeṕi JF17, 3. lm fčeṕu JF17
czesać itd.: 1. lp češy JP52, počešy, 3. lp 

češy JP52, 3. lm češu HG22 
czuchać ‘drapać’: 1. lp čuxam JP52
czuć itd.: 1. lp čuje MS32, 2. lp pučujiš 

MS32
czypiać się itd.: 3. lp začypľa JF17, 3. lm 

čyṕaju, pšyčypľaju JF17
czyścić itd.: čys”c”ić, upčyśćic” JF17; 3. lp 

čyśći JF17, 3. lm pučyšču JF17
czytać: čytać MB24, MB31, WR13, AB11, 

čytac’ JP52; 1. lp čytam AB11, 2. lp čy-
taš AB11, 3. lp čyta JP52, MB24, čytaje 
Ż, 3. lm čytajů JF17, čytaju Ż

dać itd.: dac” JF17, dać, ůddać MB24; 
1. lp dam JF17, MB31, ůddam JF17, 
2. lp daš JF17, 3. lp zda JF17, da 
MB24, WR13, ůdda MB24, 1. lm 
damy, uddamu JF17, 3. lm dadzo JF17, 
dadzou MB24, dadzu MS32, JF17, ud-
dadzo, pšydadzo ‘sprzedadzą’ JF17

dawać itd.: davać, puu̯udavac”, zdavac” 
JF17; 1. lp daji JF17, 2. lp dajiš JF17, 
3. lp daji, zdaji, daji śi, pudaji śi JF17, 
ruzdaji MB24, 1. lm dajemu JF17, 2. 
lm dajeće JF17, 3. lm dajo AB11, daju 
JF17, MB24, MB31, dajꞌut Ż

deptać: 3. lp depčy JF17
dmuchać: 3. lm dmuxaju JF17
dnieć: 3. lp dńeji MB24

dobijać się: 1. lp dub́ijam śi JF17
doglądać: 1. lp dugľondam JF17
doić itd.: dojić, vydojić JF17; 1. lp vydojė 

JF17, 3. lp vydoji śi, doji śi JF17, 3. lm 
dojou, doju śi, nadoju JF17

dojechać zob. jechać
dojść zob. iść
*dokuczyć zob. nadokuczyć
dolecieć zob. lecieć
domieszywać: 2. lp: duḿišujiš JF17
domówić się zob. mówić
dopiec zob. piec
dopiekać itd.: 3. lp duṕika śi JF17, 3. lm 

zaṕikaju JF17
dopuścić zob. puścić
dorabiać itd.: vrab́ac” JF17; 3. lm durab́a-

ju JF17, vyrablaju MB31
dostąpić: 1. lp dustomṕi JF17
doszmurgiwać itd.: upšmurǵevać MG13: 3. 

lp upšmurguji śe MG13, 1. lm upšmur-
gujim MG13, dušmꞌurgujim HG22, 3. lm 
upšmurguju, upšmꞌurguju, upšmꞌurgujut 
(forma ukraińska) MG13

dościgać ‘dojrzewać’: 3. lp duśćiga JF17
doścignąć: 3. lp duśćigńei, duśćigńi JF17
dośpieć ‘dojrzeć’: 3. lp duśṕeji M
dośpiewać ‘dojrzewać’: 3. lp duśṕiva JF17
drapać: 1. lp drapam JP52, 3. lp drapa 

JP52, 3. lm drapajo JP52
duć: 3. lp duji JF17
dumać itd.: pšydumać MB24; 1. lp dumam 

JF17, 3. lp duma AB11, vyduma JF17, 
2. lm dumac”e MB31, 3. lm duma-
jou JF17

*dusić zob. nadusić
dychać itd.: dyxać MB24; 2. lp udyxaš 

JF17, 3. lp uddyxa, udyxa JF17, 3. lm 
ṷudyxaju WR13

dzielić: dz”eľic” JF17
dziobać itd.: 3. lp dźoba MB24, 3. lm 

ruźdźubajo JF17
dziwować się: 3. lm dz’ivuju śe JF17
dźwigać: dz’v́igac’ JP52; 1. lp dz’v́igam 

JP52, 2. lp dz’v́igaš JP52, 1. lm dz’v́iga-
my JP52

fastrygować: 3. lp fastryguji HG22
ganiać itd.: 3. lp gańa, vgańa MB24
gasnąć: 3. lp pugaśńi MG13 
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głosić: 3. lp głośi MB24
gnić itd.: zegńić JF17; 3. lp gńijei JF17
gnoić itd.: hńijić (!) JF17; 3. lp zgnoji JF17, 

3. lm gnoju JF17
gonić itd.: 1. lp vygońe JF17, 3. lp gońi 

JF17, 3. lm gońu JF17
*gościć zob. ugościć
gotować itd.: gutovać, zgutovać JF17; 1. lp 

gutuie, zgutuji JF17, 2. lp gutujiš JF17, 
3. lp gutuie, gutuji, zgutuji JF17, 1. lm 
gutujim JF17, 3. lm gutujȯ , gutuju, 
nagutuju JF17

grabać ‘grzebać’: 1. lp grabam JF17, 3. lp 
graba śi JF17

grać itd: grać AB11; 3. lp gra JF17, MB24, 
1. lm hrajim JF17, 3. lm grajo MB24, 
graju MB24, MS32

gręblić: 3. lp grembľi HG22
gryźć: 3. lp gryźi MS32
grzać itd.: gžać, zagžać, zegžać JF17; 3. lp 

zygžeie śi JF17, 2. lm zagžeieći JF17, 3. 
lm gžejo JF17

hłumić się ‘hałasować’: 3. lm hłuḿu śi 
JF17

hnijić zob. gnoić
hodować: 3. lm huduju JF17
hojdać się ‘huśtać się’: 3. lp hojda śi JF17
hrać zob. grać
hruzić ‘ładować, nakładać’: 3. lp hruźi 

JF17, 3. lm hružu JF17
iść itd.: iść, is”c”, jis”c” JF17, is’c’ JP52, 

dujs”c” JF17, podyjść MB24, pšejs”c” 
JF17, pšejść MS32, pujść AB11, pujs’c’ 
JP52, vyjść MB24; 1. lp ide JF17, Ż, 
idꞌe JF17, pujde JF17, JP52, pšyjde 
JF17, MB24, pšejdy MB24, MS32, 
pujdꞌe JF17, zajdꞌe Ż, ṕijdꞌe JF17, 2. 
lp idźeiš MB24, idźꞌeš JF17, idꞌeš Ż, 
pujdz”eš, vyjdźiš, pšejdźiš JF17, zajdźiš 
JF17, AB11, pujdźiš MG13, pujdz”ꞌeš 
JF17, Ż, 3. lp. idźe JF17, MB24, 
MS32, MG13, idz”e JF17, MB24, 
idz”ꞌe MB31, idz’ꞌe JP52, ide Ż, idźi 
MB24, pšejdźi, pšyjdz”ė, pujdz”e JF17, 
pudyjdz’e JP52, pšyjdźi JF17, MB24, 
vyjdźe JF17, MB24, zajdźi MB24, 1. lm 
idźem, idźꞌem JF17, idźemů WR13, ide-
mu Ż, pujdźem, ṕijdźem, pujdźꞌem JF17, 

2. lm idźeći MB24, pujdźeći, zajdźeći 
JF17, 3. lm ido JF17, WR13, MS32, 
idȯ  JF17, idu MB24, idꞌo JF17, AB11, 
MB31, pujdȯ , ńi dujdo, zajdo JF17, 
pšyjdu JP52

jechać itd.: jexac’ JF17, MB24, jexac” 
JF17, dujexać MB24 pšyjexać JF17; 
1. lp jede, pšyjade JF17, 2. lp jedźiš, 
pšyjedz”iš, pujedźiš JF17, 3. lp jedz”e 
JF17, jedźi JF17, MB24, jedźi śi JF17, 
pujedz’e JP52, 1. lm jedz”ėm MB31, 
jedz”im JF17, 2. lm pujidźeće JF17, 
pšyjiedźećie MB24, 3. lm jedȯ  MB24, 
jedu JF17, JP52, pšyjedu JF17, MB24, 
pujedu JF17, MB31, MB24

jeść itd.: jeść (MS32, JF17, MB24), jes”c” 
JF17, MB24, jes’c’ MS32; 1. lp jim 
JF17, 2. lp zjiš JF17, Ż, 3. lp ji MS32, 
JF17, 1. lm jimy JF17, 2. lm jići JF17, 
3. lm jedzo JF17, jedzou, jedzů MB24, 
jedzu JF17, JP52, zjedzo JP52, najedzu 
śi, zajedzu JF17

jeździć: jeźdźić MB24; 1. lp ježdžy MB24, 
3. lp jeźdźi WR13, jizďꞌi MB31, 3. lm 
ježdzȯ  MB24, ježdžou, ježdžu MB24

kaparzyć ‘źle, niedbale robić’: kapažyć 
JF17

karmić, kormić: korḿić AB11; 1. lp 
karḿi MB24

kaszlać: kašľac’ JP52: 1. lp kašľam JP52, 
3. lp kašľa JP52, kašľamo JP52, 3. lm 
kašľajo JP52, kašľaju MB31

kazać itd.: kazać ‘mówić’: 1. lp kaže, kažy, 
kažu, skažy, ruskažy JF17, 2. lp kažyš 
JP52, 3. lp kaže, kažy, skažy JF17, 1. 
lm kažem, kažyem JF17, 2. lm skažec’ė 
JF17, 3. lm kažo, kažȯ , kažou, kažu JF17, 
kažut KB31, skažo AB11

kąpać: 3. lm kumpajou, komṕu, komṕu śi 
JF17

kąsać: 3. lp konsa JF17, 3. lm kunsajȯ , 
kunsajou JF17, kunsaju MB24, MS32

kidać itd.: ḱidać MB24, rusḱidać, vyḱidać 
JF17; 1. lp ḱidam śi, pusḱidam JF17, 3. 
lp ḱida, ḱida śe JF17, puḱida s’e JP52, 
1. lm ḱidamy, vyḱidamy JF17, naḱidamu 
MG13, 3. lm ḱidajȯ , vyḱidajou, rusḱida-
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ju JF17, ḱidaju JF17, MB24, pšyḱidaju 
AB11, JF17, fḱidaju MB24

kierować: 3. lp ḱiruji MB24, 3. lm ḱiruju 
JF17

kinąć itd.: ḱinuc”, sḱinuńć JF17; 1. lp sḱi-
ny, sḱiney JF17, fḱiny MB24, 2. lp ḱińiš 
JF17, 3. lp ḱińi MS32, vyḱińi, ḱińi śi 
JF17, 3. lm ḱinu, pšyḱinu, vyḱinu JF17

kipieć: ḱiṕić; 3. lp ḱiṕi JF17, 3. lm ḱipjo 
JF17

kleić: 3. lm kľeju JF17
klęczeć: kľenčyć JF17; 1. lp kľenčy JF17, 1. 

lm kľėnčymy JF17
klękać: 1. lp kľeŋkam JF17, 1. lm kľiŋkamy 

JF17
klęknąć: kľėŋknuć JF17
klipać ‘mrugać’: 2. lp kľipaš MB24, 3. lp 

kľipa MB24
kład- zob. nakładać
kłamać: 1. lp kłaḿi JF17, 3. lp kłaḿi JF17
kłaść: 2. lp kładź’iš JF17, 3. lp kładź’i JF17, 

3. lm kładu JF17, kładnou MB24, kładnu 
MG13

kłopotać: 3. lp kłupočy JF17, 3. lm kłupoču 
JF17

*kłócić zob. nakłócić
kłuć itd.: 1. lp koľie JF17, 2. lp fkoľiš JF17, 

3. lp koľi MB31, MB24, koľe śe JF17, 1. 
lp kuľimy K, 3. lm koľu MB31

kłuć: 3. lp kłuji MB24
kodaczyć się ‘o kurze’: 3. lp kůdačye śi 

JF17 
kodkodakać ‘o kurze’: 3. lp kutkudačy śi 

JF17 
kolędować: kuľindovać MB24; 3. lm kuľin-

duju MB24
kołysać się: 3. lp kułyšy śi JF17
kopać itd.: kopać, zakopać JF17; 2. lp 

kopaš, fkopaš JF17, 3. lp kopa śi, 
koṕi JF17, 1. lm kupamy JF17, 3. lm 
kupaju, vykupajou JF17

kopcić: 3. lp kopc”i JF17
kormić zob. karmić
kosić itd.: kośić, kośic” JF17, kos’ic’ JP52, 

skos’ic’ JP52, vykos’ic’ JP52; 1. lp košy, 
skošy JP52, 3. lp kośi JF17, 3. lm košu 
JF17

kosztować: 3. lp kuštuji MB24

krajać: 3. lp kraji JF17, 1. lm krajim JF17
krakać: 3. lm krakaju MB24
krakać: 3. lp krakaju MB24
krasić: 3. lp kraśi JF17, 3. lm krašu JF17
kraść: kras”c” JF17; 1. lp kradne JF17, 3. 

lp kradńi JF17, 1. lm kradńemy JF17, 3. 
lm kradnu JF17

kręcić: kreńćić, skreńćić JF17, vykreńćić 
MG13; 2. lp kreńćiš, kreńc”iš JF17, 
3. lp kreńći MB24, krenc”i, kreńc”i, 
skrenći, vykreńc”i JF17, kreńći śi 
MG13, 3. lm krenco, krencȯ , krencou, 
krencu JF17

kroić: 3. lm kroju JF17
kropić: kroṕić JF17
kryć itd.: 3. lp zakryji JF17, 1. lm zakryejim 

WR13, 3. lm kryju MB24
krzyczeć itd.: kšyčyć MB24, nakšyčyć 

JF17; 3. lp kšyčy JF17, MB24, MS32, 3. 
lm kšyču JF17

kścić: kšc’ic’ JP52: 1. lp kščy JP52, 3. lp 
kšc’i JP52

kumkać: 3. lp kumka MB24, 3. lm kumkaju 
MS32

kupić: kuṕić MB24, kuṕic” JF17, MB31; 
1. lp kuṕe Ż, kuṕi MB24, 2. lp kuṕiš 
MG13, Ż, 3. lp kuṕi Ż, 1. lm kuṕimy, 
kuṕiemy JF17, 3. lm kupju JF17

kuplać ‘kupować’: 3. lm kupľaju JF17
kupować: 3. lp kupuji JF17, 3. lm kupu-

jou JF17
kurzyć: kužyć JF17, MB24; 3. lp kužy JF17
kwasić: kfaśić JF17; 3. lp kfaśi śi JF17
kwiczeć: 3. lp kv́ičy JF17, MB24, MS32
kwitnąć itd.: 3. lp kf’itńie, kv́itńi, zakv́itńi 

JF17
latać: 1. lp ľatam JF17, 3. lm ľataju JF17, 

MB24, MS32
lecieć itd.: doľec’ec’, vyľec’ic’, zaľec’ic’ 

JP52; 1. lp ľecy, puľecy JP52, 3. lp 
ľec’i JP52, ľec”i MB24, vyľeći, vyľeći 
JF17, 3. lm ľeco AB11, ľecu JP52, 
vyľecȯ  JF17

leżeć: ležyć JF17; 1. lp ľežy JF17, 3. lp 
ľežy JF17, MB24, 3. lm ľežo, ľežu, 
zľežȯ  JF17

ligać ‘kłaść się’: ľigać MB24, ľigac” JF17; 
2. lp ľigaš JF17
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lubić: 1. lp ľub́i JF17, JP52, 2. lp ľub́iš 
JP52, 3. lp ľub́i JP52, 1. lm ľub́im JP52, 
3. lm ľubľu JF17, JP52

łachnąć: 3. lp łaxńi JF17
ładować: ładovac” JF17
łapać itd.: złapać JF17; 1. lp łapam, złaṕi 

MB24, 2. lp łapaš MB24, łapaš śi JF17, 
złaṕiš AB11, 3. lp łapa JF17, MB24, 
MS32, łapa śe JF17, złaṕi MS32, 1. 
lm łapamo MB24, 3. lm łapaju MS32, 
MB24, złapajou, pułapajou śi JF17

*łazić zob. wyłazić
łomać itd.: łomac’, nałomac’, pšyłomac’ 

JP52, złomać MB24; 1. lp łoḿi JP52, 
złoḿi MB24, 3. lp łoḿi JP52, 1. lm 
łoḿim JP52, 3. lm łomju JP52, MB24, 
nałoḿu MB24

łupać: 3. lm łuṕo śi JF17
łyszać się ‘zostawać’: 3. lp łyša śi JF17
łyszyć ‘zostawić; zostać’: 3. lp łyšy JF17
machać: 3. lp maxa JF17
maczać: mačać MB24; 2. lp mačaeš JF17, 

3. lp mača śi JF17, 3. lm mačaju JF17
mać zob. mieć
maścić ‘smarować, malować, bielić (cha-

tę)’: maśćić JF17; 3. lm maščou JF17
mieć (czy mać?): 1. lp mam MS32, MB24, 

JF17, maju HG22, 2. lp maš AB11, 
JF17, majiš Ż, 3. lp ma MS32, MG13, 
WR13, JF17, maji HG22, Ż, maie 
HG22, 1. lm mamů MB31, 2. lm maći 
JF17, 3. lm majȯ  JF17, maju JF17, 
MB24, MG13, JP52, majut Ż

mieniać: 3. lm ḿińaju MB24
mieszać itd.: ubḿišac” JF17, vyḿišać 

MB24; 2. lp ḿišaš JF17, 3. lp zaḿiša 
śi M, 3. lm ḿišajou JF17, ḿišaju AB11, 
JF17

międlić: 3. lp ḿentľi JF17, 3. lm ḿendľu 
JF17

milczeć: ḿilčyc’ JP52: 1. lp ḿilčy JP52, 3. 
lp ḿilčy JP52, 1. lm ḿilčym JP52, ḿilčo 
JP52

mlić itd.: mľić, zemľić JF17; 2. lp zḿeľiš 
JF17, 3. lp ḿeľi JF17, 3. lm ḿeľu JF17, 
śe ḿeľi JF17

młócić itd.: 1. lp młucy JP52, 2. lp młućiš, 
młuc”iš, namłuc”iš JF17, 3. lp młući 

JF17, MG13, młuc’i JP52, namłući śi 
JF17, 3. lm młuco JP52, młucu, vymłu-
cu, pumłucu JF17

modlić (się): modľić Ż, modľić śi JF17; 1. 
lp modľė s”e JF17, 3. lp modľi śe JF17, 
1. lm mudľimy JF17, 3. lm modľu śi 
MB24

moknąć itd.: 3. lp mokńe Ż, zmokńi MB24, 
vmokńe JF17

mościć: 3. lp mośći MB24, MS32
motać itd.: 3. lp mota MS32, 3. lm mutaju, 

namutaju JF17
móc itd.: 1. lp moǵė, moǵie, moǵi, možė, 

možey, možy JF17, pumožy, pumoǵi 
JP52, 2. lp možyš JF17, možeš AB11, 3. 
lp može, možy JF17, pumožy JF17, JP52, 
WR13, 1. lm možemy JF17, 3. lm mogȯ , 
zmožu JF17, pumožu, pumogu JP52

mówić itd.: udmuv́ić WR13: 1. lp muv́e 
JF17, muv́i JF17, MB24, 3. lp muv́i 
JF17, MB24, MB31, muv́i śe MB24, 
MS32, muv́i s’i JP52, 2. lp zmuv́iš 
MB24, 1. lm muv́im MB24, 3. lm muv́u 
JF17, MB24, WR13, muvju JF17, 
MB24, dumuv́u śi MB24

muczeć: 3. lp mučy MS32
*murać się zob. wymurać się
musieć: 1. lp muše MB24, MS32, 3. lp muśi 

MS32, musy Ż
nabierać itd.: pšyb́irać JF17, ruzb́irać JF17, 

MB24, vyb́irac”, vyzb́erać JF17, zab́irać 
JF17, MB24, zb́erać MB31, zb́irać 
JF17; 1. lp pšyb́iram, zb́iram JF17, 
nazb́eram JP52, puruzb́iram JF17, 3. lp 
udb́ira, ruzb́ira JF17, zb́ira JF17, MS32, 
pudb́ira, pšyb́ira śi, ruzb́ira śi JF17, 
zbyraje HG22, puzb́iera JF17, nazb́ira 
MB24, 1. lm pšyb́iramy, zb́iramuš JF17, 
3. lm zb́irajo AB11, zab́irajȯ , zab́irajů 
JF17, zab́iraju JF17, MB31, zb́iraju 
JF17, MB24, nab́iraju, nazb́iraju JF17, 
vb́iraju MB24

nabijać itd.: 3. lp vyb́ija, zb́ija JF17, nab́ija 
śi WR13, 3. lm nab́ijaju JF17, WR13, 
pšyb́ijaju JF17, zab́ijaju MB31

nabrać zob. brać
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naciągać: vyćoŋgać JF17; 2. lp vyćoŋgaš 
JF17, 3. lp naćoŋga śi WR13, 3. lm 
vyc’uŋgajů, vyćuŋgaju JF17

naczyć zob. znaczyć
naczynać: 3. lp načyna JF17, MB24, načy-

na śi JF17, 3. lm načynajou, načynaju 
JF17

naczyniać ‘nadziewać’: 3. lp načyńa 
s’i JP52

nadoić zob. doić
nadokuczyć: 3. lp nadukučy JF17
nadusić itd.: zduśić JF17; 3. lm nadušu 

JF17
nagotować zob. gotować
nagrzewać: 3. lp nagžyva śi MG13
najeść się zob. jeść
najść itd.: najść MB24; 3. lp najdz’i, 

najdz’e JF17, 1. lm najdźemů WR13, 
znajdemu Ż

nakidać zob. kidać
nakładać itd.: składać, putkładać JF17; 1. 

lp składam JF17, 2. lp nakładaš JF17, 3. 
lp upkłada śi MB24, składa śi, zakłada 
śi JF17, składa MS32, 1. lm puskładamu 
JF17, 3. lm zakładaju MG13, fkłada-
jȯ , putkładajou, składajou, składaju, 
zakładaju, puskładajou JF17, upkładaju 
MB24, vykładaju śi MB31, nakładaju 
HG22, MB24, składaju MS32, naskła-
daju JF17

nakłócić itd. ‘wymieszać’: 1. lp nakłucye 
JF17, 3. lp ruskłuc”i JF17

nakręcać itd.: 2. lp ruskroncaš JF17, 3. 
lp skronca śi, zakronca śi JF17, 3. lm 
nakruncaju JF17

nakrywać: 1. lp nakryvam JF17, 2. lp na-
kryvaš JF17, 3. lm nakryvaju JF17

nakrzyczeć zob. krzyczeć
nalać itd.: naľać, ůdľać, vyľać, zaľać JF17; 

3. lm naľeju JF17, zaľeju JF17
nalewać itd.: puľivać, vyľevać JF17; 2. 

lp zľivaš JF17, 3. lp vyľeiva, vyľiva śi, 
puľiva śe JF17, 3. lm naľivaju, zaľivaju 
JF17, zľivaju MG 17

naleźć: 3. lp naľiźi MB24
nałomać zob. łomać
nałożyć itd.: vłožyc” JF17; 2. lp nałožyš 

JF17

namaszczać: 3. lm namaščaju JF17
namłócić zob. młócić
namotać zob. motać
nanieść zob. nieść
nanosić zob. nosić
napić zob. pić
napiec zob. piec
naprząść zob. prząść
narobić zob. robić
narosnąć zob. rosnąć
narwać zob. rwać 
naschodzić się zob. chodzić
nasiadać zob. siadać
nasiekać zob. siekać
naskładać zob. nakładać
nastawać: 3. lp nastajė JF17
nastawić zob. stawić
nasunąć się: 3. lp nasuńi śe JF17
nasypać zob. sypać
nasypywać itd.: 1. lp vysypuji JF17, 2. lp 

nasypujiš, punasypuješ JF17, 3. lp nasy-
puje JF17, vysypuji MB24, putsypuji śi 
JF17, 3. lm nasypuju, zasypujo, punasy-
puju JF17

natrzeć zob. trzeć 
nauczać: naučac’ JP52
nawiesić ‘powiesić’: nav́eśić JF17
nawijać: 3. lp nav́ija śi JF17
nawoskować: 3. lm nawuskuju MB24
nawyżymać zob. nażymać
nazbierać zob. nabierać
nazywać (się) itd.: nazyvac” JF17; 3. lp 

nazyva śi JF17, MB24, MS32, MB31, 
WR13, nazyva s’i JP52, M, nazyvaji Ż, 
nazyvajei JF17, 3. lm nazyvajo, na-
zyvajȯ , nazyvajou JF17, nazyvaju JF17, 
MB24, MS32, HG22, MB31, WR13, 
pšyzyvaju MB24

nażnąć zob. żąć
nażymać itd.: 1. lp vyžymam JF17, 1. lm 

vyžymamy JF17, 3. lm nažymaju MB31, 
navyžymaju JF17

nieść itd.: ńis’c’ JP52, podńiść JF17, vńiść 
MB24, vyńiść, zańiść, zńeść JF17; 1. lp 
puńesė, pšyńesey JF17, pudńesy, zańesy 
JP52, 2. lp pudńeśiš JF17, vyńeśiš JP52, 
3. lp ńeśi, pšyńeśi, zańeśi JF17, nańeśi 
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MS32, 3. lm ńesȯ , ńesou, ńesu, zańesu 
JF17, pudńeso JP52

nocować: 3. lp nucujei MG13
nosić itd.: pudnośić MS32, vnośić JF17; 1. 

lp nošy JF17, 2. lp pudnośiš JP52, 3. lp 
nośi MB24, MS32, 3. lm nošu, nanošu 
JF17, pšynošu MB24, JF17, puvynošu 
MB24, nośat HG22

nudzić ‘marudzić’: 3. lp nudz”i JF17
o- zob. też wo-
obciąć itp.: općuńć JF17, vopc’unc’ JP52; 

3. lp zetńei JF17
obczyścić zob. czyścić 
oberżnąć itd.: uberžnuńć, požnoć ‘uciąć, 

skaleczyć’ JF17
obidać ‘jeść obiad’: puub́idac” JF17; 3. 

lp ub́ida JF17, 3. lm ub́idajou, ub́idaju 
JF17, ub́idaju WR13

obkładać zob. nakładać
obmaniać ‘oszukiwać’: 3. lp ůbmańa JF17
obmanić ‘oszukać’: 3. lp ubmańi śe JF17
obmieszać zob. mieszać
obracać: 3. lp ubraca JF17
obrzynać itd.: puubžynac” MG13; 3. lp 

ubžyna śi JF17
obskubać zob. skubać
obsuszyć zob. suszyć
obszmurgiwać zob. doszmurgiwać
obuć: 1. lp ubuji Ż
obwiać zob. wiać
odbierać zob. nabierać
oddać zob. dać
oddawać zob. dawać
oddychać zob. dychać
odetchnąć: 1. lm udyxńim JF17
odkazywać: 3. lm outkazujo JF17
odkuwać: otkuvać AB11
odkwitać ‘przekwitać’: 3. lp utkf’ita JF17
odlać zob. nalać
odlatywać itd.: 3. lp pšyľatuji, udľatuji 

JF17, vyľatuji MB31, 3. lm vyľatu-
jou JF17, vyľatuju MS32

odmawiać: 3. lm oudmav́aju JF17
odmówić zob. mówić
odpłacić się zob. płacić
odpowiadać zob. powiadać
odprawiać: 3. lp utpravja MB24

odpychać itd.: putpyxać JF17; 3. lp putpy-
xa, utpyxa JF17

odrabiać itd.: udrab́ać MS32; 3. lp za-
rab́a JF17

odrobić zob. robić
odstawać itd.: 3. lm zustaju JF17, utstaju 

JP52, utstajo M
oduczać: udučac” JF17
odwieść zob. wieść
opałać ‘przesiewać (ziarno) przez wianie’: 

3. lp upała śi JF17
opowiadać zob. powiadać
orać itd.: vorać MB24, JF17; vora śi MS32, 

MB24, 3. lm vuraju, ůrajů, vyvuraju 
JF17

ostrzyć: 3. lp ṷoščšy śi JF17
otrzepać: učšepac” JF17; 1. lp utčšepam 

JF17
pachnąć: 3. lp paxńi JF17
paczesować ‘o czesaniu lnu’: 3. lm pačysu-

ju JF17
padać itd.: padać MB24: 3. lp pada JF17, 

zapada MB24
pamiętać: spaḿentać JF17; 1. lp paḿentam 

JF17, MB24, MS32, paḿetaje MG13, 
3. lp pamjenta JF17, paḿenta śi MB24, 
1. lm paḿintamy JF17, 3. lm paḿintaju 
JF17

parenować ‘pozostawiać odłogiem (zie-
mię)’: 3. lp parynuji JF17

parować: 3. lp paruji JF17
parzyć itd.: pupažyc” MG13; 3. lm pažu 

JF17
paść: 3. lp paśi, paśi śi JF17, 3. lm pasu śi 

JF17
pchać: pxać JF17; 3. lp pxa MS32, 3. lm 

pxajȯ  JF17, pxaju MB31
pętać: 3. lm pyntaju JF17
piać: 3. lp ṕeji JF17
pić itd.: ṕić MB24, ṕic’ MS32: 3. lp ṕijei, 

ṕiji, naṕiji JF17, 1. lm ṕijemy, ṕijemu 
JF17, 3. lm ṕiju, vyṕiju MB24

piec itd.: ṕic MB24, poṕec JF17; 1. lp. 
sṕečy, puṕečy JF17, 3. lp sṕečy, duṕeču 
śi JF17, 1. lm ṕičemy K, 3. lm ṕeču, 
naṕečou JF17
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pisać itd.: ṕisać, vyṕisać, zaṕisać MB24, 
rusṕisać AB11; 3. lp ṕišy, ṕišyt AB11, 3. 
lm ṕišu AB11

pleść: 1. lp pľety MB31, 2. lp pľećeš MB31, 
3. lp pľeći JF17, 1. lm pľec”im MB31, 
3. lm pľetu MB24

plewić itd.: pľev́ic’, spľev́ic’, vypľev́ic’ 
JP52, vypľev́ić JF17; 1. lp pľev́i JP52, 3. 
lm pľevju JP52

pluć: 3. lp pľuji MB24, 3 lm pľujo MB24
plunąć: 3 lp pľuńi MB24
płacić itd.: płaćić, zapłaćić MB24, za-

płac”ic” JF17; 1. lp zapłacey JF17, 2. 
lp zapłac”iš, ůtpłaćiš śe JF17, 1. lm 
zapłac”im, zapłacemy, zapłac”imy JF17

płakać: płakac” JF17
*płoszyć zob. popłoszyć
płukać itd.: płukac” MG13, pupłukac” 

HG22; 1. lp płučy, pupłučy, vypłuče 
JF17, 3. lp płuyčy, płučy śe JF17, 3. lm 
płuču JF17

płynąć itd.: płynuć JF17, pšypłynuć MB24
pływać: płyvac” JF17
pobałakać zob. bałakać
pobawić się zob. bawić się
pobieleć: 3. lp pub́iľeji JF17
pochylać się: 3. lp puxyľa śi JF17
poczesać zob. czesać
poczuć zob. czuć
poczyścić zob. czyścić
podawać się zob. dawać
podbierać zob. nabierać
podejść zob. iść
podjąć: 1. lp pudeyjme JF17
podkipywać: 3. lp putḱipuji JF17
podkładać zob. nakładać
podkładać zob. poskładać
podnieść zob. nieść
podnosić zob. nosić
podpychać zob. odpychać
podrzeć: podžyć JF17
podsechnąć zob. sechnąć
podsiać zob. siać
podsypywać zob. nasypywać
podwieczorkować: 3. lm pudv́ičurkuju 

MB24
podziać się: 2. lp pudź”ejiš śi JF17
podźwignąć: pudźv́ignuć JF17

pojąć: 2. lp pojḿeš AB11, 3. lp pojen, pojin 
JP52

pojechać zob. jechać
pokazać: pukazać JF17; 3. lp pukažy 

MB24, 3. lm pukažu AB11
pokazywać: 3. lp pukazuji MB31
pokidać zob. kidać
pokryszyć ‘pokruszyć’: pukryšyć JF17
polecieć zob. lecieć
polewać zob. nalewać
połapać się zob. łapać
połzać ‘pełzać’: 3. lp połza JF17
pomagać: pumagać MB24: 3. lp pumaga JF17
*pominać zob. spominać 
pomłócić zob. młócić
pomnieć: 1. lp pomne MB31, pomny Ż, 

pomńen (AB11
pomóc zob. móc
pomyć: pomyć, vymyć JF17; 2. lp vmyjiš 

MB24
ponarywać itd.: ruzryvac” JF17; 3. lp 

pšyryva śi JF17, 3. lm pšyryvaju JF17, 
punaryvajȯ  JF17

ponastawiać zob. stawiać
ponasypywać zob. nasypywać
ponieść zob. nieść
poobidać zob. obidać 
poobrzynać zob. obrzynać
pooddawać zob. dawać
poparzyć zob. parzyć
popiec zob. piec
popłoszyć: 3. lm pupłošu JF17
popłukać zob. płukać
popuskać zob. puskać
poratować: 3. lp puratuji Ż
porąbać zob. rąbać
porobić zob. robić
porozbierać zob. nabierać
porwać: 3. lp porv́i JF17
porznąć zob. oberżnąć
posadzić zob. sadzić
posiadać zob. siadać
posiedzieć zob. siedzieć
poskidać zob. kidać
poskładać zob. nakładać
posłodzić: pusłodźić JF17; 1. lp pusło-

dzey JF17, 3. lp pusłodźi JF17, 1. lm 
pusłudźimy K
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posłuchać zob. słuchać
pospowiadać (się) zob. powiadać
postać zob. stać
postawić zob. stawić
postrzyc zob. strzyc
posuwać itd.: 2. lp pusuvaš JF17, 3. lp 

zasuva śi JF17, 3. lm ssuvajo JF17
posyłać: 3. lm pusyłaju MB31 
poszyć zob. szyć
pośmiać się: 3. lm puśḿeju śe JF17
poświęcić zob. święcić
potrząść zob. trząść
powiadać itd.: spuv́adać, puspuv́adać 

JF17; 1. lp puv́adam, upuv́adam MB24, 
utpuv́adam JF17, 1. lm puspuv́ada-
mou s”i MB31, 3. lm utpuv́adaju, 
outpův́adaju, vyspuv́adaju śi JF17

powieczerzać: puv́ičežac” JF17
powiedzieć zob. wiedzieć
powieść zob. wieść
powtarzać: 3. lm puftažajȯ  JF17
powynosić zob. nosić
powysychać itd.: 3. lp ssyxa, fsyxa śi, puvy-

syxa JF17
pozaganiać zob. przyganiać
pozbierać zob. nabierać
pozwolić: 3. lp puzvoľi JF17
pożałować zob. żałować
porznąć zob. oberżnąć 
pożyczać: 1. lp pužyčam JF17
pójść zob. iść
pracować: pracovać WR13; 3. lp pracuji 

JP52, 1. lm pracujim MB24
prać: 3. lp ṕežy śi JF17, 3. lm ṕeru śi JF17
prasować: 3. lm prasuju JF17
prażyć: pražyc” JF17; 3. lp pražy JF17
prosić itd.: zaprośić MB24; 1. lp proše 

WR13, prošy JF17, 3. lp prośi, 
pros”i JF17, pros’i JP52, 1. lm pros”i-
my JF17, 3. lm prošu MB24

prowadzić: 3. lp pruvadźi MB24, 3. lm 
pruvadzu MB24

próbować: 2. lp prubujiš JF17
prząść itd.: napšuńść JF17; 1. lp pšendy 

JF17, 3. lp pšendźi JF17, pšeńdźi śi 
MB24, 3. lm pšendȯ , pšendu JF17

przebierać zob. nabierać
przebrać zob. brać

przecedzić zob. cedzić
przedać zob. dać 
przedawać itd.: pšydavać JF17; 3. lp 

spšydaji, pšydaji si MB24, 3. lm pšydaju 
MB24 

przegartać itd. ‘przegarniać (węgle)’: pšy-
gartac’ JF17, ruzgartac’ JP52, zagartać, 
zgartać JF17; 1. lp vygartam JF17, 3. lp 
vygarta, zagarta, zgarta, zgarta śi JF17, 
3. lm zgartajou, zgartajů, zgartaju JF17

przejść zob. iść
przeklinać: 2. lp pšykľinaš JF17
przełomać zob. łomać
przemieniać się: 3. lp pšyḿeńa s’i, pšyḿińa 

s’i JP52
przepuskać zob. puskać
przerywać zob. ponarywać
przesiewać itd.: pšyśivać JF17; 3. lm vyśi-

vaju JF17
przestawiać zob. stawiać
przestraszyć się: 3. lp pšystrašy śi MB24
przesuszać: pšysušac” JF17
przeżyć zob. żyć
przeżywać: pšyžyvac” JF17
przybijać zob. nabijać
przychodzić zob. chodzić
przyciec zob. ciec
przyciskać: 2. lp pšyćiskaš JF17
przyczepić zob. czepić się
przyczypiać się zob. czypiać się
przydrapywać się: 3. lp pšydrapuji śi JF17
przydumać zob. dumać
przyganiać itd.: pšygańać JF17; 1. lp vyga-

ńam JP52, puzagańam JF17, 3. lp vygańa, 
vygańa śi JP52, 3. lm vygańajȯ  JF17

przygotować: 3. lp pšygutov́i JF17
przyjechać zob. jechać
przyjmać: 3. lp pšyjma, pšyjmuie, pšyjmuji 

JF17
przyjść zob. iść
przykidać zob. kidać
przykinąć zob. kinąć
przykupywać: pšykupywać JF17
przylatywać zob. odlatywać
przynieść zob. nieść
przynosić zob. nosić
przypiąć: pšyṕȯ ńć JF17
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przypinać: 1. lp pšyṕinam JF17, 3. lm 
pšyṕinajo JF17

przypłynąć zob.płynąć
przystępować: 3. lp pšystempuie JF17
przystoi: pšystoji JF17
przyszywać itd.: vyšyvać MG13; 3. lp 

pšyšyva śe JF17, 3. lm vyšyvaju JF17
przyświecić zob. świecić
przywiązać zob. wiązać
przywiązywać itd.: 3. lp zv́unzuji, zv́unzuji 

śe JF17, 3. lm zv́unzuju JF17, pšyv́unzu-
ju MB24

przywieźć zob. wieźć
przywozić zob. wozić
przywrócić itd.: zvruc’ic’ JP52: 3. lp 

pšyvrući śi JF17
przyznawać: 3. lm pšyznajou JF17
przyzywać zob. nazywać (się)
puskać itd.: puskać JF17, vypuskac” JP52; 

3. lp puska, vypuska, pšypuska JF17, 
fpuska śi MS32, puskaji HG22, pu-
puskaji Ż, 3. lm puskaju MS32

puścić itd.: dupus”c”ić JF17, zapuśćić 
MB24; 2. lp spus”c”iš JF17, 3. lp rus-
puśći JF17, 3. lm puščo JF17

*pylić zob. zapylić
pytać itd.: zapytac” JF17; 1. lp pytam, 

spytam MB24, 3. lp pyta, pyta śi JF17, 
3. lm pytajo JF17

raczkować: 1. lp račkuji MB24, 3. lp 
račkuji MB24

radzić: 2. lp radźiš MB24
rąbać itd.: rombać MB31, MB24, rombac’, 

zrombac’ JP52, purombac’ M, vyrom-
bac’ JP52,; 1. lp rombam JF17, JP52, 
zrombam JP52, 3. lp romba JF17, JP52, 
1. lm rumbamy JF17

rekomendować: 3. lp rykumynduji śe JF17
robić itd.: rob́ić JF17, MS32, AB11, 

rob́ic” MB24, rob́ic’ MG13, ůdrob́ić, 
zrob́ić JF17; 1. lp zrob́e MB24, 2. lp 
rob́iš JF17, zrob́iš JF17, AB11, 3. lp 
rob́i JF17, rob́i śe MG13, rob́i śi MB24, 
rob́i s’i JP52, zrob́i JF17, MB24, MS32, 
Ż, zarob́i Ż, 1. lm rob́im MB24, zro-
bym JF17, 2. lm rub́ic”e JF17, rub́ic’e 
JP52, 3. lm rob́o, rob́ȯ  JF17, rob́u JF17, 
MB31, JP52, robju MB24, robľu JP52, 

MB31, M, robľat Ż, zrob́u, purob́o, 
narob́u JF17, purobju MB24

rochkać ‘o „pochrząkiwaniu” świni’: 3. lp 
roxka MS32

rodzić (się): rodźić JF17; 3. lp rodźi, rodźi 
śe JF17, 3. lm rodzo, rodzou JF17

rosnąć: 3. lp rośńe, rośńi, narośńi JF17, ru-
stꞌe HG22, vyrośńi, zros”ńi JF17, 3. lm 
rosno JF17, rosnu MG13, rustꞌut HG22, 
vyrosnu MB24

rozbierać zob. nabierać
rozdawać zob. dawać
rozdziobać zob. dziobać
rozebrać zob. brać
rozgarnąć itd.: 1. lp ruzgarne JP52, zgarny 

JF17
rozgartać zob. przegartać
rozgrządzić ‘rozmieszać z błotem (?)’: 3. 

lm rozgžondzo JF17
rozkazać zob. kazać
rozkazywać: 2. lp ruskazujiš JP52, 3. lm 

ruskazujů JF17
rozkidać zob. kidać
rozkłócać ‘rozmieszywać’: 3. lm ruskłuca-

ju JF17
rozkłócić zob. nakłócić
rozkręcać zob. nakręcać
rozkwitać: ruskf’itać JF17; 3. lp ruskf’ita 

JF17
rozmawiać: ruzmav́ać MS32, ruzmav́ac” 

JF17, ruzmav́ać MB24: 1. lp ruzmav́am 
JF17, 3. lm ruzmav́ajo JF17, MB24, 
ruzmav́aju AB11, JF17

rozpękać się: 3. lp ruspeŋka śi JF17
rozpierać: 3. lm rusṕiraju JF17
rozpisać zob. pisać
rozrywać zob. ponarywać
rozsadzać zob. sadzać 
rozstrząsać: 1. lp ruščšonsam JP52
rozszpilać ‘rozpinać’ itd.: 3. lp rušṕiľa śe 

JF17, zašṕiľa śe MG13
rozścielać: 3. lm ruśśćilaju JF17
roztopić zob. topić
roztrząsać itd.: vyčšonsac’ JP52; 1. lp 

vyčšonsam JP52, 3. lm ruščšunsajo JP52
roztrząść zob. trząść
rozumieć zob. umieć
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rozwidniać się: 3. lp ruzv́idńa śi MB24, 
MB31

rozzuć (się): rozzuć śi JF17; 1. lp ruzzuji 
JF17, 3. lp ruzzuji JF17, 1. lm ruzzujemy 
JF17

rozzuwać: ruzzuvać JF17
ruszyć się: 3. lp rušy śi JF17
rwać itd.: rvać JF17, MB31, rvac’ JP52: 1. 

lp narvey MB24, rve JP52, 3. lp vyrv́i 
MB24, rv́e JP52, rv́e śe JF17, 1. lm 
rv́emȯ  JP52, 3. lm rvo MB24, MB31, 
JP52 narvou, vyrvu JF17

ryczeć: 1. lp ryčy MB24, MS32, 3. lp ryčy 
MB24, MS32

ryhać: ryhać MB24: 1. lp ryham MB24, 3. 
lp ryha MB24

rządzić: 2. lp žondźiš MB24
*rznąć, *rżnąć zob. oberżnąć
sadzać itd.: 3. lp russadza śi MB24, fsadza 

s’e JP52, 3. lm sadzaju MB24
sadzić itd.: sadźić JF17, pusadźić, pusa-

dz”ic” MB24; 1. lp sadze, sadzy, fsadzy 
JF17, 2. lp pusadźiš JF17, 3. lp sadźi 
MS32, MB24, sadźi śe JF17, 1. lm 
sadźim MG13, 3. lm sadzȯ  MB31, sadzu 
JF17

sądzić: sondźić MB31; 3. lm sondzou JF17
schodzić, schodzić się zob. chodzić
schować zob. chować
sechnąć itd.: 3. lp sexńi, vysexńi, putsexńi 

JF17
siać itd.: śać JF17; 3. lp śeji JF17, śeji śi 

MB24, 3. lm śejȯ , śejů, zaśeju JF17, 
putśeju JF17

siadać: 3. lp śada JF17, MB24, MS32, 3. 
lm śadajou JF17, śadaju JF17, MB24, 
naśadajů, puśadaju JF17

siąść: s’ons’c’ JP52; 1. lp śonde, śondy 
JF17, 2. lp śondz’iš JF17, 3. lp śońdźi 
JF17

siec: 3. lp śečy MB24
siedzieć itd.: 2. lp pośedźiš AB11, 3. 

lp śedźi MS32, MB24, JF17, śe-
dz”i MG13, s”edźi JF17, vyśedźi MS32, 
3. lm śedzo MB24, JF17, śedzu WR13, 
JF17, puśedzu MB24

siekać itd.: s’ekac’ JP52, śekać MB24, śe-
kac” JF17; 1. lp s’ekam JP52, 3. lp śeka 
śi, naśeka śie JF17

skakać: 3. lp skačy JF17, 3. lm skakaju 
JF17

skaleczyć: 3. lp skaľečy MB24
skazać zob. kazać
skinąć zob. kinąć
składać zob. nakładać
JF17itd.: skočyć, vyskočyć JF17; 3. lp 

vyskočy MB24
skosić zob. kosić 
skrabać: 1. lp skrabam JP52, 3. lp skraba 

JF17
skręcać zob. nakręcać
skręcić zob. kręcić 
skrywać: skryvać AB11
skubać itd.: skubać, upskubać JF17, 

skubac’, zyskubac” JP52; 1. lp skubam 
JF17, 3. lp skuba śi JF17

słabować ‘być chorym, słabym’: 3. lp 
słabuji MB31

*słodzić zob. posłodzić
słuchać itd.: pusłuxać JF17; 2. lp vysłuxaš 

JF17, 2. lm słuxaći JF17, 3. lm słuxaju 
MB31

służyć: 3. lp słužy MB24, 3. lm słužu JF17
smażyć: 3. lm smažou JF17
smykać: smykać JF17; 1. lp smykam JP52, 

2. lp smykaš JF17
snuć: 3. lm snuju MB31
spać itd.: spać AB11, JF17, MB24, spac” 

JF17; 1. lp sṕi MB24, 2. lp sṕiš, vyśṕiš 
JF17, 3. lp sṕi JF17, 1. lp sṕimu MB24, 
3. lm sṕo JF17

spamiętać zob. pamiętać
spiec zob. piec
spinać: 3. lm sṕinaju HG22 
splewić zob. plewić
spominać: spoḿinać AB11 
spowiadać zob. powiadać
sprawiać: sprav́ać MB24; 3. lm sprav́aju 

MB24
sprzedawać zob. przedawać
spuchnąć: 3. lp spuxńi MB24
spuścić zob. puścić
spytać zob. pytać
ssuwać zob. posuwać
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ssychać zob. powysychać
stać itd.: stać JF17, MS32; 2. lp stojiš, 

stujꞌiš MG13, 3. lp stoji JF17, MB24, 
MS32, JP52, M, stujꞌi Ż, 3. lm stojo 
JF17, stoju JF17, MS32, Ż, pustoju JF17

stanąć: 1. lp stane, fstanė JF17, 2. lp stańiš 
MS32, 3. lp fstańi JF17, MB24, utstańi 
JF17, nastańi MB24, 3. lm zasta-
nou JF17

stawiać itd.: stav́ać JF17, MS32, stav́ac’ 
MS32, pšystav́ac’ JP52, zastav́ać JF17; 
2. lp stav́aš JF17, 3. lp stav́a śi JF17, 3. 
lm stav́aju JF17, MG13, punastavľa-
jou JF17

stawić itd.: stav́ić MB24, JF17, pustav́ić 
MB24, JF17, pustav́ic’ JP52; 1. lp 
pustav́e MB24, 2. lp pustav́iš JF17, 3. lp 
fstav́i, pustav́i JF17, 3. lm nastav́u JF17, 
pustav́u JP52

stebnować itd.: stybnovać JF17; 3. lp styb-
nuji HG22, zastybnuie MG13

*straszyć zob. przestraszyć się
stroić ‘budować’: strojić MB31, MB24, 

strojic” JF17; 3. lp stroji MB31, stroji 
śe MB24, 3. lm stroju MB31, AB11

strząść zob. trząść
strzelać: 3. lm ščšyľajou MB24, ščšyľa-

jou JF17
*strzelić zob. zastrzelić
strzęgnąć ‘ugrzęznąć’ itd.: ščšeŋgnuć JF17; 

1. lp ščšeŋgny MB24, 3. lp ščšeŋgńi 
JF17, zaščšeŋgńi MB24, 1. lm ščšeŋgńim 
MB24, 3. lm ščšeŋgnu MB24

strzyc itd.: JP52; 1. lp ščšyžy, puščšyžy 
JP52, 3. lp ščšyžey, ščšyžy, ščyžy JP52, 3. 
lm ščšyžu JP52

stukać: 2. lp stukaš JF17
suszyć itd.: upsušyć JF17; 3. lp sušy, sušy 

śi JF17, 3. lm sušou JF17, sušu MB31, 
JF17, vysušu JF17

*suwać zob. posuwać
sypać itd.: sypać MB24, zasypać JF17; 1. 

lp syṕi, nasyṕi, zasyṕi JF17, 2. lp syṕiš, 
fsyṕiš, nasyṕiš JF17, 3. lp syṕi MB24, 3. 
lm syṕo AB11, syṕu JF17

szarzeć: 3. lp šažeji MB24
szczepić: 3. lm ščepľu MG13

szczytać: ščytać WR13, ščytac” JF17; 3. lp 
ščyta MS32, ščyta śi MS32, MB24

szemnąć ‘szemrać’: šemnyńć AB11
szeptać: 3. lp šepče śi JF17
szkurkować ‘o rodzaju orania’: 3. lp škur-

kuji śe JF17, 3. lm škurkuju JF17
szmurg- zob. doszmurgiwać
sznurować itd.: 1. lp zašnuruji JF17, 3. lp 

šnuruji, zašnuruji JF17, 1. lm zašnuru-
jemy JF17

szturchnąć: 1. lp šturxńi JF17
szukać: 3. lp šuka JF17, 3. lm šukajo JF17
szurować: 2. lp šuruješ JF17
szyć itd.: šyć MB24, pušyc” JF17; 2. 

lm šyjiš JF17, fšyjiš MG13, 3. lp šyji 
MG13, šyji śi MB24, 3. lm šyju JF17

ściekać: 3. lp śćika JF17
ślizgać się: śľizgac” śi MB24
śmierzchać się ‘zmierzchać się’: 3. lp 

śḿišxa śi MB24
śpiewać itd.: śṕivać MB24, s’ṕivac’ JP52: 

1. lp śṕivam JF17, 2. lp śṕivaš JF17, 
śṕevaš MB24, 3. lp śṕiva JF17, MB24, 
MS32, śṕiva śi, zasṕiva MB24, 1. lm 
śṕivamy JF17, 3. lm śṕivajo WR13, 
JF17, śṕivajȯ  JF17, śṕivajou JF17, 
WR13, śṕivaju MB24, JF17

świadczyć: śf ’aččyć MB24
świecić: 3. lp śf ’ići JF17, śv́ići MB24, JF17, 

3. lm pšyśf ’ecu JF17
świerzbić ‘swędzieć’: śv́ižb́ić MB24; 3. lp 

śv́ižb́i MB24
święcić itd: śv́enćić WR13; 3. lp śf ’eńći 

JF17, 3. lm śv́encu JF17, puśv́encu 
WR13

świtać: 3. lp śv́ita MB24
tańcować: tancovac’ JP52; 3. lp tancuju 

JP52
tarachkać ‘uderzać’: 3. lp taraxka śi JF17
targować: 3. lp targuji JF17
terebić itd. ‘łuskać, obierać ze skorupy’: 2. 

lp fteyreb́iš JF17, 3. lp tereb́i śe JF17
tłuc itd.: 1. lp stłuḱi JF17, 3. lm tłuku si 

JF17
topić itd.: toṕić MB24; 1. lp ftoṕi śi JF17, 

3. lp toṕi śi, ftoṕi śi MB24, 3. lm rusto-
pju, ftoṕu JF17
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truszczyć się ‘kruszyć się’: 3. lp truščy śi 
JF17

trząść itd.: čšońść JF17, počšons’c’ JP52, 
roščšons’c’ JP52; 1. lp ruščšensy, ščšen-
sy JP52, 3. lp čšeńśi, ruščšeńśi JF17, 
čšęśi MB24, čšens’i, ruščšens’i JP52, 1. 
lm ruščšens’im JP52, 3. lm čšensu JF17

trzeć: ṷučšyć JF17; 2. lp čšyš, načyš JF17, 
3. lp čše, čše śi, zečšy śi JF17

trzymać itd.: čšymać JF17, vyčšymać 
MS32; 1. lp čšymam MB24, MS32, 3. lp 
čšyma, čšyma śi JF17, 1. lm čšymamů śi 
WR13, 3. lm čšymajo, čšymajȯ , čšyma-
jou JF17, čšymaju JF17, JP52

ubierać zob. nabierać
ubrać zob. brać
uciekać: fćekać JF17, MS32, fc”ekac” 

JF17; 1. lp fćekam JF17, 3. lp fćeka 
MS32

uczepić zob. czepić się
uczyć (się): učyć JF17, u̯učyc” WR13, 

u̯učyć śe JF17; 3. lp u̯učy śi MB24, 
MS32, u̯učy MB31, 3. lm u̯uču MB24, 
MS32, u̯uču śi JF17

uczytelować ‘być nauczycielem’: 3. lp 
fčyťiľuje JF17

udłubać: 2. lp vdłubaš JF17
ugaszczać: 1. lp ugaščam JF17, 3. lp 

ugašča JF17, 1. lm ugaščamy JF17
ugościć: ugośćić JF17
ukąsić: 3. lp ukońśi JF17
ukłuć zob. kłuć
ukuć itd.: ukuc” JF17; 3. lm kuju MS32, 

zakujo JF17
umieć itd.: uḿeć, uḿic” JF17; 1. lp uḿi 

MB31, Ż, vuḿe MB31, uḿeju JF17, 3. 
lp uḿe Ż, u̯uḿi, ruzuḿe, ruzuḿi MB24, 
3. lm u̯uḿu JP52, uḿiju Ż 

umierać: uḿerać JF17; 3. lp vḿira JF17, 
MS32, 1. lm vḿeramy JF17, 3. lm 
vḿiraju, uḿirajů JF17

umoczyć: 2. lp umočyš JF17
umrzeć: 3. lp umžy JF17, u̯umžy MB31
urabiać zob. dorabiać
usunąć: usunuć JF17
usychać zob. powysychać
utopić się zob. topić
utrzeć zob. natrzeć

używać: 3. lp vžyva s’e JP52, 3. lm vžyvajo 
JP52, vžyvaju MB24, JP52, užyvaju, 
vžyvajut MB24

walać się: 3. lm vaľaju śi MB24
wbierać zob. nabierać
wciekać zob. uciekać
wczepić zob. czepić się
wczytelować zob. uczytelować
wejść itd.: 3. lp zejdz’i JF17, vejdźi MB24
wganiać zob. ganiać
wiać itd.: 3. lp v́eji, ubv́eji JF17
wiązać itd.: 1. lp pšyv́onže, zav́onžy JF17, 3. 

lp v́onžy JF17, 1. lm v́onžym JF17, 3. lm 
v́onžo JF17

widzieć: 1. lp v́idze JF17, MS32, v́idzy 
MB24, JF17, MS32, 2. lp v́idźiš, v́idz”iš 
JF17

*wieczerzać zob. powieczerzać
wieczor(z)eć: 3. lp v́ičureji MB24
wiedzieć itd.: v́edźić AB11, puv́edźić 

MB24, AB11, puv́edz’ic’ JP52; 1. lp 
v́im JF17, MB24, MS32, AB11, v́em, 
v́e JF17, v́i MS32, pov́im JF17, MB24, 
2. lp v́iš MB24, JF17, AB11, v́eš Ż, 3. 
lp v́i JF17, MB24, MS32, v́e MB24, 1. 
lm v́imy MB31, v́imu MB31, v́emu Ż, 2. 
lm v́iće AB11, v́ic”e JF17, v́ic’e MB31, 
v́ec”i Ż, v́ic’i WR13, 3. lm v́edzo MS32, 
v́edzou JF17, v́edzu MS32, JF17

wierzyć: 1. lp v́ežy MB24, 3. lp v́ežy MB24, 
3. lm v́ežu MB32

wieszać: v́išać JF17
wieść itd.: 1. lp v́ede, v́edė, puv́edy JF17, 3. 

lp zav́edźi śi ‘uruchomi się’ JF17, 3. lm 
v́edu, udv́edu JF17, zav́edzu MS32

wieźć itd.: v́iść MB31, zav́iść JF17; 3. lp 
v́eźi MB24, zav́eźi JF17, 3. lm v́ezu, 
pšyv́ozo JF17, pšyv́ezu MG13

wisieć: 3. lp v́iśi JF17, WR13
witać się: 3. lm v́itaju śi MB24
wkidać zob. kidać
wkinąć zob. kinąć
wkładać zob. nakładać
wkłuć zob. kłuć
wkopać zob. kopać
włożyć zob. nałożyć
wmierać zob. umierać
wmoknąć zob. moknąć
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wnieść zob. nieść
wnosić zob. nosić 
wobciąć zob. obciąć
wodziać: vodźać WR13
wodzić itd.: 3. lm vodzȯ , vodzou, zvodzu, 

vyvodzu JF17
woleć: 1. lp voľe Ż
wołać: 1. lp vołam MB24, 3. lm vułaju 

MB24
wonitować: vuńitovać MB24; 3. lp u̯uńituji 

MB24
worać zob. orać
wozić itd.: voźić MB24, pšyvoźić JF17; 

3. lp voźi JF17, 1. lm voźim JF17, 3. 
lm vožu JF17, vyvožu JF17, AB11, 
pšyvožou JF17, pšyvožu JF17, MB24

wpaść: 1. lp fpadne MB24, 3. lp fpadńi 
MB24

wpijać: 3. lp fṕija śi MS32
wpuskać zob. puskać
wrabiać zob. dorabiać
wracać: 2. lp vracaš MB24, 3. lp vraca śi 

MB24
wrócić zob. przywrócić
wsadzać zob. sadzać 
wsadzić zob. sadzić
wstawić zob. stawić
wsychać zob. powysychać
wsypać zob. sypać
wszyć zob. szyć
wterebić zob. terebić
wtopić się zob. topić
wuzuć: vuzuć MG13
wybić zob. bić 
wybierać zob. nabierać 
wybijać zob. nabijać
wychodzić zob. chodzić
wyciągać zob. naciągać
wyciągnąć zob. ciągnąć
wycierać: vyćirać JF17; 3. lp vyćira JF17, 

3. lm vyc”iraju, vyc’iraju JF17
wyczyszczać: 3. lp vyčyšča JF17
wydoić zob. doić
wydumać zob. dumać
wyduszać: 3. lm vydušaju MB24, MS32
wyduszować: 3. lm vydušuju MB24
wyganiać zob. przyganiać

wygarnąć: vygarnuć JF17; 1 lp vygarne 
JF17

wygartać zob. przegartać
wyginać: 3. lm vyǵinajȯ  JF17
wyglądać: 3. lp vyglonda JF17
wygonić zob. gonić
wyjąć: 2. lp vyjḿiš JF17 
wyjmać: 3. lm vyjmaju JF17 
wyjść zob. iść
wykidać zob. kidać
wykinąć zob. kinąć
wykładać zob. nakładać
wykopać zob. kopać
wykosić zob. kosić
wykręcić zob. kręcić
wylać zob. nalać
wylatywać zob. odlatywać
wylecieć zob. lecieć
wylewać zob. nalewać
wyleźć itd.: vyľiść, zľiść MB24; 3. lp zaľiźe 

JF17
wyłazić: 3. lm vyłažȯ  JF17
wyłupywać: 3. lp vyłupuji JF17
wymachiwać: 2. lp vymaxujiš JF17
wymaczywać: 3. lp vymačuie JF17
wymiatać: 2. lp vyḿataš JF17
wymieszać zob. mieszać
wymurać się ‘pobrudzić się’: 3 lp: vymura 

śi JF17
wymyć zob. pomyć
wynieść zob. nieść
wyorać zob. orać
wypić zob. pić
wypisać zob. pisać
wypłukiwać: 1. lm vypłukujim JF17, 3. lm 

vypłukuju JF17
wypuskać zob. puskać
wyrabiać zob. dorabiać
wyrastać: 3. lp vyrasta MB24
wyrąbać zob. rąbać
wyrosnąć zob. rosnąć
wyrwać zob. rwać 
wyrzucać: 3. lp vyžuca JF17
wyrzynać: vyžynać JP52; 3. lm vyžynaju 

MB24 
wysechnąć zob. sechnąć
wysiadywać: 3. lp vyśaduji MS32
wysiedzieć zob. siedzieć
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wysiewać zob. przesiewać
wyskoczyć zob. skoczyć
wyskubywać: 3 lm vyskubuju JF17
wysłuchać zob. słuchać
wyspać zob. spać
wyspowiadać się zob. powiadać
wystarczać: 3. lp vystarča JF17
wysuszyć zob. suszyć
wysypywać zob. nasypywać
wysysać: 3. lm vysysaju MS32
wyszywać zob. przyszywać
wytrząsać zob. roztrząsać
wytrzymać zob. trzymać
wywodzić zob. wodzić
wywozić zob. wozić
wyzbierać zob. nabierać 
wyżnąć zob. żąć 
wyżymać zob. nażymać
wziąść: vźońść JF17, MB24, vźońś JF17; 1. 

lp vezme MB31, vezmey, vezmy JF17, 2. 
lp veźḿiš JF17, AB11, 3. lp veźḿi JF17, 
MB24, MS32, 1. lm veźḿiem JF17, 2. lm 
vyźḿeći JF17, 3. lm vezmů, vezmu JF17

wzuwać (się) ‘nakładać buty’: 3. lp vzuva 
śi JF17

wżywać zob. używać
zabić zob. bić
zabierać zob. nabierać
zabijać zob. nabijać
zabłocić: 3. lp zabłoći śi MB24
zabrać zob. brać
zachodzić zob. chodzić
zachwycić: 2. lp zaxvyćiš JF17
zaczepiać zob. czypiać (się)
zadębieć: 3. lm zadymb́eju JF17
zagartać zob. przegartać
zagęstnieć: 3. lp zaǵęśńi JF17
zagrzać zob. grzać
zajeść zob. jeść
zajmać: zajmać JF17; 3. lp zajma MB24, 

zajma śi JF17, 3. lm zajmajou, zajmaju 
JF17

zajść zob. iść
zakazywać: zakazyvac’ JP52
zakąsywać: zakunsyvac’ JF17 ‘o pszczo-

łach’; 3. lm zakunsuju JF17
zakładać zob. nakładać
zakręcać zob. nakręcać

zakryć zob. kryć
zakuć zob. kuć
zakwitnąć zob. kwitnąć
zalać zob. nalać
zalecieć zob. lecieć 
zalewać zob. nalewać
zaleźć zob. wyleźć
zamakać: 3. lp zamaka JF17
zamarzać: 3. lp zamarza MB24, MS32, 3. 

lm zamarzaju MB24
zamiatać: zaḿatać JF17
zamieszać zob. mieszać
zamurowywać: zamurouvyvac” JF17
zanieść zob. nieść
zapadać zob. padać
zapiekać zob. dopiekać
zapisać zob. pisać
zapłacić zob. płacić
zaprawić: 3. lm zaprav́u JF17
zaprosić zob. prosić
zaprzeczać: 3. lp zapšyča MB24, 3. lm 

zapšyčaju MB24
zapuścić zob. puścić 
zapylić: 3. lp zapyľi MG13, HG22
zapytać zob. pytać
zarabiać zob. odrabiać
zarobić zob. robić
zasiać zob. siać
zastawiać zob. stawiać
zastebnować zob. stebnować
zastrząc: zaščȯ nc JF17
zastrzągać ‘sznurować’: 3. lp zaščšoŋga 

MG13
zastrzelić: 3. lm zaščšeľu JF17
zastrzęgnąć zob. strzęgnąć
zastygać: 3. lm zastygajů JF17
zastygnąć: 3. lp zastygńe JF17
zasuwać zob. posuwać
zasylić ‘nawlec igłę’: zasyľić MG13; 3. lp 

zasyľi MG13
zasypać zob. sypać
zasypywać zob. nasypywać
zasznurować zob. sznurować
zaszpilać zob. rozszpilać 
zaszportnąć (się) ‘potknąć się’: zašportnuć 

śi MB24, 2. lp zašportńeš MB24
zaścielać: zaśćiľać JF17
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zaśnicić ‘pokryć śniecią (choroba roślin)’: 
3. lp zaśńići śi JF17

zaśpiewać zob. śpiewać
zatkać: 3. lp zatka MB24 
zatykać: zatykać JF17; 2. lp zatykaš JF17
zawiązać zob. wiązać
zawieść (się) zob. wieść
zawieźć zob. wieźć
zawijać: 3. lp zav́ija JF17
zawodzić ‘uruchamiać’: 3. lp zavodźi śi 

JF17
zażnąć (zażąć) zob. nażnąć
zbić zob. bić
zbiegać się zob. biegać
zbierać zob. nabierać
zbijać zob. nabijać 
zciąć zob. obciąć
zdać zob. dać
zdawać zob. dawać
zdiwać zob. zdziwać
zdjąć: zdjonc’ JP52; 1. lp zdyjme JP52
zdusić zob. nadusić
zdybać: zdybac’ JP52; 3. lm zdyb́u JF17
zdziwać i zdiwać ‘znęcać się’: zďivac”, 

zdz”ivac” JF17
zebrać zob. brać
zechcieć zob. chcieć
zegnić zob. gnić
zegrzać zob. grzać
zejść zob. wejść
zemdleć: zemdľić MB24; 3. lp zymdľeji 

MB24
zemlić zob. mlić
zeskubać zob. skubać
zetrzeć zob. natrzeć
zeżnąć (zeżąć) zob. żąć
zgarnąć zob. rozgarnąć
zgartać zob. przegartać
zgnoić zob. gnoić
zgotować zob. gotować
zgotować zob. gotować

zhurdzić się ‘zwarzyć się (o mleku)’: 3. lp 
zhurdz”i śi JF17

zjeść zob. jeść
zlatać: 3. lp zlata MS32
zlewać zob. nalewać
zleżeć zob. leżeć
złapać zob. łapać
złomać zob. łomać
zmarznąć: 3. lm zmarznou JF17
zmieniać: 3. lp zḿeńa JP52
zmienić: 3. lp zḿeńi JF17
zmoknąć zob. moknąć
zmóc zob. móc
zmówić zob. mówić
znaczyć itd.: 3. lp značy JF17, načy WR13, 

značyť WR13, načyť WR13
znajść zob. najść
znieść zob. nieść
zobaczyć zob. baczyć
zostawać zob. odstawać
zrąbać zob. rąbać
zrobić zob. robić
zrosnąć zob. rosnąć
zważyć: 3. lm zvažo JF17
związywać zob. przywiązywać
zwijać: 3. lm zv́ijaju JF17
zwodzić zob. wodzić
zwoływać: 3. lp zvułuju JF17
zwrócić zob. przywrócić
żałować itd.: pužałovac’ JP52; 3. lm žałuju 

JP52
żąć, żnąć: žońć, žonc”, zežnuńć JF17, 

žnoc’, nažnuc’ JP52; 3. lp žńe śi MB31, 
užńi JF17, 1. lm nažńim JF17, 3. lm naž-
nu, vyžnu, zažnu JF17, žno JF17, MB31

żenić się: 3. lm žeńu śi JF17
żnąć zob. żąć
żreć: 3. lp žre JP 17
żyć itd.: žyc” JF17, pšežyć WR13; 3. lp žyji 

JF17, žyje Ż, 1. lm žyjim AB11, 3. lm 
žyjo WR13, žyju MB24
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 Kilka uwag o polszczyźnie pisarzy — Rusinów w XVII w.
[Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock. Bausteine zu einer Epochensynthese. 
Herausg. von H.  Schmid unter Mitwirkung von H.  Meyer und B.  Hartmann. Verlag Otto 
Sagner. München 2005, s. 197–208 = Die Welt der Slaven. Sammelbände — Sborniki, hrsg. 
P.  Rehder, I.  Smirnov, Band 23. Tekst został przygotowany na konferencję w  Poczdamie 

w listopadzie 1995 r.]

1. Uwagi niniejsze dotyczą języka pisarzy, publikujących na Ukrainie, głównie w ofi cy-
nach Kijowa i Czernihowa, przeważnie Ukraińców. Byli jednak wśród nich także pi-
sarze wywodzący się z Białorusi, stąd określenie „Rusini” w tytule niniejszego artykułu. 
Dotyczą języka osób, piszących w obu językach: po polsku, a przede wszystkim 
po rusku, tj. cerkiewszczyzną lub językiem bardziej zbliżonym do potocznego, dlatego 
też zazwyczaj nie zaliczanych do pisarzy polskich.

Pisarstwo polskie Rusinów od dawna przyciągało uwagę fi lologów i to takich jak 
A. Brückner czy A. Mazon, a ostatnio R. Łużny. Najwięcej zajmowano się Rusinami 
piszącymi (publikującymi) wyłącznie po polsku, jak Zimorowic, Orzechowski, Szemiot 
i wielu innych; traktowano ich w Polsce jak pisarzy polskich, co jest uzasadnione, cza-
sem wskazując na ich rusińskość, nierzadko widząc w nich tylko kresowych mieszkań-
ców Rzeczypospolitej. Może ostatnio silniej podkreśla się ich ukraińskie pochodzenie.

Byli jednakże pisarze ukraińscy (białoruscy) piszący i po rusku, tzn. po białorusku, 
ukraińsku, cerkiewszczyzną, a z drugiej strony piszący także po polsku. Ci dotychczas 
nie byli traktowani jak pisarze polscy, choć niekiedy znaczna część ich spuścizny literac-
kiej napisana jest polszczyzną. Niedawny artykuł S. Urbańczyka o języku Smotryckiego 
naprawia ten błąd włączając pisarza (a przez to także innych) do literatury polskiej. Po-
dobne znaczenie mają dwa artykuły M. Karpluk o języku polskich pism Mohyły.

2. Nie do mnie należy rozstrzygnięcie pytania o „polskość” tej literatury. Przyjmuje 
się na ogół, że cechą literatury polskiej był „sarmatyzm”, natomiast w utworach pisa-
rzy, o których mowa, często występuje orientacja „roksolańska”. Co więcej, 
w utworach powstałych po zajęciu Kijowa przez Rosję w wyniku rozejmu andru-
szowskiego z 1667 r. mamy do czynienia bądź z podwójną tradycją polsko-ruską, bądź 
wręcz z nawiązywaniem wyłącznie do tradycji ruskiej, adresowanej niekiedy do cara 
moskiewskiego. Ale przecież nikomu nie przeszkadza „roksolańska” orientacja Zimoro-
wica czy sposób myślenia Orzechowskiego, który zdaniem niektórych badaczy ewi-
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dentnie pisał jak Rusin-Ukrainiec, nie jak Polak. Poza tym podstawowym kryterium 
stanowić powinien język dzieła, a nie orientacja autora (która pozwala włączać dane 
utwory także do innego kręgu tradycji).

Spuścizna literacka pisarzy-Rusinów piszących po polsku była wydawana wielokrot-
nie; spuścizna tych, którzy tylko częściowo pisali po polsku w większości pozostała 
w drukach XVII–XVIII w. (i oczywiście bywa dostępna za pośrednictwem mikrofi l-
mów). Na pewno chodzi tu o znaczący korpus tekstów. Antologie R. Radyszewskiego 
i N. Romanowej (w przygotowaniu1) pozwolą na uświadomienie sobie o jak duży zakres 
zjawiska tu chodzi. W dodatku do niniejszego artykułu przedstawiam krótkie urywki 
tekstów wybranych przeze mnie ze starodruków.

3. Generalnie rzecz biorąc pisarze ruscy doskonale władali językiem polskim, nie-
wątpliwie takim, jakiego używano wówczas na kresach Rzeczypospolitej. Naleciałości 
ich języka ojczystego na ogół nie były większe, niż u pisarzy-Polaków pochodzą-
cych z tamtych stron, tak się przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje. W literatu-
rze pięknej czy pismach z Ukrainy roi się wszakże od ukraińskich (i orientalnych) 
pożyczek: tak jest u Zimorowica, Ursinusa, Sobieskiego, Szemiota i in., co zgodnie 
podkreślają wszyscy badacze, jak np. S. Hrabec, M. Jurkowski, H. Wiśniewska. Ale 
pożyczek tych jest niemało także u pisarzy z Polski centralnej, którzy w ten czy inny 
sposób zetknęli się z Ukrainą.

Jest zadziwiające, że polszczyzna kancelaryjna, polszczyzna dokumentów i ksiąg są-
dowych pisana na Ukrainie (przez Polaków?) nie ulegała zbytnio wpływom lokalnym 
(zdarzali się co prawda pisarze pochodzący z Polski centralnej, ale przeważali zapewne 
miejscowi). W. Rusaniwski usiłował wskazać „wiele” elementów ukraińskich w tych 
tekstach, ale mógł nazwać głównie wyrazy, odnoszące się do Ukrainy, jak hetman itp. 
Moje obserwacje, poczynione w 1958 r. i w latach następnych na podstawie różnych 
ksiąg sądowych z archiwum kijowskiego każą mówić o polszczyźnie mało podatnej na 
wpływy miejscowe. Może trzeba to wiązać z ograniczonym zasobem słownictwa uży-
wanym w tych tekstach2.

Analiza polszczyzny pisarzy ruskich (piszących tylko po polsku i nie tylko po pol-
sku) powinna m. in. pokazać cechy ówczesnej polszczyzny regionalnej — kresowej. 
Jest to ważne o tyle, że piszących po polsku pisarzy-Rusinów było więcej, niż pocho-
dzących z tamtych ziem pisarzy-Polaków. Powinna umożliwić określenie cech charak-
terystycznych regionalnego dialektu kulturalnego kresowego3 na tle potocznej polszczy-
zny kresowej, zachowanej w dokumentach sądowych czy gospodarskich. Trzeba jednak 
uważać, by nie wziąć za cechy polszczyzny kresowej właściwości rodzimego języka 
pisarza czy cerkiewszczyzny, por. np. u Baranowicza w Żywotach świętych: „w rożnych 
przebywa yz Panem kłopotach”.

1 [Antologia R. Radyszewskiego ukazała się w 1998 r., antologia N. Romanowej nie została ukończona.]
2 [Potwierdzają to teksty ksiąg sądowych z Kamieńca Podolskiego, opublikowane przez J. Riegera 
w SPK X (2001), s. 295–304, przez D.A. Kowalską w SPK XI (1999), s. 266–276 oraz obserwacje 
O. Makarowej dotyczące języka ksiąg z kilku kancelarii w jej pracy Leksyka prawnicza w polskich 
zapiskach sądowych z Ukrainy (XVI i XVII wiek). DiG, Warszawa 2017, s. 51.]
3 [Tj. kresowego wariantu ówczesnego polskiego języka literackiego.]
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Cechy fonetyczne czy fl eksyjne dawnej polszczyzny kresowej, a także jej słowniko-
we bogactwo zostały już przedstawione w licznych opracowaniach, co nie znaczy wcale, 
że nie zasługują one na dalszą baczną uwagę. Występują one także w analizowanych 
przeze mnie tekstach: wspomnę choćby denazalicję nosówek poświadczoną np. u Ba-
ranowicza w Żywotach świętych: „Na woli Nogi nie gdzie trzeba chodzą / Ręce y Nogi 
niezwiązane błodzą, „za Pana ucioł Piotr ucho Malchowi”, „Aleś przypuścił z smrodem 
Wszetecznicę / Nogiś dał omyć swę, a oney Licę”.

Najciekawsze wydaje się prześledzenie cech stylistycznych odmiany kulturalnej. 
W szczególności interesujące byłoby poznanie wpływu w tym zakresie ogólnopolskiego 
języka literackiego na język polski na Ukrainie (i w Wielkim Księstwie Litewskim) czy 
też stwierdzenie jedności tych stylów. Z drugiej strony ciekawe byłoby stwierdzenie za-
leżności językowo-stylistycznej u pisarzy-Rusinów (a może też u pisarzy-Polaków) od 
tradycji języka cerkiewnosłowiańskiego z jego sztuką pletenija (inaczej izvitija) słowies, 
rozwiniętą na Rusi już w w. XV–XVI (a zachowaną później głównie na Rusi Moskiew-
skiej), przypominającą jako żywo kunsztowne barokowe posługiwanie się synonimiką, 
antonimią, powtórzeniami, metaforą.

O ile mi wiadomo, dotychczas nie zbadano dostatecznie funkcji stylistycznej ukraini-
zmów i orientalizmów w tekstach literackich, a warto byłoby wiedzieć czy ich użycie 
jest czy też nie jest uwarunkowane stylistycznie.

4. Dla analizy zjawisk stylistycznych dzieł pisarzy-Rusinów istotną wydaje się 
odpowiedź na pytanie: do kogo były adresowane ich utwory? Niełatwo jest na to pytanie 
odpowiedzieć.

Prawosławna literatura religijna, w szczególności apologetyczna, była skierowana 
z jednej strony przeciwko atakom rzymskich katolików czy unitów, a więc niejako „na 
zewnątrz”, z drugiej jej adresatami byli też, a może przede wszystkim, właśni wyznaw-
cy, była ona więc skierowana niejako „do wewnątrz” (to samo można powiedzieć o li-
teraturze unickiej). Świadczy to niewątpliwie o tym, że ówczesne elity ruskie, ci „we-
wnętrzni” odbiorcy, dobrze znali polszczyznę.

Literatura polskojęzyczna, w szczególności po przyłączeniu Кijowa do Rosji, mogła 
być skierowana także do odbiorców na Rusi Moskiewskiej, bowiem według świadectw 
współczesnych za czasów cara Aleksieja Michajłowicza, a więc w połowie XVII stule-
cia, polszczyzna była na dworze carskim językiem o wysokim prestiżu; W. Winogradow 
napisze wprost, że „K koncu XVII v. znanije polskogo jazyka javlaetsia prinadleżnost-
ju obrazowannogo dworianina” (Očerki, s. 39). Tak więc Baranowicz dedykując swoje 
polskie czy polsko-ruskie książki wydane w Czernihowie i Kijowie carowi rosyjskiemu, 
pisząc dedykację po polsku, wiedział, że na dworze moskiewskim tekst ten będzie rozu-
miany bez przeszkód.

5. Przedmiotem analizy ma być twórczość pisarzy. Jest to twórczość nierównych lo-
tów i tego musimy być świadomi. Tak na przykład bardzo płodny pisarz Łazarz Ba-
ranowicz w ocenie R. Łużnego otrzymał zasłużenie niepochlebną opinię (przykłady 
tekstów różnej wartości cytuję w Dodatku). Mówiąc o języku pisarzy na pewno 
trzeba brać pod uwagę możliwą ingerencję wydawcy w tekst; według S. Urbańczy-
ka trzeba się liczyć z tym, że „o należytą ortografi ę zadbał, jeśli nie sam autor, to jego 
drukarnia, więc cechy kresowej wymowy zostały zatarte; trzeba się też z tym liczyć, że 

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Kilka uwag o polszczyźnie pisarzy — Rusinów w XVII w. 483

również drukarz dopilnował poprawności gramatycznej” (s. 373). Wydaje się, że 
drukarze w Czernihowie byli mniej staranni czy mniej w języku polskim biegli, bo 
sporo jest w ich drukach odstępstw od normy.

6. Czas przejść do uwag o pewnych elementach stylu interesujących nas pisarzy. 
S. Urbańczyk zwraca uwagę na używanie przez Smotryckiego wyrazów 
wówczas w polszczyźnie rzadkich, wychodzących z użycia, słabo poświadczonych 
w języku ogólnym, jak gomon ‘hałas’, omac ‘po omacku’, spłodek ‘płód’, rozdarlina 
‘rozdarcie’ itp. Należałoby prześledzić czy również u innych pisarzy występuje to zja-
wisko.

Tu chciałbym wspomnieć o użyciu form pseudoaorystycznych na -ch- u Sylwestra 
Kossowa (u innych pisarzy takich form nie zauważyłem). Autor stosuje je w niewielkim 
tylko zakresie cytując słowa mularzy greckich, którzy przybyli na Ruś posłani przez 
cesarzową bizantyjską by zbudować w Kijowie cerkiew pod wezwaniem Matki Bożej 
(zawsze formy te odnoszą się do owych mularzy, w innych przypadkach stosowane jest 
zwykłe praeteritum): Potym rzeklichmy [...] a o tobie rzekła, że po nim w drugi rok masz 
na wieczny pokoy odeyść”; „W tym nam roskazała / abychmy iak nawięcey ile sami 
chcieli u niey złota wzięli” (s. 59); „[...] y rzekła nam: Wynidźcie na światło y obaczy-
lichmy na powietrzu Cerkiew iakby miała być wielka: pytalichmy pod iakim imieniem 
[...] Mychmy nigdy z tego mieysca nie odchodzili [...]” (s. 60).

Częste są konstrukcje z orzeczeniem na końcu, m. in. u Kossowa (przykłady w Do-
datku).

Nie wiadomo czy w polszczyźnie czy w cerkiewszczyźnie znajdował Kossow (w Pa-
terikonie) oparcie dla częstych u niego konstrukcji z imiesłowem, np.: „wielce się roz-
gniewawszy szkaradzie tłukła [...], związawszy wiodła [...]”; „[...] a ozdrowiawszy znowu 
się na pracę y trudy udał” (s. 25); „alić święty THEODOZYUSZ wstawszy padł na twarz 
przyklęknąwszy / prosząc ze łzami wszechmocnego Pana / aby przyiął ducha iego” (s. 48).

Pożyczki z łaciny i greki, jak sarkazm, oprymować, promować, egzageracyja, wtręty 
łacińskie wyrazowe i frazy, zaobserwowane u Smotryckiego, są charakterystyczne także 
dla języka innych pisarzy-Rusinów. Dla przykładu można tu podać pożyczki łacińskie 
z Paterikonu Kossowa:

Ponieważ Czwarta obiekcya z Okrzczenia Rusi iest resolwowana / rozumiałem bydź nie 
mnieyszą potrzebę o tym / iak się wiele razy Ruś krzciła / światu wyrazić (s. 11); naywyzsze-
go fatygował (s. 29); 

inne dysgusty stroili (s. 29; zob. też urywki tekstów Kossowa i innych pisarzy w Dodatku). 

Co do wtrętów łacińskich por. np. w Notiy pięć Baranowicza:

Chrystus podobieństwem tegoż wiatru; Spiritus ubi vult spirat, & nocem eius audis, sed nescis 
unde veniat, aut quo / vadat. O Duchu Świętym z Nikodemem rzecz miał / Ducha Świętego 
przyrównał do wiatru, ktorego ni okiem widzieć / ni rozumem doyść może (s. 26–27); że go 
Doktorem Seraphicum zwano (s. 39); 

Na te gore nasze Testudo pniesie z swą skorupą (s. 38);
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czy znów z Paterikonu Kossowa:

W Pieczarach Kiiowskich iest locus conseruatiuus corporum, alboli mieysce zachowuiące 
ciała. A zatym nie dziw / że śś. Oycow Pieczarskich Reliquie są niesprochniałe. Antecedens 
probuią przykładem Pieczar Egiptskich / w których Boterus powiada być ciała od wielu lat 
niesprochniałe. (s. 7)

Tu też można zaliczyć wymienioną przez S. Urbańczyka składnię accusativus cum 
infi nitivo, np. w Paterikonie Kossowa. w cytacie wyżej czy w: „Antoni... widząc być 
onych mularzow nacyey Greckiey...” (s. 59).

Na pewno rację ma S. Urbańczyk pisząc, że wpływy języka rodzimego czy cerkiew-
nosłowiańskiego Smotryckiego znajdziemy przede wszystkim w słownictwie. W Alko-
ranie Mahometów Galatowskiego mamy m. in.: „zaszczycacie (‘bronicie’) tarczami, od 
nieprzyjaciół zaszczycacie”4. W Modlitwie w utrapieniu Symeona Połockiego znajduje-
my także użycie imiesłowu lubiący5 czy formę duszewny (a więc o innej budowie sło-
wotwórczej) niewątpliwie pod wpływem ukraińsko-cerkiewnych ljubjaščyj, duševnyj: 
„Panie wszego stworzenia, Boże wszechmogący / Z dobroci swej wrodzonej człowieka 
lubiący [...]; Nieprzyjaciel duszewny na mnie następuje [...]” (cyt. za R. Łużnym). Zali-
czyć tu trzeba także ruską rekcję czasownika, np. w Nagrobku Symeona Połockiego: „Tu 
Jerzy Płaskowicki złożył swoje kości / Prosi: westchni zań k Bogu modląc o litości” (cyt. 
za Łużnym, s. 149; por. ros. molit’ o poščade)6.

Do środków leksykalnych zaliczyć trzeba za S. Urbańczykiem wyrazy złożone prze-
jęte z cerkiewszczyzny lub na jej wzór utworzone: u Stefana Jaworskiego czytamy m. in. 
„w swey ognierodney iaśnieiąc Karocy”, u Ornowskiego jest „helikon dwoistodzielny” 
i „ptak piorunogromny”.

7. Warto zwrócić uwagę na to, że imiona świętych czy innych postaci z przeszłości po-
dawane są na ogół w konwencji łacińskiej (polskiej), a nie bizantyjsko-cerkiew-
no-ruskiej, a więc np. w Paterikonie Kossowa mamy takich świętych, jak: Barlaam, 
Grzegorz, Ian, Athanazy, Ignacyusz, Theodozyus(z), Methodyus(z) i Cyryll (a nie 
Warlaam, Hryhorij, Iwan itd.), nawet gdy chodziło o św. Ojców Peczerskich! Mamy też 
żywot św. Antoniego Pieczarskiego (z -a-). Ale tamże są książęta Wsewołod, Swiatopo-
łk, Hleb i księżna Olha — widać autor nie znalazł dla nich polskich odpowiedników, 
bądź uznał, że właściwsza jest form ukraińska. W Żywotach świętych Baranowicza jest 
raz polski Złotousty, raz cerkiewnoruski Złatousty (por. niżej).

8. Osobno trzeba rozpatrzyć takie chwyty, jak powtórzenia wyrazów, używanie anto-
nimów i synonimów, porównania, nierzadko też powtarzające się. Podkreślił 
to u Smotryckiego S. Urbańczyk cytując: pełno kalumnij, pełno kłamstw, pełno sarka-
zmów; miałem tedy i słuszną miałem przyczynę, miałem co mię... wysłało; myślne 
boty z nóg mojej dusze zzuwszy.

4 [Wszakże wyraz zaszczycać ‘bronić’ znany był w staropolszczyźnie.]
5 [W Słowniku polszczyzny XVI w. jest tylko 1 przykład z Budnego.]
6 [Sam wyraz modlić w znaczeniu ‘prosić (Boga)’ Słownik polszczyzny XVI w. notuje tylko raz.]
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Trudno będzie ustalić, czy mamy to za przyczyną mody barokowej, widocznej w pol-
szczyźnie tych czasów, czy wspomnianego wyżej „pletenija słowies”7, czy wreszcie zło-
żyły się na to obydwa wpływy. Oto przykłady z moimi wyróżnieniami (kursywa, krój 
czcionki, podkreślenia): 

Złote ma usta Złotousty. Cnotę 
Pokażmy: daymy onym uszy złote. 
On iako Złote z ust swych leie słowa.
Czemuż żelazna to przymuie głowa:
By to złotemi robiono rękoma, 
Co złota rzekła mowa Chryzostoma. 
Iak Złatousty złote słowa prawi, 
Złote uczynki tak niech kożdy sławi. 
Złoto czy słowa złotem przetykane 
A nasze dzieła czemuś ołowiane... 
(Baranowicz, Żywoty świętych — wiersz o św. Janie Złotoustym; dalej idą jeszcze całe dwie strony 
o złocie) 

Antioch krol Syryski gdy ciągnoł z woyskiem, w którym żołnierze byli z tarczami pozłociste-
mi, ilekroć tedy słońce promieniami swemi na tarczy pozłociste uderzyło, gory sie błyszczały, 
á iako ogniste pochodnie o ś w i e c a ł y. Naiiaśnieyszy Carowie tarczami wy iesteście, bo 
Carstwo Rossiyskie iako tarczy od nieprzyiacioł zaszczycacie, tarczami iesteście zlocistemi, 
bo wierzycie w Chrystusa, ktorego w pieśniach pieśni pismo złotem nazywa mowiąc: głowa 
iego złota głowa, ręce iego okrągłe złote, słońcem się nazywa tenże Chrystus, bo przez Pro-
roka Małachiasza Bog mowi: wynidzie wam boiącym się imienia mego słońce sprawiedliwo-
ści... moc ziednoczona iest potężnieysza, ponieważ ś w i a t ł o ś ć słoneczna z ś w i a t ł o ś-
 c i ą tarcz złocistych ziednoczona stała potężnieysza tak, iż od tey ś w i a t ł o ś c i gory się 
błyszczałi, a iako pochodnie ogniste o ś w i e c a ł y, tak moc ziednoczona waszego Carskiego 
weliczestwa dwoch braciey rodzonych jest poteznieysza y kożdomu niepzryiacielowi [sic!] 
straszna. Do tego moc Chrystusowa z mocą waszego carskiego weliczestwa ziednoczona, 
y stała potęźnieysza tak, iż ta ś w i a t ł o ś ć z ś w i a t ł o ś c i ą tarcz złocistych ziednoczona, 
y stała potężnieysza tak, iż tą ś w i a t ł o ś c i ą ziednoczone gory wysokie pyszne woyska 
Machometanskie będą o ś w i e c o n e y iak pochodnie ogniem spalone y porażone.
(Galatowski, Alkoran Machometow)8.

9. Wreszcie rzecz, która wydaje mi się godna uwagi, a która dotychczas nie została chyba 
zauważona9. Otóż w dwóch drukach Łazarza Baranowicza znalazłem obok wtrętów ła-
cińskich także wtręty ruskie (głównie cerkiewnosłowiańskie). Chodzi tu o Notiy pięć..., 
gdzie znalazłem ich sporo, oraz o dwa miejsca w Nowa miara... Wtręty te autor wyróż-
nia zazwyczaj krojem czcionki, co tu oddano kursywą. W sumie nie wynotowałem ich 
tak wiele, choć w rzeczywistości może ich być więcej, bo w mikrofi lmie czy kserokopii 

7 Przykład „pletenija sloves” z Żywota Stefana Permskiego Epifaniusza Premudrego z XV w. (wyróż-
nienia moje — J.R.): „Kol’ mnogo let mnozi fi losofi  ellinstii sbirali i sostavlivali gramotu grečeskuju 
i edva ustavili mnozemi trudy i mnogymi vremeny edva složili, perms’kuju že gramotu edin č e r n e c 
složil, edin sostavil, edin sčinil, edin k a 1 o g e r, edin m n i c h, edin i n o k, Stefan gljagolju [...] edin 
vedinenyi i uedinjajasja [...].”
8 Cytat stanowi adres do dwóch braci-carów zasiadających na tronie moskiewskim.
9 Por. J. Rieger, Cerkiewszczyzna równa łacinie...
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(a nawet w druku) nie rzucają się w oczy. Oto owe wtręty z Notiy pięć (uwzględniam 
tylko te wtręty, które są zapisane alfabetem łacińskim; w książce są całe partie napisane 
cyrylicą, ale te traktuję jako osobny tekst):

My iak otrocy10 
chwalmy Pana 
(Notiy pięć, s. iij)

Dusza nasza iako ptica
(Notiy pięć, strona nienumerowana; wyraz ptica nie został wyróżniony przez autora)

Woznesu tia Hospody iako podiał mia ieśi / nad wszystkie stworzenie
(Notiy pięć, strona nienumerowana; tekst ruski nie został wyróżniony przez autora)

[Wiersz polski, a na końcu:] Toy Recze / y bysza
(Notiy pięć, strona nienumerowana; tekst ruski nie został wyróżniony przez autora)

[Pod koniec Notii pierwszej tytuł cyrylicą:] Paдyйcя лѣcъ[.]нце Hбная поне[ѣ]же cніде Бгь 
[Potem następuje tekst polski:] Z Praweg y lewego boku Wschodni y Zachodni Oycowie na 
kolana upadaią a Pastorały swe za stopnie Drabinie daią [...] Tuż pripadai[.]e Garie so Ar-
chanheły y Anheły berła za stopnie kładąc [...]
(Notiy pięć, strona nienumerowana; tekst ruski nie wyróżniony przez autora)

Naświętsz[y]; Pannie Luna pod nogami / na rogach Miesięcznych postawić dwie świece. 
Lemma: Switilnik nohama moima zakon twoy, y świt steźiam moim. Zakon wetchyj y nowyi; 
bo te oba Naświętsza Panna wypełniła / a siebie uhorowa switilnik Pomazannomu moiemu / 
mowiąc: Ty proświszczaieszy świtilnik moy Hospodi.

Potem następuje Notio secunda rozpoczynająca się kilkoma stronami napisanymi cyry-
licą, ale przetykaną polskimi wierszami, które napisane są łacinką (a wszystko w jakiś spo-
sób dotyczy ślubu i wesela cara Тeodora Aleksiejewicza z Agatą Symeonowną). Dalej jest 
tekst z rysunkami: pod „Ociec” narysowane jest oko, pod „Syn” ucho, pod „Duch” serce:

OCIEC  SYN    DUCH S.
Pryzry na mia  Tego słuchaycie Srece [sic!] czyste stwozs [!] we mnie Panie.

Dalej następuje tekst polski przemieszany z ruskim pisanym cyrylicą, a potem nastę-
puje strona:

Biada iednemu / Salomon powiedział;
Mądry był / tego sam na sobie źwiedział.
AGAFIĄ dałem ci podrużyie w świecie
Ta Carskie y nie iedne Carstwu spłodzi dziecie Vyrzysz Syny Synów twoich.
Psalm 127.

Was w Imie moie pospołu zebrałem /
W śrzodku was iestem / na was łaske wlałem / 
Opołczytsia Aneł Hospodeń okrest boiaszczychsia ieho. 
Wprzod was okrążyć anyołem kazałem;
Potym y siebie wam za wał oddałem
y Hospod Okrest Ludey swoich. 
Psalm 124.

10 [Wyraz wszakże znany w staropolszczyźnie, notuje go Słownik polszczyzny XVI w.]
Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Kilka uwag o polszczyźnie pisarzy — Rusinów w XVII w. 487

Potem następuje tekst polski, następnie 8 stron cyrylickich — po rusku, ale z wtręta-
mi polskimi, oczywiście alfabetem łacińskim. Dalej idzie tekst ruski, ale łacinką:

Bożyieiu Miłostiiu Welikomu Hosudáru
CARU y Welikomu KNIAZIU
THEODORU AEIEWICZU [sic!]
Wseia Welikija / y Małyja / y Biłyia / Rossyii 
Moskowskomu SAMODEZCU [...]
W Dźeń Bożego od tego przybyszowego Roku /
aby zawsze z Nieba wszech Szczęśliwości przybywało 
daru Author tey Xięgi szczerym aff ektem
życze.

Potem następuje adres po polsku:

Naiasnieyszy Wszystkiey Wielkiey, Małey i Białey Ruśi Monarcho

A na koniec:

Waszeho carskoho preswitłoho weliczestwa ustawiczny Bogomodlca y naniższy sługa Łazar 
Baranowicz Archiepiskop Czernichowski Nowogrodzki i wszystkiego Siewierza.

Od s. 52 do 281 nie znalazłem wtrętów ruskich.

Ta nas po Spasie swe owce pasie.
(Notiy pięć, s. 282) 

Weliczyt dusza moia Hospoda.
Weliy Hospod nasz y weliia kripost ieho 
y razumu ieho nist czysta: Jak sy
tak wielkiego weliczaiesz: iak Boga Oyca: 
iak Syna: iak Ducha / Swiętego i Oyca
weliczaesz / kiedy czystością swoią staiesz się 
mu corką; Syna / kiedy go w ciele rodzisz, 
Ducha kiedy mu iesteś Oblubienicą.
Wspomniawszy Boga Oyca / Boga Syna / Boga 
Ducha Swiętego / wspominamy Bogarodzice. 
Ona daleka od niżnych. Ona po Bogu /
ktory ot wysznych. Wyszszy wśich ieśi
Diwo czystaia; a wszelkie stworzenie
niżne iest [dalej idzie tekst polski].
(Notiy pięć, s. 183 — jedna z następnych!)

Sława Swiatoy, iedynosuszcznoy żywotworiaszczoy y niazdilimoy [!] Troycy. Sławy ot cze-
łowik nepryiemlu / tak sto Car carem y Pan nad Pany / Car sławy deklaruie, a nam z seyma 
Carskiego roka napisana Konstytucya: Przynoście mu sławę y cześć. Y z koła Rycerskiego to 
s[..] kręci: Komu cześć / cześć. Woznoszenyia Bożyia w hortani ich. Sławcie Boga w ciałach 
waszych [...]. (Notiy pięć, s. 399 — tekst łacinką po polsku i po rusku)

Rzekłem będę strzegł drog moich / abym nie zgrzeszył ięzykiem moim / założyłem starż [!] 
ustom moim. Psalm 38. V 1. Strwożyłem się y nie mowiłem. Kto mowi nad Iаna: hrich ust 
ich, słowo usten ich. Psalm 58. V 18.
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Kto wozhłaholet siły Hospodnia: a naybarziey Rodzenie y Pochodzenie. Język nasz to raczey 
niech do Boga mowi: rzekni duszy moyey: zbawienie twoie iam iest.
Człowiek ięzyczny nie będzie poszczęściąn na ziemi. Psalm 139.
(Notiy pięć, s. 92)

Tym / którym rzekł Pan: wyście z niskości a iam z wysokości; w tak wysokiey materyey mow-
czanka ne pyszyt, a proworczawszy wadit. Zawadziło Ariuszowi / Macedoniuszowi. Dobrze 
Malarz tomuś: ne sutor ultra crepidas.
Puczyna bohatstwa neizminnaia wsesilny Duch prisnosuszczny Otcu y Iednorodnomu synu 
sopostawlaietsia.
Ponieważ Duch Święty głębokość nieźmierzona / na coż śmiecie Scholastycy mierzać Iego 
Pochodzenie.
(Notiy pięć, s. 51)

Iako gwiazdy wyliczyć y morski piasek nie można zgoła / tak Bohosłowa dobroditeli wyrzec 
nie można / Iakimi onego wieńcami Chrystus / ktorego ulubił / koronował / ktoremu na pier-
siach się położył / y na wieczerzy z nim iadł.
(Notiy pięć, s. 39)

...y nie był by mężem doskonałym / y wędzidłem by nie kierował wszystkiego ciała; a kiero-
wał / bo był Diwstwennikom.
(Notiy pięć, s. 38)

Bułdynskie gury, Iakiey natury.
Po Bułdynskich się gorach / owieczka / baranek /
Przechadzaią / co wieczor zawsze / y w poranek.
Ischody utru y weczeru ukraśiszy,
Krasniyszemu pacze syne w Czelowiczeskich;
y Tey / Ktorey rzeczono: krasna iesi y poroka nist w Tebi.
Panie, Panie nasz, iakoż dźiwne Imię twoje...
(Notiy pięć, s. bez numeracji)

Syn: Iam iest światłość świata / y Duch Swięty w ięzykach ognistych pewnie światłość. Wsia-
ko daianjie błaho, y wsiak dar sowerszen swyszsze iest schodiay ot Otca switow. Bog Ociec 
Swiata dary daie...
(Notiy pięć, s. 37)

Bogu miła ta robota. Kiedy Bożego zbijecie wora / dobędziecie u niego bogatego wota. Bę-
dzie to kiedyś hora; tylko Deum ora. Proście y dadzą wam / obiecano to niewczora / Niebo y 
ziemia mimo idzie / a słowa Pańskie nie mimo idą / z naszą uciechą /a z Turecką biedą. Słowo 
twoie żywi mia / mowi Chrześcianin do Chrystusa. a Bisurmani od hłasa hroma twoieho 
ustraszatsia.
(Notiy pięć, s. nienumerowana)

...tak nie biwszy tego [...] / nie zaostrzyć winem uma. u Тurczyna pełno wina... Nie tylko PAN 
palcami / y rękoma dźwigał goździe. A w rukach ieho żrebiy nasz. Ktoryś...
(Notiy pięć, s. nienumerowana)

Jak już wspomniano, w książce występują całe partie cerkiewnosłowiańskie pisane 
cyrylicą. W tekście pisanym cyrylicą znajdują się z kolei całe partie wierszowane po 
polsku, pisane oczywiście alfabetem łacińskim.
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Wtręty przedstawione wyżej są w zasadzie cerkiewnosłowiańskie, w wersji ukraiń-
skiej, np. poroka nist w Tebi, czełowiczeskich, w rukach ieho, wyszszy wśich ieśi, hrich 
ust ich, kto wozhłaholet. Ale raz mamy do czynienia z tekstem żywym: mowczanka ne 
pyszyt, a proworczawszy wadit.

W książce Nowa miara... znalazłem następujące fragmenty:

W Ruskim texcie nie tak stoi / ale Stariyszymu werchowna Soboru Czestnomu [...] Zna Cer-
kiew Leona naywyzszego przełożonego / ale nie nad Soborem naywyzszym / ale nad Soborem 
wielebnym. Concilium Generale universalem Ecclesiam representans;

Aż byśmy się wszyscy zeszli w iedność wiary. Mirowi dażd mira, y cerkwam iedynomyszlenie. 
Pokoy day światu / y Cerkwiam iedno rozumienie. A na drugim stichu. Woskore mir роdаżd, 
czełowikolubno y Cerkwam soiedyneniie. Predto poday pokoy iako człowieka lubiący / y Cer-
kwiam skupienie w iedno [...].
(Nowa miara, s. 337 — Votum Starey Rusi)

Powyższe rozważania, nawiązujące do wcześniejszych opracowań S. Urbańczyka 
i M. Karpluk, pokazują inne jeszcze zagadnienia, sygnalizują dalsze problemy, które cze-
kają na opracowanie. Temat to wdzięczny, bo pokazuje przenikanie się kultur i tradycji.
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Dodatek
Wybrane fragmenty utworów11

Łazarz Baranowicz, Nowa miara starej wiary

Cerkwi kto głowá
Do Máryey mowá

Głupim iak miesiąc u Twych nogach leżę 
Po mądrość do cię iako mądrey bieżę; 

Naucz mię ziemi władarko y niebá
Kogo za Głowę Cerkwi trzymać trzebá: 

Gdy w niebo wstąpił Syn twoy Tyś na tronie 
Jego usiadła Cerkwi ku obronie

Nieba y ziemi y Cerkwi włádarzá
Nad Syna Cerkwi inny się nie zdárza. 

Jeden węgielny kámień Chrystus, obie
Strony kámieniem tym stoią w ozdobie. 

Inne kámienia w Cerkiew gdy muruią
Ciosánia by się zdały potrzebuią.

Tyś z gory kámień, a bez ludzkiey ręki
Cerkwiś fundáment, ktorać czyni dzięki. 

Na cię Mario Duch zstąpił od Oycá
Lubo cię wszytka ulubiła Troycá. 

Ducha ci Ociec posłał byś rodziła
Syna Bożego, a świat pocieszyła.

Nie bądź iedną od gwiazd in signo Tauri názwanych Vergiliae álbo Peades iest ich w liczbie 
sześć, bo siodmey prawie nie widać, o siedmi powiadaią / lecz to płonne wieści / bo kto się 
chce przypatrzyć nie masz więcej sześciu / ná wiosnę wschodzą / á potym nie długo świecąc 
giną. Ztąd nápisał o nich ieden: Semper in occasum. Záwsze ná zachod. Ty iako Syn Wschod-
ni záwsze patrz na wschod. 
(karty początkowe, nienumerowane)

Fundament starey wiary. Ruś się Stara z starym przeszłych lat wyznániem zgadza / a to pozna-
nie wyznawa z wielu Świętych / ktorzy iáko wierzyli tak też drugich wierzyć nauczyli i Ruś 
ich nie odstępuie [...]
(s. 1)

Drugie zaś maią duplicem morum, dwoiaki obrot / są ktorzyś prawie na nich ryś [?] / pstro / 
coś wschodniego / coś zachodniego y biało y czarno / dwoiakim się obrotem obracaią / iednym 
własnym / ab ortu ad occasum od wschodu na zachod / bo in ortu orti, weszli ze wschodu [...]
(s. 22)

Prawda że drzewo nie przestaie być drzewem / choć się na nim wielkie połamią gałęzie / 
ieśli ma tenże korzeń y pień / zwłaszcza gdy na mieysce połomanych insze rosną gałęzie: tak 
Cerkiew Chrystusowa wschodnia nie przestaie być Cerkwią Chrystusową / ponieważ się na 
Chrystusie funduie [...]
(s. 71)

11 [Tekst został przygotowany i wygłoszony przed publikacją antologii R. Radyszewskiego]
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Stefan Jaworski, Arctos et antarctos caeli rossiaei in Gentilitis Syderibus

Badź że iuż łaskaw cny heperionie / 
co świetnym glansem poleruiąc skronie / 

Alabastrową po Niebie Karetę
poczworno pędzisz; daiemyć Waletę

Rączym Obrotem ty ktora w lektyce / 
Glancowne światu prezentuiesz lice /

Luno srebrzysta w gornym gabinecie / 
Już cię żegnamy przy krotkiy Walecie

Arktyczne gwiazdy ktore na połnocy /
w swey ognierodney iaśnieiąc Karocy

Athlanta mocą strzymuiecie Nieba /
Bądźcie łaskawe / iuż nam was mniey trzeba.

Miłym świecący Koralem Phosphorze
co z złotowłosym Phaemem w iedney sforze

Iasnieyesz [...].

Zachod iednak smiertelny, wszystkie gaszący Luminarze y nasze° Roxolańskiego Tytana fa-
talną okrywszy powłoką, smutne derelictis orphanis pozostawił vmbry, gdzie absque cura 
salutis Endimonowym przychodziło zasypiać letargiem [...].

Sylwester Kossow, Paterikon abo Żywoty SS Ojcow Pieczarskich [...]

Ciesz się ż y ty Przezacna Ziemio Kiowska / że do czego drudzy setnicami mil kładą y pątnuią 
/ ty to na swym łonie piastuiesz; u ciebie Święci Metropolitowie / pobożni Episkopowie / 
Błogosławieni Archimandrytowie. U ciebie Mirotoczywe kości znayduią się. Tyś Rodziciel-
ka Anyołow ziemnych: tyś piastunka żołnierzow Chrystusowych: tyś pole / na ktorym się 
krzewiły y krzewią Lilie czystości / Roże cierpliwości, hyacynthy posłuszeństwa. Aże przed-
się znayduią się tacy / którzy Ecclypsim twemu szczęściu obiekcyami utworzyć tentuią / do 
onych się tak odzywam [...] (s. 3/4)

Znak iest / że Lecie gdy ciepło pozwierzchowne panuie / snadniey się rzeczy psuią y gniią / 
kwaśnieią / abo gdy częste z południa wiatry są / a niżeli zimie / ktorego zimno one krępuie 
[...] (s. 6)

Iarosław był syn tego Monarchy Ruskiego [...] Synow miał piąci [...] Nie dosyć na ty[m] 
maiąc Swiatopołk / ná drugiego bráta Hleba Xsiążęcia Muromskiego zdrowie náważył / tym 
fortelem: nie oznamuiąc o śmierci Oycowskiey / nápisał do niego iż iest bárdzo chory / a każe 
mu bydź do śiebie. Hleb iáko bratu uwierzywszy / iáchał do Kiowa [...] (s. 22)

bynamniey z dziećmi igrzysk żadnych nie zażywał / ale często na każdy dźień do Cerkwie ná 
gorące modły chadzał [...] (s. 24)

on [św. Тeodozjusz] wielce się zapaliwszy miłością mieysc świętych / uczynił z nimi [z piel-
grzymami] zmowę / chcąc nawiedzić mieyscá one / gdzie Zbawiciel świata dla zbawienia 
naszego prácował / y krew swą naydr[o]zszą przelał [...] Gdy dognałá [go matka jego] / wielce 
się rozgniewawszy / szkaradzie tłukła jako złodziejá / związawszy wiodłá / a potym zamknęła 
w izbie iedney [...] á ozdrowiawszy / znowu się ná pracę y trudy [...] udał [...] (s. 25)
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alić święty THEODOZYUS wstawszy padł na twarz przyklęknąwszy / prosząc ze łzami 
wszechmocnego Pana / aby przyiął ducha iego [...] (s. 48)

Jan Ornowski, Bogaty w parantelę, sławę i honory wirydarz [...] Zacharzewskich

Ginie świat, giną świata tego sprawy. 
Kiedy się w głuchym taią zapomnieniu. 
Ani iskierka w tym się się błyszczy sławy 
Niewiadomości kto utonął w cieniu 
Ten dziedzic swego imienia jest prawy
Czyie dzieła świat nosi w przypomnieniu.

Kastel pamiątki naszey, Parnas mamy:
Czemuż do niego nie przybiegiwamy? 

(Wiersz VIII, s. X)

Trzeba / dla sławy imienia wiecznego / 
Jakże / z twardego śmierć rodzi bukatu /
By helikona dwoistodzielnego
Wieczne mieszkanki / dawszy siebie światu 
Widzieć / stylem i [...] piora[.]ońskiego 
Głosiły. A tak trwałey od Karpatu /

Wieczność imienia bedzie umocniona:
Gdy w dozor Muzom zostanie zlecona 

(Wiersz VII, s. X)

Tak tedy myszląc o Twego wieczności
Imienia godny wiekow Theodorze
Delphickiego Cię Phaeba opatrzności
Wruczam: abyś był przy iego dozorze
Pamiętny wiekom. Będzie Twe w całości 
Imie: ani go niepamięci morze

Połknie. Bo gdyś się dostał 
do opieki Wiernym Muzom 
iuż wsławisz się na wieki 

(Wiersz X, s. XI)

Obfi tsza rozkwitłość starozytney Doliwy
Iakie drzewo, taki bywa
Y owoc. Nikt niech się żniwa
Tam pszennego nie spodziewa,
Gdzie się kąkol zły zasiewa
Ni z żelazney kiedy szyby,
Będzie złoto, bezpochyby.
(s. A2)

Zła to rzecz jest niezgoda. Zatrata pospołu
Swaszka furiy piekielnych. Piastunka zaboiu 
Podżegaczka złych woien. Zaraza miłości
Podszczuwaczka na bratnie sroga zawziętości. 
Erebu przyjaciołka. Wszech szkod podskarbianka. 
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Nielubey Prozerpiny serdeczna kochanka. 
Ktora wszczynaiąc woyny / y gniewy szalone / 
To zdaie się dobrego coś mieć, że stalone 
Wykowawszy pancerze / zaostrzywszy groty / 
Wydaie w kim woyenney przewaga iest cnoty [...]
(Bez numeru strony)

Wykorzystane teksty
Baranowicz Łazarz, 1671: Lutnia Apollinowa kożdey sprawie gotowa. Kijów. [Biblioteka 

Narodowa XVn.3.1689 (mf. 77963)] 
Baranowicz Łazarz, 1680: Notiy pięć ran Chrystusowych pięć. Czernichów. Drukarnia Mo-

nasteru Św. Trójcy. [4°, k.nlb. 42, s. 356, błędy paginacji. Egz. w Muzeum Narodowym 
Czapskich (mf. BN 65179)]

Baranowicz Łazarz, 1676: Nowa miara starej wiary. Nowogródek Siewierski.
Baranowicz Łazarz, 1670: Żywoty świętych ten Apollo pieie, iak ci działali, niech tak kożdy 

dzieie. Kijów. [Biblioteka Narodowa XVn.3.1688 (mf. BN 77962)]
Galatowski Joanicjusz, 1683: Alkoran Mahometów. Czernichow, po 18.V.1683. [Egz. 

w Bіblіоteсe Jagiellońskiej (mf. BN 8258)]
Jaworski Stefan, 1690: Aretos et antaretos caeli rossiaei in Gentilitis Syderibus.
Kossow Sylwester, 1635: Paterikon abo Żywoty SS. Oycow Pieczarskich Obszyrnie Sła-

wieńskim ięzykiem przez świętego Nestora zakonnika y Latopisca Ruskiego przedtym 
napisany. Teraz zaś z Graeckich, Łacińskich, Słowiańskich y Polskich Pisarzow obiasnio-
ny y krocey podany [...], Kijów, w Drukarni S. Ławry Pieczarskiey. [Biblioteka Narodo-
wa XVn.3.2416 (mf. BN 74455, 64953)]

Ornowski Jan, 1705: Bogaty w parantelę, sławę y honory wirydarz [...] Zacharzewskich. 
Dr[uk] Ławry Кijowopeczer[skiej].
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 Z ONOMASTYKI KRESOWEJ

 Z antroponimii polskiej na Ukrainie  
(imiona i nazwiska mieszkańców Hreczan koło Płoskirowa 

z lat 1937–1938)
[Roczniki Humanistyczne KUL, t. XLIX–L, zesz. 6 — 2001/2002, s. 349–363]

Kilka lat temu otrzymałem trzy wykazy osób „represjonowanych” (czytaj: rozstrze-
lanych) w latach 1937–38 mieszkańców wsi Hreczany koło Płoskirowa (dziś miasto 
nazywa się Chmielnicki). Pierwszy wykaz zawiera nazwiska wraz z pierwszymi litera-
mi imienia i „otczestwa” 78 pracowników kołchozu im. Szczorsa z polskich Hreczan, 
polskiego Zarzecza (5 osób) oraz nieznanego mi Leźniewa (4 osoby, których dalej nie 
uwzględniam). Drugi zawiera nazwiska, imiona i „otczestwa” 27 hreczańskich pracow-
ników zakładów kolejowych „Czerwony Partyzant”. Trzeci przynosi podobny wykaz 
134 pracowników stacji Hreczany i węzła kolejowego w Płoskirowie (jak mi mówiono 
byli to też mieszkańcy Hreczan). Wykazy dostałem z dopiską, że pochodzą z archiwum 
NKWD, przy pierwszym jest adnotacja o opublikowaniu wykazu w artykule Pamjati re-
presowanych (= Pamięci represjonowanym) w czasopiśmie „Radjanśke Podilla” z sierp-
nia 1990 r. O ile mi wiadomo nie są to wszystkie ofi ary czystek stalinowskich tamtego 
okresu z Hreczan. Ponieważ wieś Hreczany była (a jest i dziś) wsią polską, wykaz odno-
si się przede wszystkim do Polaków — według spisu z 1927 r. Polacy stanowili wówczas 
w Hreczanach zdecydowaną większość (Stroński, s. 198). Wśród zamordowanych byli 
niewątpliwie także Ukraińcy, o czym świadczą zapewne niektóre nazwiska, a zwłaszcza 
imiona.

Hreczany stały się dziś częścią Chmielnickiego, ale w znacznej części jeszcze z cha-
łupami czy domkami wiejskimi, niekiedy sąsiadującymi z blokami mieszkalnymi. Część 
położona za torami kolejowymi zachowuje jeszcze bardziej wiejski charakter. Pobliskie 
Zarzecze to dziś również część miasta. 

Wykazy zostały sporządzone w języku ukraińskim, pisane są cyrylicą, stąd pewna 
trudność w odczytaniu nazwisk: nie wiadomo czy spółgłoski przed dawnymi *e *i na-
leży czytać miękko czy twardo, czy ukraińskie „h” nie kryje polskiego g. Niestety nie 
dysponowałem listami podczas pobytu w Hreczanach w 1993 roku i nie zweryfi kowa-
łem nazwisk na nich występujących, stąd analiza ich musi być z konieczności ograni-
czona. W zapiskach moich i współpracowników z Hreczan znalazło się tylko kilka imion 
i nazwisk Polek i Polaków: Weronika Boczulak, Lużbinia Derus (z Zarzecza), Marynia 
Dyjak (= Dyjaczka), Błażek Karwan, Marynia Karwanowa, Serhij Kozaczok, Jan Kozak, 
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Łoza, Fila Markowska, Karolina Mazur, Marynia (= Maria) Mazurek, Plejzor, Sowa, 
Adela Ziębicka, Karolina Zimbicka (= Ziębicka), Josyp Ziębicki, Lidia Żługda. Pomijam 
tu Władimira Zacharczuka pochodzącego ze wsi Ryżulinci.

Rejestr obejmuje imiona i nazwiska mężczyzn średniego i młodszego pokolenia: 
najstarsi urodzeni byli wprawdzie w r. 1882, mieli więc wówczas 55–57 lat, ale więk-
szość zapisek obejmuje roczniki młodsze; bardzo dużo osób (65) urodziło się w latach 
1905–1910, a najmłodszy był urodzony w 1916 r. W wykazach znajdujemy dwie tylko 
kobiety, a są nimi Wiktoria „Sowwa” (w wykazie 1) oraz Hanna Szapował córka Błażeja 
(w wykazie 3), obydwie niewątpliwie Polki.

Trudności z rekonstrukcją imion i nazwisk jest wiele. Generalnie mamy do czynienia 
z ukrainizacją fonetyczną (np. z zamianą i na „y”), morfologiczną (np. w zakończeniu N 
sg przymiotników r.m. -i/-y na „yj”, choć w gwarze dziś spotykamy także formy na -ij/-
-yj), leksykalną (przejawiającą się w zastępowaniu niektórych imion polskich ich ukra-
inskimi odpowiednikami, por. niżej). Trzeba też pamiętać, że za czasów radzieckich ska-
sowano odrębną literę „g” w alfabecie ukraińskim, stąd każde h transliteruję tu jako „h”. 
Wreszcie nie wiemy w jakim języku sporządano akta, stanowiące podstawę niniejszych 
wykazów: czy w rosyjskim czy w ukraińskim. Jeśli w rosyjskim, to osoba sporządzająca 
wykazy transkrybowałaby nazwiska z rosyjskiego na ukraiński. Czy kierowałaby się 
przy tym znajomością brzmienia nazwisk polskich we wsi?

Imiona
Imiona (i „otczestwa”) podane są w wersji ofi cjalnej, „paszportowej”, dlatego też imię 
zapisane jako „Josyp” może kryć zarówno ukraińskiego Josypa jak i polskiego Józefa; 
gdy towarzyszy mu forma odojcowska „Bronisławowycz” to już nie mamy wątpliwości 
że był to Józef, syn Bronisława. Jeśli jest to jednak „Josyp Andrijowycz” czy „Josyp 
Timofi jowycz” to nie zawsze będziemy wiedzieć czy mamy do czynienia z ukrainskim 
Josypem Andrijowyczem lub Josypem Timofi jewyczem czy polskim Józefem synem An-
drzeja lub Józefem synem Tymoteusza. Na polskość imienia może wskazywać jakiś ele-
ment fonetyczny w zapisie, np. i w „Stanisławowycz” czy w „Bronisławowycz”. 

Wskazówką może być również brzmienie nazwiska. Nazwisko „Sikora” mówi nam, 
że jego nosiciel „Mykoła Josypowycz” to Mikołaj syn Józefa. Podobnie nazwisko Tomu-
siak (z polską postacią podstawy Tom- i polskim sufi ksem-’ak) pozwala nam przypusz-
czać, że noszący to nazwisko „Ławrentij” był polskim Wawrzyńcem, a „Wołodymyr” 
— Włodzimierzem. Z kolei nazwisko Szulak pozwala przypuszczać (ale nie stwierdzać), 
że noszący je „Kornij Antonowycz” miał takie właśnie ukraińskie imię i nie był Korne-
liuszem. Podobnie zapis „Juchym Fedorowycz Szewczuk” oddaje chyba takią właśnie 
ukraińską nazwę osobową. Nazwisko „Chmel-Chmełewśkyj” nie zawiera w rdzeniu 
ukraińskiego i, ale może to być forma rosyjska, stąd też nie wiem czy imę jego nosiciela 
„Hryhorij” należy czytać tak, jak je zapisano czy też rekonstruować jako Grzegorz.

O brzmieniu imienia mówi wspomniana także zestawienie dwuznacznego zapisu 
z imionami i „otczestwami” osób noszących to samo nazwisko. Tak np. jeśli odnajduje-
my wśród osób mających nazwisko „Sowwa” Bronisława, Franciszka i dwóch Wojcie-
chów, to nie mamy wątpliwości, że noszący też to nazwisko „Andrij” „Anton”, „Iwan”, 
„Josyp”, „Martyn” to po prostu Andrzej, Antoni, Jan, Józef, Marcin. Z trzech Morozow-
skich — zapewne braci — dwóch ma polskie imiona Franc[iszek] i Augustyn, z czego 
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wynika, że „Iwan” oddaje polskie imię Jan trzeciego z braci. Co więcej, znając skład 
etniczny Hreczan jesteśmy pewni, że prawie wszystkie osoby wykazane w spisach to 
Polacy, noszące polskie imiona. 

Wreszcie wskazówką może być także to, że dzisiejsi nosiciele jakiegoś nazwiska są 
Polakami (por. wyżej nazwiska zapisane kilka lat temu).

Uwzględniając powyższe możemy pokusić się o przedstawienie rejestru imion mę-
skich z Hreczan z tamtego okresu. Zapewne lepsze źródło stanowiłyby metryki kościel-
ne, ale czy się zachowały?

Oto rekonstruowany rejestr imion (przytaczam na ogół 1–2 przykłady, biorę pod 
uwagę zarówno imiona rozstrzelanych jak i imiona ich ojców — „otczestwa”):
Adam: „Adam Błażejowycz Werżbyćkyj”
Albin: „Albin Pawłowycz Łoza”
Alfons: „Alfons Karłowycz Mazur”
Adolf: „Adolf Josypowycz Dyjak”
*Antoni: „Karł Antonowycz Derażanśkyj”, „Anton Wojcechowycz Chamśkyj”, „Anton 

Wojcechowycz Czenasz”
Augustyn: „Awhustyn Wojcechowycz Morozowśkyj”
Błażej: „Adam Błażejowycz Werżbyćkyj”, „Błażej Wojcechowycz Werżbyćkyj”
Bronisław: „Bronisław Pawłowych Ihnat”
*Damian: „Dem’jan Pawłowycz Polanśkyj”, „Ludwih Dem’janowycz Polanśkyj”
Franciszek: „Franc Wojcechowycz Morozowśkyj”
*Gabriel (?): „Hawryło Maksymowycz Zdanewycz” (o ile to nie Ukrainiec Hawryło)
*Grzegorz (?): „Hryhorij Iwanowycz Chmel-Chmełewśkyj”
*Hilary: „Hiłerij Ołeksandrowycz Iwanećkyj”
*Ignacy: „Ihnatij Stepanowycz Szelenżyk”, (por. też „Mykoła Hnatowycz Dumanśkyj” 

oraz nazwisko „Ihnat” — zapewne Ignac)
*Jakub: „Hurnyćkyj Błażej Jakowycz”
*Jan: „Iwan Wojcechowycz Morozowśkyj” (por. Augustyn i Franciszek)
*Józef: „Josyp Bronisławowycz Barowśkyj” (por. dalej nazwisko Juzwa)
*Julian: „Julian Pawłowycz Landeburśkyj”
*Karol (?): „Karł Antonowycz Derażanśkyj”, „Martyn Karłowycz Sinkewycz” (ur. 1887, 

a wówczas imię Karł nie było tak rozpowszechnione), „Alfons Karłowycz Mazur”
Kazimierz: „Kazymyr Tymofi jowycz Matwijczuk”
*Leon: „Leontij Pawłowycz Hurnyćkyj”
Ludwig: „Ludwih Josypowycz Zamychowśkyj”, „Ludwih Wojcechowycz Werżbyćkyj”
*Maksymilian (Maksym): „Hawryło Maksymowycz Zdanewycz” (o ile to nie Ukrainiec 

Maksym)
*Marcin: „Martyn Karłowycz Sinkewycz” (por. Karol), „Martyn Iwanowycz Łukasyk”
*Mateusz: „Josyp Matwijowycz Zahurśkyj”
*Michał: „Josyp Mychajłowycz Zembyćkyj”, „Wojcech Mychajłowycz Najduk”, może 

(ze względu na nazwisko) Mychajło Mychajłowycz Mordziałko”
*Mikołaj: „Mykoła Francowycz Krysa”, „Mykoła Josypowycz Sikora” 
*Paweł: „Pawło Josypowycz Hurnyćkyj” (wśród innych Górnickich jest m.in. dwóch 

Franców i dwóch Ludwigów), „Albin Pawłowycz Łoza”
*Piotr: „Petro Wojcechowycz Dumanśkyj”
Stanisław: „Stanisław Wojcechowycz Harnyk”
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*Stefan (?): „Ihnatij Stepanowycz Szelenżyk”, „Stepan Petrowycz Łewandowśkyj”
Szym (? — chyba skrót imienia): „Karł Szymowycz Kamarśkyj”
Teofi l: „Teofi ł Josypowycz Łoza”
Tymoteusz: „Pawło Tymofi jowycz Zymbyćkyj”
*Wacław: „Wiaczeslaw Mychajłowycz Najduk” (o tym nazwisku jest też Wojciech)
Wiktor: „Wiktor Josypowycz Krucon”
*Wincenty (?): zob. niżej Wikentij
Władysław: „Stanisław Władysławowycz Rehentiuk”
*Włodzimierz: „Wołodymyr Antonowycz Nowyćkyj”
Wojciech: „Wojcech Josypowycz Derażanśkyj”, „Stanisław Wojcechowycz Harnyk” i in.

Pominęłem imiona, które mogły być imionami Ukraińców, bowiem ani drugi człon 
(imię — imię ojca), ani nazwisko nie wskazywały na Polaka. Były to m.in.:
Dmytro: „Dmytro Iłarionowycz Jacuna”
Kałenyk: „Roman Kełenykowycz Ryżykow”
Roman: „Roman Kełenykowycz Ryżykow”
Wikentij (a może polski Wincenty?): „Wołodymyr Wikentijowycz Rudczuk”

Nazwiska
Zwraca uwagę spora ilość nazwisk na -ski, na Ukrainie uważanych zazwyczaj za pol-

skie szlacheckie. Ale jak wiemy były też polskie nazwiska chłopskie na -ski, szczególnie 
urabiane od nazw miejscowości. 

Wieś Hreczany była wsią chłopską — świadczą o tym m.in. cechy gwarowe, wspól-
ne z pobliską Szaróweczką i Maćkowcami. Ale teoretycznie rzecz biorąc we wsi mogła 
zamieszkać zubożała szlachta z dworów czy przysiółków i przemieszać się z ludnością 
chłopską (w Zielonej trafi ały się osoby z dawnych przysiółków szlacheckich tej wsi). 

Nie przeprowadzono dotąd analizy języka mieszkańcow wsi według nazwisk infor-
matorów, a to dopiero mogłoby wskazać albo na dawność osiedlenia się mieszkańcow 
z nazwiskami na -ski we wsi bądź różnice w mowie. Rzecz wymaga więc dalszych 
badań.

Hreczańskie nazwiska na -ski wypisane z wykazów przedstawiają się następująco:
Barowski: „Barowśkyj”, Chamski: „Chamśkyj”, Chmielewski: „Chmel-Chmełe-

wśkyj”, Derażański: „Derażanśkyj”, Dębicki: „Dembyćkyj”, Dumański (Domański?): 
„Dumanśkyj”, Fiałkowski: „Fiałkowśkyj”, Gawłowski: „Hawłowśkyj”, Górnicki: „Hur-
nyćkyj”, Górski: „Hurśkyj”, Hubicki (Gębicki?): „Hubyćkyj”, Iwanicki (Janowski?): 
„Iwanećkyj” (z i/y obniżonym pod akcentem do e), Jaworski: „Jaworśkyj”, Kamarski 
(Kramarski?): „Kamarśkyj”, Katulski: „Katulśkyj”, Krakowiecki: „Krakowećkyj”, Lan-
deburski: „Landeburśkyj”, Lewandowski: „Łewandowśkyj”, Morozowski: „Morozowś-
kyj”, Nowicki: „Nowyćkyj”, Obczański lub Obszański: „Obczanśkyj” i „Obszanśkyj” 
— zapewne bracia, urodzeni w w r. 1899 i 1900, mający noszący to samo „otczestwo”, 
Okonowski: „Okonowśkyj”, Olchowski: „Olchowśkyj”, Polański „Polanśkyj”, Ruszkow-
ski (czy: Różkowski, Roszkowski?): „Ruszkowśkyj”, Sawicki: „Sawyćkyj”, Stajnowski: 
„Stajnowśkyj”, Tomaszewski: „Tomaszewśkyj”, Warowski: „Warowśkyj”, Wierzbicki: 
„Werżbyćkyj”, Witomski: „Witomśkyj”, Zagórski: „Zahurśkyj”, Zamichowski: „Zamy-
chowśkyj”, Ziębicki: „Zembyćkyj”, „Zymbyćkyj”.
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Nazwiska „chłopskie” reprezentują takie, które zostały utworzone (przejęte) od ape-
latywów lub derywaty od nich (szlachta mogła niekiedy także nosić takie nazwiska). 
Mamy tu więc nazwiska równe wyrazom pospolitym: Chmiel („Chmel-Cmełewśkyj”), 
Czaban (por. ukr. czaban ‘pastuch́), Dyjak (por. ukr. diak ‘diak”), Głaz („Hłaz” — 
por. ros. głaz ‘oko’), Gorczyca (bo taką zapewne postać kryje zapis „Hirczycia Wojcech 
Mykołajowycz”), Koza, Kozak, Krysa (por. ukr. krysa ‘szczur’), Łoza, Maziar lub Ma-
ziarz („Maziar”), Mazur (zwykłe na dużym obszarze Ukrainy określenie Polaków — 
chłopów), Nowak („Nowak-Sadowyj”), Piróg („Piroh” — por. też ukr. pyrih), Pryjmak 
(por. ukr. pryjmak ‘przybrany syn; człowiek, który się wżenił’), Sikora, Sowa, Szapował 
(por. ukr. i ros. szapował ‘czapkarz; folusznik’), Szulak (por. ukr. szulak ‘jastrząb’), Uro-
da (por. ukr. wroda urodzaj”), Wytiaź (ros. witiaź ‘witeź’), Żuczok (Żuczek?). Tu też na-
leżałoby zaliczyć nazwisko Czenasz („Wojcech Martynowycz” i in., tu też może należeć 
Czena) — być może przezwiskowe od „Ojcze nasz”.

Patronimika na -owicz/-owycz reprezentowane są przez nazwiska: Fedorowicz („Fe-
dorowycz Heorhij Tymofi jowycz”), Osiedlewicz (bo tak pewnie trzeba czytać zapis 
„Osedłewycz Martyn Wojcechowycz”), Sinkiewicz („Synkewycz Martyn Karłowycz”), 
Wawrowicz (zob. dalej), Zdanewycz (lub Zdaniewicz w zależności od tego czy „Hawryło 
Maksymowycz” czytać należy tak właśnie czy jako Gabriel Maksymowicz — od Mak-
symilian)

Patronimika na -ow- i -in- tkwią w nazwiskach: Daćkow (niejasne), Maćkow (lub 
Maćków — „Maćkow”), Kozin (z polskim -i-), Olanin („Olianyn” — czy od żeńskiego 
im. Ola?)

Z sufi ksem (zapewne polskim patronimicznym) -ak zostały utworzone nazwiska 
Boczulak, Pielak („Pelak Tymofi j Mykołajowycz”), Siwak („Sywak Wojcech Wojcecho-
wycz” i in.), Tomusiak.

Z sufi ksem (zapewne polskim patronimicznym) -ik zostały utworzone nazwiska: Łu-
kasik („Łukasyk”), 

Z ukraińskim (patronimicznym) sufi ksem -uk zostały utworzone nazwiska: Matwij-
czuk, Najduk (por. ukr. najda ‘znajda”, ale nosiciele tego nazwiska to zapewne Polacy), 
Podluk (od pol. podły?, por. ukr. pidłyj), Regentiuk („Rehentiuk”), Rudczuk, Szczepa-
niuk, Szewczuk, Własiuk. 

Z ukraińskim patronimicznym sufi ksem -enko mamy nazwisko Prudenko („Juchym 
Josypowycz Prudenko”), 

Z sufi ksami -ek i -ko zostały utworzone nazwiska: Szelążek („Szełenżyk” — kilka 
osób), Kokoszko, Mordziałko.

Z sufi ksem -ec mamy nazwisko Mychałeć (może Michalec?)
Mamy też nazwiska równe imionom: Ignac(y) („Bronisław Pawłowycz Ihnat” i „Sta-

nisław Antonowycz Ihnat”), Juzwa (pol. Józwa), Panas (od ukr. Panasij), Pantałej (od 
ukr. Pantełejmon)

Nazwisko Maćkow (Maćków) wskazuje na niezaświadczone w wykazach imię Ma-
ciek. Nazwisko Wawrowicz („Wawrowycz”) zostało utworzone zapewne od polskiego 
imienia Wawrzek. Na dawne imię Szczepan wskazuje nazwisko Szczepaniuk. 

Jest trochę nazwisk niejasnych bądź dwuznacznych: Breś, Byjar, Czena, Daćkow, 
Dzian, Gajur („Hajur”) i Gajuro („Hajuro”), Harnyk bądź Garnek („Harnyk” — jeśli 
tak to od ukr. harnyj ‘piękny’?), Jacuna („Dmytro Iłarionowycz” — zapewne Ukra-
iniec), Karwan, Kizyma („Kyzyma”), Krucoń, Osidłewyj, Pachuta, Sowwa. Oczywiście 
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niejasnymi (lub nie całkiem jasnymi) są rownież niektóre wyżej wymienione nazwiska 
z łatwo wydzielającymi się sufi ksami.

*

Nazwiska czy sufi ksy nie zawsze nam mówią o przynależności narodowej osoby, bo tak 
nazwiska jak i sufi ksy mogą być zapożyczane. Tu o przekonaniu, że ofi arami zbrodni 
byli głównie Polacy, zaświadcza z jednej strony ich pochodzenie z polskiej wsi, a z dru-
giej — porównanie różnych elementów identyfi kacyjnych, zwłaszcza obecność imion 
typowych dla Kościoła rzymskokatolickiego.
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Aneks
Podaję w oryginale wykazy stanowiące podstawę powyższych uwag. Są one ułożone 
mniej więcej alfabetycznie według nazwisk (w porządku alfabetycznym ukraińskim czy 
rosyjskim), toteż łatwo można porównać analizę wykazów z materiałem. 

1. Wykaz niewinnie represjonowanych pracowników dawnego kołchozu im. 
Szczorsa wsi Hreczany, Zarzecze i Leźniewo w 1937–1938 r.

Wprowadziłem skróty: zamiast „Гречанського колгоспу” jest Г, zamiast „Лезнівського 
колгоспу” — Л, zamiast „Зарічанського колгоспу” — З. Literę „I” w maszynopisie 
oznaczającą „i” lub „ї” (tj. = ji) oddaję odpowiednio do zasad pisowni ukraińskiej. 

Спысок безвынно репресованих працивників бувшого колгоспу ім. Щорса села 
Гречани, Заріччя, и Лезнево у 1937–1938 роках

1. Бресь Ф. Й. 1908 р.н. коваль і слюсар Г
2. Бочуляк П. П. 1899 р.н. коваль Г
3. Ваврович П. А. 1905 р.н. столяр Г
4. Ваврович I. A. 1898 їздовий Г
5. Вітомський В. Г. 1907 колгоспник Г
6. Витязь П. В. 1896 тесляр L
7. Гаюро O. M. 1907 бджоляр Г

8. Глаз M. В. 1909 колгоспник Г
9. Гірчиця П. П. 1905 колгоспник Г
10. Гурницький А. М. 1909 колгоспник Г
11. Гурницький А. В. 1895 тесляр Г
12. Гурницький К. І. 1895 їздовий Г
13. Гурницький М. А. 1893 колгоспник Г
14. Гурницький П. У. 1903 колгоспник Г
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15. Гурський В. А. 1897 колгоспник Г
16. Дацьков I. Д. 1908 ведфельдшер Г
17. Дембицький Ч. А. 1904 касир Г
18. Деражансжкий М. М. 1894 слюсар Г
19. Дзян П. Ст. 1891 ветсанітар Г
20. Дияк Б. М. 1914 пожежник Г
21. Жучок І. С. 1906 колгоспник Л
22. Зембіцький А. І. 1978 колгоспник Г
23. Зембіцький В. В. 1906 колгоспник Г
24. Зембіцький Й. М. 1895 столяр Г
25. Зембіцький Ст. В. 1908 їздовий Г
26. Зембіцький А. Т. 1896 колгоспник Г
27. Карван І. Й. 1889 колгоспник Г
28. Карван Й. Й. 1883 колгоспник Г
29. Карван Л. І. 1908 муляр Г
30. Катульський О. А. 1903 голова 

колгоспу с. Гречани 
31. Качинський Ф. І. 1903 колгоспник Г
32. Кизима Й. Я. 1909 колгоспник Г
33. Козін А. П. 1902 швець
34. Коза А. И. 1897 колгоспник Г
35. Коза О. М. 1908 колгоспник Г
36. Коза М. А. 1903 конюх Г
37. Козак І. Й. 1891 пасічник Г
38. Козак Й. Й. 1909 слюсар Г
39. Козак Й. Й. 1900 колгоспник Г
40. Лоза Л. Й. 1905 рахівник Г
41. Мацьков Г. С. 1890 колгоспник Г
42. Найдук У. М. 1901 голова Г 
43. Найдук У. П. 1901 голова Г
44. Найдук Л. М. 1909 слюсар Г
45. Найдук М. Й. 1908 коваль Г
46. Новак-Садовий І. К. колгоспник Л
47. Осідлевий І. В. 1891 конюх Г
48. Оконовський Й. В. 1891 бригадир Г

49. Пантелей М. А. 1912 бригадир Г
50. Пахута І. Ст. 1895 колгоспник Л
51. Подлюк M. A. 1886 колгоспник З
52. Панас Й. Й. 1905 бригадир Г
53. Рушковський I. P. 1881 зам. голови Г
54. Савицький А. А. 1892 колгоспниця З
55. Совва А. А. 1902 комірник Г
56. Совва Вікторія Й. 1907 колгоспниця Г
57. Совва П. П. 1903 колгоспник Г
58. Стайновський А. С. 1894 колгоспник Г
59. Томашевський А. Г. 1904 рахівник Г
60. Томусяк Й. М. 1895 колгоспник З
61. Фіалковський А. Й. 1905 колгоспник Г
62. Фіалковський Л. Й. 1902 їздовий Г
63. Шуляк І. В. 1887 рахівник Л
64. Шуляк П. Г. 1904 колгоспник Г
65. Юзва Ю. Д. 1903 колгоспник Г
66. Яворський А. П. 1881 ветсанітар Г
67. Хамський М. Т. 1890 бригадир Г
68. Чабан A. M. [brak roku urodzenia] 

колгоспник З
69. Чабан В. Й. 1903 колгоспник З
70. Чабан Ф. М. 1915 колгоспник З
71. Чена В. П. 1903 зам. будинком 

колективіста
72. Чена К. В. 1894 їздовий Г
73. Чена Л. А. 1898 бригадир Г
74. Шаповал А. Й. 1907 колгоспник Г
75. Шаповал В. І.1891 коваль Г
76. Шаповал I. I. 1896 робітник тварин. 

ферми Г
77. Шаповал Й. А. 1882 колгоспник Г
78. Шаповал M. M. 1898 бригадир 

будівельник Г

2. Pracownicy zakładów „Czerwony Partyzant”, dzisiejszy KPO.
Wprowadziłem skrót: zamiast „працював” (= ‘pracował jako’) daję „п.”. Po roku urodzenia 
opuszczam litery “р.н.” (= рік народження ‘rok urodzenia’). Literę „І” oznaczającą w maszyno-
pisie „і” lub „ї” (tj. = ji) oddaję odpowiednio do zasad pisowni ukraińskiej. 

Робітники заводу „Червоний партизан”, Теперишній КПО

1. Варовський Йосип Броніславович, 1906, п. токарем по металу
2. Гарник Станіслав Войцехович, 1889, п. ливарником
3. Дерaжанський Войцех Йосипович, 1901, п. котельником
4. Дияк Йосип Тимофійович, 1902, п. токарем
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5. Думанський Петро Войцехович, 1891, п. на механичному заводі
6. Загурський Йосип Матвійович, 1907, п. робітником
7. Замиховський Людвіг Йосипович, п. слюсарем
8. Іванецький Гілерій Олександрович, 1903, п. обліковцем
9. Кокошко Йосип Андрійович, 1900, п. токарем
10. Краковецький Олександр Олексійович, 1898, п. токарем
11. Ляндебурський Юліян Павлович, 1904, п. у ливарному цеху механічного заводу
12. Морозовський Франц Войцехович, 1907, п. слюсарем
13. Морозовський Августин Войцехович, 1905, п. токарем
14. Морозовський Іван Войцехович, 1900, п. слюсарем
15. Олянин Микола Павлович, 1896, п. слюсарем
16. Пірог Іван Антонович, 1902, п. слюсарем
17. Пірог Ігнат Антонович, 1913, п. токарем
18. Пруденко Юхим Йосипович, 1886, п. слюсарем
19. Сивак Войцех Войцехович, 1900, п. робітником
20. Сінкевич Мартин Карлович, 1887, п. слюсарем
21. Томусяк Станіслав Йосипович,1899, п. робітником
22. Урода Михайло Петрович, 1891, п. слюсарем
23. Фялковський (!) Войцех Йосипович, 1905, п. робітником
24. Шеленжик Ігнатій Степанович, 1890, п. слюсарем
25. Шеленжик Станіслав Миколайович, 1885, п. слюсарем
26. Хамський Франц Йосипович, 1906, п. слюсарем
27. Шаповал Михайло Йосипович, 1898, п. кочегаром

3. Pracownicy Hreczańskich Zakładów Kolejowych, St(acji) Proskurów, 
St(acji) Hreczany.

Wprowadziłem skrót: zamiast „працював” (= ‘pracował jako’) jest „п.”. Po roku urodzenia 
opuszczam litery “р.н.” (= рік народження ‘rok urodzenia’). Literę „I” oznaczającą w maszyno-
pisie „i” lub „ї” (tj. = ji) oddaję odpowiednio do zasad pisowni ukraińskiej. 

Робітники Гречанського депо, Ст. Проскурів, Ст. Гречани.

1. Буяр Павло Михалович, 1889, п. 
машиністом

2. Вержбицький Адам Блажейович, 1906, 
п. опалювачем

3. Вержбицький Блажей Войцехович, 
1909, п. піддувальником

4. Вержбицький Людвіг Войцехович, 
1906, п. піддувальником

5. Власюк Андрій Олексійович, 1898, п. 
st. стрілочником

6. Гавловський Антон Антонович, 1900, 
п. вантажником паливного складу 

7. Гаюр Михайло Антонович, 1890, п. 
машиністом паровозного депо 

8. Гірчиця Войцех Миколайович, 1899, п. 
десятником паливного складу

9. Губицький Михайло Антонович, 1906, 
п. тесляром

10. Гурницький Антон Антонович, 1903, 
п. різноробом

11. Гурницький Блажей Якович, 1890, p. 
піддувальником

12. Гурницький Леонтій Павлович, 1911, 
п. помичником НЖЧ-7

13. Гурницький Людвіг Йосипович, 1914, 
п. столярем ВРП

14. Гурницький Людвіг Павлович, 1896, 
п. помичником машиніста
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15. Гурницький Михайло Антонович, 
1898, п. вантажником паливного 
складу

16. Гурницький Михайло Антонович, 
1903, p. кочегаром

17. Гурницький Павло Михайлович, 
1892, п. вантажником

18. Гурницький Franc Мартинович, 1914, 
п. столярем

19. Гурницький Franc Павлович, 1908, п. 
вантажником

20. Гурський Людвіг Карлович, 1910, п. 
вантажником

21. Дембицький Павло Йосипович, 1913, 
п. теслярем

22. Деражанський Карл Антонович, 
1902, п. ремонтним робітником 

23. Дияк Адольф Йосипович, 1906, п. 
ремонтним робітником

24. Дияк Антон Антонович, 1912, п. 
кондуктором

25. Дияк Яків Антонович, 1907, п. 
помичником машиніста

26. Думанський Микола Гнатович, 1891, 
п. мастильником

27. Зданевич Гаврило Максимович, 1910, 
п. помичником машиніста

28. Зембицький Йосип Михайлович, 
1895, п. столярем

29. Зембицький Йосип Павлович, 1891, 
п. столярем

30. Зембицький Людвіг Михайлович, 
1901, п. змашувальником

31. Зембицький Павло Тимофійович, 
1892, п. головним кондуктором

32. Ігнат Броніслав Павлович, 1912, п. 
ремонтним робітником

33. Ігнат Станіслав Антонович, 1898, п. 
машиністом

34. Карван Войцех Йосипович, 1893, п. 
сторожем в депо 

35. Карван Йосип Михайлович, 1891, п. 
старшим кондуктором

36. Карван Йосип Францович, 1909, п. 
зціплювачем вагонів

37. Камарський Карл Шимович, 1891, п. 
майстром механічного цеху 

38. Козін Ілля Ілліч, 1907, п. машиністом

39. Кокошко Антон Йосипович, 1907, п. 
мулярем

40. Карван Йосип Михайлович, 1890, п. 
кондуктором

41. Кокошко Йосип Андрійович, 1900, п. 
токарем

42. Криса Иван Францович, 1912, п. 
вугільником паливного складу 

43. Криса Микола Францович, 1909, п. 
теслярем в депо 

44. Круцонь Віктор Йосипович, 1906, п. 
вантажником

45. Коза Йосип Михайлович, 1902, п. 
столярем вагонів

46. Козак Йосип Антонович, 1896, п. 
котельником

47. Левандовський Степан Петрович, 
1885, п. зав. діловодством контори 
депо

48. Лоза Альбін Павлович, 1903, п. 
столярем

49. Лоза Антон Йосипович, 1891, п. 
робитником в депо 

50. Лоза Іван Йосипович, 1896, п. 
охоронником матеріального складу 

51. Лоза Йосип Йосипович, 1913, п. 
табелшиком (!) дистанції служби колії 

52. Лоза Теофіль Йосипович, 1911, п. 
змашувальником

53. Лоза Теофіль Павлович, 1910, п. 
помічником машиніста

54. Лоза Франц Йосипович, 1914, п. 
стрілочником

55. Лукасик Мартин Іванович, 1897, п. 
вантажником

56. Мазур Альфонс Карлович, 1908, п. 
теслею в депо 

57. Мазур Йосип Карлович, 1905, п. 
машиністом

58. Мазяр Максим Іванович, 1908, п. 
колійником

59. Малкевич Людвіг Людвігович, 1892, 
п. машиністом

60. Матвійчук Казимир Тимофійович, 
1887, п. опалювачем

61. Михалець Йосип Карлович, 1912, п. 
кочегаром

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



504 Z onomastyki kresowej

62. Мордзялко Михайло Михайлович, 
1896, п. стрілочником

63. Найдук Андрій Войцехович, 1909, п. 
вантажником

64. Найдук Войцех Михайлович, 1889, п. 
сторожем паливного складу 

65. Найдук Вячеслав Михайлович, 1913, 
п. старшим кондуктором

66. Найдук Йосип Іванович, 1910, п. 
кондуктором

67. Новицький Володимир Антонович, 
1905, п. машиністом в депо

68. Обчанський Михайло Миколайович, 
1899, п. в лазні ст. Гречани

69. Обшанський Петро Миколайович, 
1900, п. робітником в депо

70. Ольховський Броніслав Антонович, 
1910, п. слюсарем в депо

71. Ольховський Михайло Антонович, 
1904, п. ковалем на залізниці

72. Ольховський Петро Миколайович, 
1909, п. стрілочником

73. Оседлевич Йосип Іванович, 1903, п. 
ремонтником на ст. Гречани

74. Оседлевич Мартин Войцехович, 
1898, п. вантажником

75. Пеляк Тимофій Миколайович, 1895, 
п. кочегаром

76. Пірог Броніслав Антонович, 1909, п. 
мастильником

77. Пірог Володимир Володимирович, 
1908, п. табельником НЖЧ-7

78. Пірог Йосип Володимирович, 1904, 
п. мастильником

79. Пірог Мартин Іванович, 1892, п. 
слюсарем

80. Пірог Михайло Іванович, 1889, п. 
сторожем матеріального складу 

81. Пірог Павло Михайлович, 1817, п. 
кондуктором

82. Полянський Дем’ян Павлович, 1894, 
п. сторожем на ст. Гречани

83. Полянський Людвіг Дем’янович, 
1910, п. пічником на ст. Гречани

84. Приймак Іван Миколайович, 1880, п. 
машиністом

85. Регентюк Станіслав Владиславович, 
1914, п. помічником машиніста

86. Ружиков Роман Каленикович, 1889, п. 
вантажником

87. Рудчук Володимир Вікентійович, 
1900, п. бригадиром провідників 
пасажирських змін 

88. Сивак Іван Войцехович, 1903, п. 
робiтником

89. Сивак Йосип Войцехович, 1897, п. 
слюсарем

90. Сивак Йосип Іванович, 1906, п. 
диспечером

91. Сивак Людвіг Іванович, 1901, п. 
мастильником

92. Сивак Людвіг Йосипович, 1915, п. 
вугільником паливного складу ст. 
Гречани 

93. Сивак Михайло Йосипович, 1913, п. 
машиністом

94. Сивак Павло Іванович, 1912, п. 
черговим на ст. Гречани

95. Сивець Йосип Карлович, 1909, п. 
вантажником

96. Сікора Микола Йосипович, 1888, п. 
теслярем

97. Совва Андрій Михайлович, 1892, п. 
вантажником

98. Совва Антон Антонович, 1882, п. 
вантажником

99. Совва Антон Іванович, 1909, п. 
черговим на коліях ст. Гречани

100. Совва Броніслав Йосипович, 1910, 
п. вантажником

101. Совва Войцех Іванович, 1896, п. 
пічником

102. Совва Войцех Йосипович, 1898, п. 
на ст. Гречани

103. Совва Іван Іванович, 1899, п. 
помічником машиніста

104. Совва Іван Станіславович, 1901, п. 
бригадиром колійників

105. Совва Йосип Іванович, 1896, п. 
сторожем дистанції колії

106. Совва Йосип Мартинович, 1913, п. 
складачем на ст. Гречани

107. Совва Йосип Павлович, 1897, п. 
машиністом

108. Совва Мартин Мартинович, 1905, п. 
кондуктором на ст. Гречани
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109. Совва Франц Йосипович, 1908, п. 
старшим стрілочником

110. Томусяк Лаврентій Йосипович, 
1892, працював вантажником на ст. 
Гречани

111. Томусяк Михайло Йосипович, 1906, 
п. вантажником на ст. Гречани

112. Томусяк Михайло Йосипович, 1906, 
п. робітником депо

113. Урода Михайло Михайлович, 1914, 
п. робітником на ст. Гречани

114. Урода Станіслав Войцехович, 1906, 
п. машиністом електростанції на ст. 
Гречани

115. Федорович Георгій Тимофійович, 
1916, п. помічником машиніста

116. Хамський Антон Войцехович, 1912, 
п. кондуктором

117. Шаповал Франц Іванович, 1912, п. 
вантажником на ст. Гречани

118. Шевчук Юхим Федорович, 1896, п. 
діловодом в конторі ШЧ-8 ст. Гречани

119. Шуляк Корній Антонович, 1897, п. 
слюсарем ВРП на ст. Гречани

120. Хамський Людвіг Михайлович, 
1909, п. кондуктором

121. Хмель-Хмелевський Григорій 
Іванович, 1882, п. слюсарем

122. Ченаш Антон Войцехович, 1912, п. 
на паливному складі ст. Гречани

123. Ченаш Войцех Мартинович, 1907, п. 
мастильником

124. Ченаш Йосип Мартинович, 1905, п. 
вантажником

125. Ченаш Михайло Іванович, 1907, п. 
вугільником на паливному складі 

126. Шаповал Ганна Блажеївна, 1897, п. 
на ст. Гречани

127. Шаповал Іван Войцехович, 1889, п. 
двірником на ст. Гречани

128. Шаповал Михайло Іванович, 1891, 
п. стажером на ст. Гречани

129. Шаповал Микола Антонович, 11913, 
п. кондуктором на ст. Гречани

130. Щепанюк Антон Адамович, 1905, п. 
вантажником

131. Щепанюк Йосип Антонович, 1897, 
п. сторожем паливного складу 

132. Щепанюк Людвіг Михайлович, 
1911, п. слюсарем

133. Щепанюк Микола Павлович, 1914, 
п. молотобойцем

134. Яцуна Дмитро Іларіонович, 1898, п. 
вантажником на ст. Проскурів

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



 Imiona i nazwiska w Wójtowcach i Zielonej koło Wołoczysk
[Studia nad polszczyną kresową t. XI. Semper. Warszawa 2004, s. 343–362]

Dawnej polskiej antroponimii kresowej została ostatnio poświęcona duża praca E. Wol-
nicz-Pawłowskiej i W. Szulowskiej Antroponimia polska na Kresach południowo-
-wschodnich. XV–XIX w., poza tym opracowań jest niewiele. Sporo materiałów do 
współczesnej antroponimii zebrał W. Werenicz, niestety opublikował jedynie niewiel-
kie, choć ważne artykuły o nazwiskach i o imionach, w których pokazuje cechy nazwisk 
polskich, częstokroć ukrytych pod formą urzędową, zmiany fonetyczne i morfologiczne, 
zachodzące w nazwiskach pod wpływem obcym oraz słowotwórstwo, rejestr i frekwen-
cję imion wraz z uwagami o dawnych zasadach nadawania imion [Werenicz 1989, 1993]. 

Podczas badań terenowych, prowadzonych przeze mnie na Podolu w 1993 r. (towa-
rzyszyły mi w nich dr I. Cechosz i dr E. Dzięgiel) natrafi łem na dwie oddalone od siebie 
o kilka kilometrów wsi, zamieszkałe przez ludność polską, w dodatku mówiącą po pol-
sku: Zieloną i Wójtowce. Ta druga jest dziś administracyjnie złączona z ukraińską Pisa-
rówką, ale stanowi wyodrębnioną, oddzieloną rzeczką, całość (obecnie nazwa Wójtowce 
obejmuje oddalony ok. 3 km. teren wokół stacji kolejowej). Zielona jest wsią chłopską, 
otoczoną przysiółkami szlacheckimi, Wójtowce robią również wrażenie wsi chłopskiej. 
Po raz drugi odwiedziliśmy obie wsi w 1994 r. Język obydwu wsi jest zbliżony. Gwa-
ra Zielonej w jej odmianie chłopskiej i szlacheckiej została opisana przez E. Dzięgiel 
[Dzięgiel 2001], morfologię czasownika gwary Wójtowców przedstawiam wspólnie 
z M. Bakun-Kiczyńską [Bakun-Kiczyńska, Rieger 2004]. W obydwu wsiach udało mi 
się nie tylko wypisać wiele nazwisk z ksiąg wiejskich, ale także skonfrontować te dane 
z brzmieniem w ustach miejscowych Polaków. Zapisałem też wiele form odmężowskich 
i wiele imion, przy czym o znaczeniu tego zbioru decyduje znaczna liczba zdrobnień 
i hipokorystyków. Po raz pierwszy możemy więc przyjrzeć się dokładniej żywej antro-
ponimii kresowej. Oczywiście zbiór wielu imion i ich wariantów jest możliwy tylko tam, 
gdzie mamy do czynienia z dużą wsią, w której mówi się jeszcze po polsku. Ważne jest 
też to, że informatorzy podawali m.in. także nazwiska osób swego czasu wywiezionych, 
których nazwiska w innych wypowiedziach już się nie powtarzają.

Według Słownika geografi cznego w Wójtowcach łącznie z Pisarówką w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku było 165 domów i 1331 mieszkańców, w Zie-
lonej mieszkało 871 osób a było tam 286 „dworów” (10 lat wcześniej miało być 362 
„dwory”). Język wskazuje na wcześniejszą niż dziewiętnastowieczna kolonizację.
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Jak już wspomniano wyżej, w obydwu wsiach wynotowałem z ksiąg mieszkańców 
szereg nazwisk, a następnie sprawdziłem u miejscowej ludności ich brzmienie, a także 
odpowiednie formy żeńskie (określenia żon). Ponadto w wywiadach pytałem o nazwiska 
i formy od nich tworzone. Stąd materiał dotyczący poszczególnych nazwisk może obej-
mować tylko same nazwiska, ale może też zawierać uwagi o ich użyciu. Pytałem o na-
zwiska kilku informatorów, stąd możliwe są powtórzenia, potwierdzające powszechność 
zapisywanych form. 

Tylko niewiele nazwisk powtarza się w obydwu wsiach, np. Bryłko, Hłuszczak, Ja-
godziński, Koncewicz, Reguła, Szewczuk. Jest to zapewne wynik małżeństw pomiędzy 
mieszkańcami obydwu wsi (dawniejszych, bo nowszych przybyszów sygnalizowano 
podczas eksploracji).

Nazwiska bez podania zapisu gwarowego są albo zrekonstruowane z zapisu w księ-
dze wiejskiej (co pokazuje odpowiedni zapis cyrylicą) bądź wypisane z naszych ustaleń 
na miejscu (np. przy zapisywaniu nazwiska informatora).

W niniejszym szkicu interesuje mnie przede wszystkim nazewnictwo w jego postaci 
mówionej, zwłaszcza potocznej, używanej na co dzień.

1. Imiona i nazwiska w Wójtowcach
Warto przytoczyć kilka wypowiedzi dotyczących nazywania oraz funkcjonowania 
imion i nazwisk — niekiedy mówią one więcej i lepiej (choć czasami mniej dokładnie) 
niż komentarze.

Miščuk on ńe naž, on s Kuṕeľa, a žona naša, to fśe kažo na žone Bryłčexa, bo jej 
famiľja Bryłko — taka Juśka Bryłčyxa. 

Urban je udnꞌa familja Zdorš [no to żona, jak od Urbana?] Urban tožy kažut / tožy 
kažut Urbańixa / od u̯ nas kazały je čłuv́ik buł Hurban // Hułuvoja je kaž žinka jihꞌo // 
kak Natalka Urbańixa // vot tak kazały na ńiho... pu poľsḱi to kažut Natalka Urbańixa.. 
ny kazały Hurbańixa... kak Natalka Hurbanova, Hurbanova kazaľi, pu ukrꞌajinsky to 
kazaľi ůt Urbanowa tak / Natalka Urbanowa; [parę razy powtarza, że jak tu przyszła, to 
po ukraińsku mówili Urbanova, a po polsku Urbańixa]

Ryguľixa, a K’irypčyxa kažu; kažu vona K’irypčyxa, no a coš, tera fśo K’irypčyxa.
[Jeśli mąż Seniuk, to żona] bedźe Seńučka, ja v́em, nu tag ńe vołamy, my v́ekša čeść 

po uľičnu vołamy Pauľina.
A je čłeka vołajo po jego tatov́i: Ľuvońuv Jan, Ľevońuv, to Ľivonko śe nazyvał jego 

tato.
[Dobrucha — a jak żona?] Dobruxa toj tak; Kaduśova kažo, [jej mąż to] Kaźo, 

Kaźuńu, a von ńe muv́ił Kaźuńu a „Kaduśu”, bo on sam Kaźuk.
Kateryna, a Poľsḱe [‘Polacy’] vołaľi Katežyna, a my vołajem Kateryna.
Sukoľꞌuk — Sukoľučka no to po temu po vuľično [a więc nieofi cjalnie] nazyvamy saḿi 

sob́e.
U mńi dočka je, no V’era vže, V’erońika kśćili, a V’era.
Nataša zaras muv́u, a pirvy Nataľa taki był[o], Nataľka, inačy ńi.
Furman Juzefa, [a po mężu?] Furman, Furmanova kažu (‘mówią’), Furmanyxa; Fur-

manyxa kazaľi u̯nas, Juźa Furmanyxa.
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Imiona
Imiona męskie
Aleksander: Aľiksandyr, Saša
Andrzej: Andžyj [d-ž], Jendrux
Cyprian [o ile to nie nazwisko]: Ćipŕijan
Franciszek: Franyk, Franc, Frańů
Grzegorz: Gžeguš [wywołane?], Hŕiška
Ignacy: Ihnꞌac, tu Ihnꞌac
Jakub: Jakup
Jan: Jan, Janyk, Jaśu, Jivan
Józef: Juśku; Juzyk, a po ukrajinski Josyk, 

Juśku (!); Juźik

Karol: Karuľ, Karoľu
Kazimierz: Kaźimiš, Kaźu, Kaźo, Kaźuńo, 

Kaźuńu, Kaźuk
Leon: Ľivonko
Paweł: Pavył, Pavłuška, Pavľik
Piotr: P’oter
Stanisław: Stańisłaf, Staśu, Staśik
Wojciech: Vojtku, Vojtyk

Imiona żeńskie 
Agnieszka: Agńeška
Anna: Hanna, Hanka, Hańa
Barbara: Barbara, Barbarka
Halina: Haľina to Haľa
Helena: Hyľena, Haľa, Ľena
Irena: Jarena, Jaryna [czy to na pewno 

Irena?], Irka, Iriŋka
Jadwiga: Jaga
Janina: Jańina, Janka
Józefa: Juśka Bryłčyxa
Karolka: Karoľka
Katarzyna: Kaťka Maćkova; Kateryna, 

a Poľsḱe vołaľi Katežyna, a my vołajem 
Kateryna; Kaxna, Kaśa

Małgorzata: Małgośa
Marcelina: Marceľina, Marceńka u nas 

kažo
Maria: Marja, Mańa, Mańka, Maruśi
Natalia: Nataľa, Nataľka [tak dawniej], 

Natasza [teraz]
Paulina [nie jestem pewien czy to imię czy 

określenie odmężowskie]: Pauľina 
Teresa [ma być nowe]: Teresa, Tyresa, 

Tyreska, Tereska
Weronika i Wiera [pomieszanie imion, 

por. wyżej]: V’erońika [na chrzcie] — 
V’era [w potocznym użyciu]

Zofi a: Zuf’ija, Zośa, Zośka

Nazwiska
Postać hasłową rekonstruuję z wypowiedzi informatorów i z zapisu w gminnej księdze 
mieszkańców (formę z księgi podaję cyrylicą). Kursywą podaję zapis fonetyczny. Zo-
stawiam też ewentualny komentarz informatora. Niestety nie pytałem o pochodzenie, 
a wśród nazwisk większość stanowią wprawdzie nazwiska „chłopskie”, ale są tu także 
nazwiska typu „szlacheckiego”.
Bąk: Boŋk, żona: Bunčyxa; Boŋk — Boŋkova, kazały tože Bunčyxa... jak vže stareŋ’ka 

taka baba Bunčyxa
Biały: B’jała, B’jałegu žona o tam je B’jałegů tam Stańisłava čy jakegu žona; B’iły [czy 

ta sama rodzina?]; [mówi Ukrainka podając nazwisko z ukraińską fonetyką:] B’iłyj, 
B’ꞌiłyja faḿilja, a tak saḿi tu kat [kažut = mówią] Bjały ůt pu poľsḱi — Bjała

Bohdan (Богдан): Bꞌohdan — Bꞌohdanka
Bryłko (Брилко): Bryłko — Bryľčyxa, też Bryłčyxa (inna osoba, nazwana tak według 

nazwiska panieńskiego)
Budz: [mówi Ukrainka:] Budzyxa
Bujalski (Буяльська): u̯un Bujaľsḱij — ůna Bujaľska
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Burbeła: [i od Burbeła to będzie?] Burbꞌełyxa kazaľi, Burbꞌełyxa. [A po polsku też Bur-
bełycha?] pu pol.sku nazv́isku to ja ud razu znała žy to Burbyła

Burłaczenko (Бурлаченко): Burłačꞌenko (ma być „obcy”, tj. nowy) — Burłačꞌenčyxa
Cidyk (Цідик): C”idyk, Ćidek — C’ꞌidyčka, Mańka Ćidyčka
Ciuprijan (Цюпріян): Ćuprijan — Ćupŕanova Kateryna
Cyhoda (Цигода): Cyhoda — Cyhodyxa
Czechryj: [Czychryj?] to jij muš był, Čyxryja, a ona kažu; Čiyxrꞌyj, Čiyxryja, a ji to Pył-

dyčka kažu 
Czerniawski (Чернявський): Čerńavsḱij — Čerńafska
Darmoczyński (Дармочинська): Darmočyńska
Dobrucha (Добруха): Dobruxa — Dobruxa, też według męża Kaduśova (: Kaduś)
Dyczkowski (Дичковський): Dyčkovsḱi — Dyčkofska
Furman: Furman — Furmańixa, Furmanyxa, Furmanowa 
Głuszczak: Głuščak — Hanna Głuščak; Vaľentyna Głuščačka; Vaľientyna Głuščačka
Gudz (Гудзь): Guc — Gudzyxa
Hłuszczak [por. wyżej Głuszczak]: Hłuščak je; Hułuščak — Hłuščačka
Hubaj (Губай): Hubꞌaj — Hubajixa [przyjechali znad Donu, ale czy z wysyłki czy jako 

obcy?]
Iżewski (Іжевська): Ižefsḱi — Ižefska
Jagodziński (Ягодзинський): Jagodźińskij — Jagodźińska
Jankowy (Янковий): Jankovy — Jankova
Jarzemski (Яржемський): Jaržemsḱij — Jaržemska [wymowa rž być może pod wpły-

wem zapisu cyrylickiego czy wymowy w ustach niepolskich]
Kaduś zob. Dobrucha
Kapusz (Капуш): Kapuš 
Kierebko (Керебко): K’irepko — K’irepčyexa
Kirypczycha zob. Reguła
Klapki zob. Olijnyk
Koczmarski (Кочмарська): Kočmarska
Koncewicz (Концевич): Koncevič — [a ona?] Koncevič i fśo!
Korczyński (Корчинський): Korčynsḱi — Korčyńska
Kowal (Коваль): Kovaľ — Kovaľixa
Kowalczuk (Ковальчук): Kovaľčꞌuk — Kovaľčꞌuk [żona]
Kuczocha (Кучоха): Kučoxa — Kučoxa [żona]; Tereska Kučoxa
Kulczycki (Кульчицький): Kuľčycḱij, Kuľčycḱi— Kuľčycka
Kurta (Курта): Kurta — Kurćixa
Lewczuk (Левчук): Lefčꞌuk — [to ona jest] tože Lefčꞌuk [żona]
Lewoniów [przydomek]: Ľuvońuv Jan, Ľevońuv, to Ľivonko (w innym zapisie: Ľevońko) 

śe nazyvał jego tato.
Lipniewski: Ľipńefsḱij
Mały (Малий): Małyj — Mała
Mazur (Мазур): Mazur — Mazuryexa
Medyński (Мединьська): Medyńsḱij — Medyńska
Miszczuk (Міщук) [przybysz z Kupiela]: Miščꞌuk — Bryłčyxa [według jej „familii”, 

por. wyżej]
Naulinin zob. Seniuk
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Nikonenko (Ніконенко): Ńikꞌonenko — Ńikꞌonenko [żona]
Ochrym (Охрим): Oxrym — Oxrymka; Oxrym, to Oxrymka kažo
Oczkur (Очкур): Očkꞌur — Očkuryxa 
Olejnik (Олійник): Olejńik (tak kilka razy) — Olejńička; [Olejniczka?] juš my tak ńe 

vołamy; [mówi Ukrainka podając nazwisko z fonetyką ukraińską:] tut kľapḱi je Uľꞌij-
nyḱi — Uľijnyčka

Pastuch (Пастух): Pastux — Pastuška, Pastušyxa; [nie wiadomo czy chodzi o tę samą 
osobę:] Pastušyxa, na ńu kažu Pastuxova

Paterok (Патерук): Pateruk — Paterčyxa (!)
Pec (Пец): Pec — Pecyxa, Pecexa
Petrenko (Петренко): Petrꞌenko — [a żona?] Petrenko i fśo!
Piłdyk: vona P’ꞌiłdyčka bułꞌa; vin P’iłdyk buł — to to vunꞌa Pꞌiłdyčka bułꞌa
Reguła (Регула): Reguła — Reguľixa; Ryguľixa, a K’irypčyxa kažu; kažu vona K’irypčy-

xa, no a coš, tera fśo K’irypčyxa; vot Nav́ina Riguły jest; Reguľixa kažo tak
Ripniewski (Ріпнєвський): Ŕipńefsḱij — Ŕipńefska też Rypńefsḱij vun — Rypńefska 

vona (czy te same osoby?)
Rozwód (Розвод): Rozvud — Rozvodźixa, Rozvudźixa
Seniuk (Сенюк): Seńuk — Seńučka = Mańka Pau̯ľińina
Skoryński (Скоринський): Skȯ ryńsḱij — Skȯ ryńska; Skoryńskij — Skoryńska, Skuryńsḱi 

— Sku[ry]ńska
Sokoluk (Соколюк): Sokoľꞌuk — Sokoľučka
Soroczyk (Сорочик): Sorꞌočyk — Sorꞌočykova, Soročyexa; Suročyk; P’otra Surꞌočyka 

žonka pišu... kažu tak: ot Puľic’a v nas tot mńej // b́ilšy zhuščyḱi 
Soroczyński: ot Soročyńsḱego
Spodyński (Сподинський): Spodyńsḱi — Spodyńska
Stachowski (Стаховський): Staxofsḱij — Stachofska
Suchowiecki (Суховецький): Suxov́ecḱij — Suchov́ecka i Suxojecka Marceľina (Mar-

ceńka); Suxov́ecka ot Karoľka
Szemerda (Шемерда): Šemerda — [żona ma sięnazywać po tatovi, Šemerdyxa to to ńe, 

ale brak zapisu]
Szewczuk (Шевчук): Šefčꞌuk — Šefčučka
Szyndor: Staśa Šyndora brat — Šyndůryxa
Ternecki (Тернецький): Ternecḱij — Ternecka
Trąbiński (Тромбінська): Trombińsḱij, to von tože z Varšavy dźeś tam — Trombińska
Urban (Урбан): Urban — Urbańixa (tak po polsku, po ukraińsku ma być Hurbanova, 

Urbanova)
Winogorodzki (Виногородська): Vinogorocḱij — V’inogorocka
Zalewski (Залевський): Zalefsḱij — Zalefska
Zdorsz (?): Zdorš

2. Imiona i nazwiska w Zielonej
Kilku informatorów podawało w swobodnej rozmowie formy imion i nazwisk. Warto 
przytoczyć niektóre wypowiedzi, przynoszą one bowiem warianty imion czy nazwisk 
wraz z komentarzem dotyczącym ich używania (funkcjonowania), a co za tym idzie po-
kazują świadomość językową informatora. Warianty dotyczą form używanych we wsi. 
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Ważne jest, że różne określenia podaje ten sam informator. Niektóre dane przekazano 
podczas pytania o antroponimię, inne przy okazji informacji o prześladowaniach.

Informatorzy przy niektórych formach imion wskazują odpowiedniki ukraińskie, za-
pewne też w różnych okolicznościach używane, niekiedy nie wskazują na to, że pewne 
formy są wyraźnie ukraińskie — zapewne uważając to za zbędne. Określenie „delikat-
nie” oznacza spieszczenie, określenie „grubo” — zgrubienie; wydaje się, że to drugie 
określenie używane jest subiektywnie. 

Anton Kukuruza, ur. w 1921 r., był przewodniczącym rady wiejskiej. [Określenia 
odmężowskie] Maŕija — ona še je nu Potkova Maŕija [to ofi cjalnie, a nieofi cjalnie?] 
Pot kovyxa. Bryłko — no Bryłkova kažu, vroďi jak žensḱi pȯ ńizėńė žy Bryłčyxa. [Dla-
czego „poniżenie”?] čy pȯ vyšeńė tȯ  dľa taḱi vo, dľa łasḱi vroďi čy tak, Bryłčyxa [chyba 
mamy tu do czynienia z brakiem umiejętności nazwania formy potocznej i próbą wska-
zania „mniej potocznej”]. Pyndyčyxa — nu Pyndyk je faḿiľija, Pyndyčyxa, kažy: hdźe 
była? — a f Pendyčyx́i. 

[Ten sam informator. Imiona:] A tak to to taḱė jak vun po imje tam jak. Heľa, Mańa 
tam, Kaśa tam taḱi vo. [A Tadeusz?] Nu tak i je Tadeuš jak že, nu jak jak še mały kažu 
Tadźik, Tadźiček muj tam, łasko; a vže jak v́eľǵi to vže jaḱi vun Tadźiček? Vže Tadźik, 
vzrosłyj muščyna... Tak samȯ  uvažeńije [‘szacunek’] nu jag žež. [Antoni?] Jantȯ ś, Jantȯ ś 
kažu. K’edyś mńe staľi zvať kažu [‘mówią’] Jantȯ ś. [Bolesław?] Boľik, Boľik. [Stani-
sław?] Staśik, Staśik. [Kazimierz?] Kaźo, Kaźuńo. Karoľ, Karoľik tam taki był... Jendžej 
[d-ž], Jendruśo... Maruśo. A ta Ignaćo, Ignaćȯ . Był ješče ten Vojteyk, Vojteyk, Vojtuńo. 
[Aleksander?] Aľiksandyr, nu jak Aľiksandyr to Aľiksandyr je, to taḱi Aľoša. [Franci-
szek?] Frańo, Frańo da Frańo... [Paweł ?] Pavłuša, Pavľik, čemu ńe. [Jan?] Jaśu, Jaśu 
był, čemu ńi. [Jakub. Jak na małego wołali?] Jakupčyk čy jak, Kuba. [Maciej?] Maćkȯ , 
ńe Maćko bo Maćik čy Matv́ejčyk. [Józef?] Juźo. [Grzegorz?] Gžeśȯ , Gžeśo da kśonc 
[w czasie badań przyjeżdżający do Zielonej co sobotę z sąsiedniej Pisarzówki]. 

[Ten sam informator. Nazwiska i określenia odmężowskie:] F Pendyku [‘u Pędy-
ków’], f Pendyk, f Pꞌendyku i f Peyndzyx́i tak. F Kukuruze; Kukuruza a to še j kažu f 
Kukuruźix́i była. Była u Kukuruźix́i. F Šeyľoŋga i była i f Šeyľoŋguf była i f Šeľǫžyx́i była. 

[Imiona] I Saša vȯ łaľi i Aľik vȯ łaľi. [Andrzej?] Andžꞌej [d-ž; chyba wywołane], An-
druška, Andŕꞌej; užꞌe rusḱe imjꞌa Andŕꞌej, [a po polsku?] Jendrux, Indrušku. [Antoni?] 
Janteyk, Jantośo. [Franciszek?] Franćišek — nu Frańo, Franc kažu; Franek to vže gru-
bo. [Grzegorz?] Gžegȯ š — ńe, Gžygorku kažu — Hŕiša, Hŕiša to wže po rusku, Gžeś-
kȯ  da. [Tadeusz?] Tadeuš — Tadźik kažu; Tadźik, Tadźik, [a na młodego?] nu Tadeńu 
še, jak vže łagodńi tak Tadeńo. [Stanisław?] Staśȯ , Staśik, Stańisłꞌaf, Staśku... grubo 
to vže Staśku; dobže hukać [‘wołać’] Staśku... Staśku vruć śe! [Józef?] Juzeyf — Juśku, 
Juźo, Juzeyk, Juźik, Juźik; deľikatna tȯ  wže Juźik, Juśko. [Piotr?] P’otr nu to P’otr to 
tak P’eťka, P’eťka, Petrꞌo. [Maciej?] Maćkȯ , Maćkȯ , Matv́ꞌij. [Jan?] Nu Jaśku kažu, muj 
Jan, Jaśku, Jaśu, Jaśku, Janek, Janek kažu. [Jakub?] Jakup? — Kuba kažu, aha Kuba, 
v nas taḱix tȯ  vroďi jedna ḱedyś była staryj, tak dopotopny [‘przedpotopowy’]. [Ka-
rol?] Karuľ, Karuľ — Karoľku kažu, Karoľku, Karuľ, Karoľu. Na žurnaľe [w dzienniku 
telewizyjnym?] taḱiḿi wže ńi nazyvaju iḿenamy vže. To vže davńe, vže teras pȯ šľi na 
ukrajinsḱi, na sov́ecḱi v́encyj taḱe [dalej wylicza jednak stare imiona]. Jendruśo, da. 
I Jantośȯ , Antośo da. Aľb́in. [A delikatnie?] Aľb́ińu, Aľb́ińu, Aľb́inek. [A Ihnat?] Nu Hnat 
pevńė, Hnat taḱego ńi ma, može i był; Ignaśu, Ignaśu kažu ša, Ignaśu... Bapḱi moji był 
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xłopčyk, nazyvꞌał śe Ignaśȯ . [Ewa?] Jeva je, je, Jeva, Jefka kažu vu nas, Jefćo, [a grubo?] 
nu Jefka. [Katarzyna?] Je Kaśa, Kaśa vȯ łaju i Kaťa vȯ łaju, [a grubo?] Kaśka. [Halina?] 
Heľa. [Zofi a?] Zośa da Zośa, Zośka, [grubo ma być] Zośka. [Janina?] Janka, Jańa, Ja-
nuśa da. [Elżbieta?] Ľužb́ina, [a delikatnie?] Ľužb́ińa čy jak, čy Ľužb́inom [to pewnie 
narzędnik], nu vona jedna taka [zapewne: jest jedno takie imię we wsi], vono śi ńi zḿińa. 
[Teresa?] Teresa, Tereska, Tereszka. [A Jadwiga?] Je. [A delikatnie?] Jadźa, Jadźuń-
ka, Jaćka. [Barbara?] Baśa, Baśka, Baśuńka. [Natalia?] Nataša. [Irena?] Je Ira, je Ira, 
[a delikatnie?] Irka. [Poprawia się:] Irka to grubo a Ira, Ira tȯ  wže; Irc’o, Irc’a. [Hanna?] 
Hańa, Hanka, Hanuśa kažeym, Hańuńa. [Marja?] Maŕija, Mańka, Mańa, Maŕija. [He-
lena?] Heľka kažu, Heľka, Hałyna [co oczywiście jest innym imieniem]. [Agnieszka?] 
Agńešḱi u nas ńi mꞌa. Aľb́ina vo je, ja tut. 

[Przechodzi do określeń odmężowskich, zwykle wywołanych podaniem nazwi-
ska]. [Bryłko] Bryłčyxa, Bryłkova. [Woźniuk] Voz’ńučka, Vȯ źńukova. [Dębrowski] 
Dembrofska. [Muł] Mułyxa, Mułova. [Jagodziński] Jagodźińsḱi, Jagȯ dźińska. [Kowal-
czꞌuk — a żona?] Tože Kȯ vaľčꞌuk, Kȯ vaľčučka. [Baj] Bajova, Bajixa. [Bondarczꞌuk] 
Bondarčꞌučka. [Hłuszczak — a żona?] Hłuščak — Hłuščačka, Hłuščakova. [Salamon] 
Saľamȯ nova, Saľamonka, Saľamȯ ńixa. [Czyż, nowy — a żona?] ńi možna začepać, to 
głova kȯ łhospu, on cudzy to ńeľźꞌa, vo. [Szkura] Škura — Škuryxa, Škurova. [Podkowa] 
Faḿiľija P’itkova, faḿiľija u nas, duže šmat faḿiľiji P’itkova, žey imje [żony] inakše. 
[Po polsku Pidkowa czy Podkowa?] Pȯ tkova da; u nas faḿiľiji v́encyj idꞌut na ukrajin-
sḱi pišut [co zapewne znaczy, że zapis zukrainizowany w dokumentach może się roz-
powszechniać]. [Koncewicz?] Koncev́ička. [Szewczuk] Šefčꞌuk — Šefčučka, Šefčukova. 
[Wyhaniajło] Vyhańajło, [a żona?] tež Vyhańajło. 

Inny informator podaje: Juzyek, Janyek, Stas’ik, Edz’ik, Boľik, Bronek — ońi ješče 
teras je. I Jańa i Stas’a i Kas’a i Maľiv́ina i Heľa, a teras juš v́encyj stało Ȯ ksana...

Marija Baj, ur. w 1919 r. w Odessie, od 1925 r. mieszkająca w Zielonej, opowiada 
o wywózkach. A ftedy fśo zab́iraľi a jix [bogatszych gospodarzy] vysyełaľi... Kańofsḱi 
ras, Vujćixosḱi dva, S’itńicḱi tšy, Kuľišesḱi štyry. Kȯ złofsḱi ṕeńć, Kȯ złofsḱi šeść, Ľitv́icḱi 
s’edem, Jis’ḱev́ič dz’ev́ińc’ — coś ze dvadźeśća s’eḿij... A ońi ix vysyełaľi tudꞌa Arxanǵeľsk, 
tudꞌa na s’ev́ėr. To je ktury pȯ  drodzy fćekľi: ů Bryłka u̯ućik.

Maria Szeląg ur. w 1936 r. i jej córka Luba Szeląg. [Familia?] Ternecḱij. Nov́icḱij 
je. Škura. Ševčꞌuk. [Kwaśniowski?] Tak... [Burakowski?] Tak, Burakofsḱij... Kałušefsḱij. 
Ḿitko. Ryguła... to vže ukrꞌajińska [domyślne: familia], bo un był Ukrajińėc... [A jak oni 
mówią?] Ryhuła. [Tak mówią?] tak, Ryguła [Reguła to zapewne spolszczenie nazwiska, 
albo inne polskie — J.R.]. Kozłofska. Jagȯ dźińsḱij tak i je Jagȯdźińsḱij... my bałakamy 
še Jahuz’ińsḱij kažym, pišym Jahodz’ińsḱij a kažym Jagȯ dźińsḱij. Staxofsḱij. Šydłofska. 
Frančꞌuk. Saľamon. Hołdas’ev́ič. Brus’ev́ič. V’itv́icḱij. Horbanofska stont, a čłek jij pry-
ježžyj [z czego wynika, że nazwisko nie miejscowe]. Vujnarofska... a vona stała V’itv́ic-
ka, ona s’oľska. Tutejša B’ałobžefska... tut je B’ałobžefska. Krakofsḱij — Krakofska. 
Kučersḱij. Staškofsḱij. Łoźińska. Oľišefsḱij.. Oľišefsḱij — nu je Olšefsḱij, to še inače, 
u nas ńe ma. Kuľikofsḱij. Pyndyk, Pyndyk śi ṕišy, tak śi i ṕišy Pyndyk. Ostrofsḱij da. 
[Podkova?] P’itkova... i kažy s’i P’itkova, ńi kažy śi Potkova — po rusḱi [‘po rosyjsku’] 
my kažym Potkova, Pitkova my kažym. [Hołowa silrady mówił Podkowa] nu to ońi po 
rusku... Potkova, Potkova [informatorka widocznie nie wie, że Podkowa to jest po pro-
stu forma polska]. Pogač tak i kažu..., Pogačy. Novak. Hłatḱev́ič. S’itńicḱij. Kutas’ev́ič. 
Škurups’ka. Urban... Tu fśo poľsḱi faḿiľji. Baba Sab́inka [imię]. Tudꞌa do V’itv́icḱi vy 
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išľi. Hołdaśev́ička... vona tožy Hołdaśev́ič, ona tožy stont, Hułdaśev́ič Maŕija. A ta to 
Vysołofska jo byłꞌa faḿiľja, to ona vže za Rybaka, tu Rybak faḿiľja.

Inny informator o Timofi ju Nowaku, który był nauczycielem: Ťimȯ f ’ij T’imȯ f ’ejev́ič, 
a u ńix [tzn. u niego] faktyčno Tytȯ s, Tytus. 

Inny informator: Vujtaľučka, Vȯ jtaľučka, Stas’ko Vȯ jtaľ ꞌuk — bapka Sabinka [co 
pokazuje używanie formy odmężowskiej i potocznego określenia osoby imieniem, za-
pewne rzadkim].

Malwina Liźniuk, ur. w 1917 r., z domu Jagodzińska: Moja faḿiľija Jagȯ dźińska, 
pȯ  tatov́i..., nu dźexto [‘niektóry’] kažy dźev́iča... domašńa u nas to kažy, a to moja 
faḿiľija dźivocka [co znaczy, że niektórzy nazywają ją nazwiskiem panieńskim]. Hal-
b́ińa — poľsḱe iḿa ma Halb́ina. Nu to takžyš u nas nazyvaľi śi ḱedyś. To teras vže po-
pšeinačali. Frańa, Juśku, Jadamku, Kaśka, Jaśko, Staśo, Jaśo, Brońo. A naš dźatko v́iš 
tak fajno śi nazyvał až Herest... Heryst, Heryst... da kazaľi na ńego Heres. Vona [siostra 
cioteczna czy stryjeczna] Vužyxa, my dvojurodńi śostry. A ja Herystova, ńi Jadamkova, 
no Herystova, Heryst, pȯ  dźatkov́i fs’i na mńe kažu. Babuńa Jantoška, da babuńa naša 
Jantoška... Po maḿi moja babuńa była Juźa, muj dźatko Ḿixał... Tato muj był Josyp 
Heras’imov́ič.

Inny informator: Saša syn vže tak Saška, to vže Aľėksandr, Aľiksandyr to po poľsḱi 
tože jest iḿa. Aľiksandr Škorupsḱi.

Imiona
Imiona męskie
Albin: Aľb́in, Aľb́inek, Aľb́ińu
Aleksander: Aľiksandyr, Aľik, Aľoša, Saša, 

Saška 
Andrzej, wydaje się, że lokalną podstawo-

wą formą jest Jędrzej: Andžꞌej [d-ž], An-
dŕꞌej (rusḱe imjꞌa), Andruška, Jendrux, 
Indrušku, Jendžej [d-ž], Jandruśo

Antoni: Antońi, Antośo, Janteyk, Jantȯ ś, 
Jantośo

Bolesław: Boľik
Bronisław: Bronek, Brońo
Edward: Edz’ik
Ernest (?): Herest, Herys [ale czy to imię? 

Por. wyżej w cytatach]
Franciszek: Franc, Franeyk, Frańo
Grzegorz: (Gzegȯ š ńe), Gžeśȯ  i Gžeśo, 

Gžygorku (Hŕiša to vže po rusku)
Ignacy: Ignaćȯ , Ignaśo i Ignaśu [czy zwężenie 

-o?], (Hnat — taḱego ńima, može i był)
Jakub: Jakup, Jakupčyk, Kuba
Jan: Janek i Janyek, Jaśo i Jaśu, Jaśko i Jaś-

ku [czy zwężenie -o?] a także Iwan (?) 
[zob. niżej w omówieniu imion]

Jędrzej zob. Andrzej

Józef: Juzeyf, Juzyek, Juźo, Juźik, Juśko 
i Juśku [czy zwężenie -o?] a także 
w ofi cjalnej wersji: Josyp

Karol: Karoľ i Karuľ, Karoľku [czy zwęże-
nie -o?], Karoľik

Kazimierz: Kaźo, Kaźuńo
Leon (?): Ľońḱi V’itv́icḱego
Maciej: Maćik [= Maciek?] a także [obce] 

Matwij: Matv́ꞌij, Matv́ejčyk
Marek (?): Maruśo
Michał: Ḿixał; muj dźatko Ḿixał
Oleh: Oleh (15 lat)
Paweł: Pavłuša, Pavľik
Piotr: P’otr, P’eťka, Petrꞌo
Stanisław: Stańisłꞌaf, Staśo i Stas’o, Staśko, 

Stas’ko i Staśku [czy zwężenie -o?], 
Staśik i Stas’ik

Tadeusz: Tadeuš, Tadz’ik, f Tadźika, Taďik, 
Tadźiček, Tadeńo i Tadeńu [czy ze zwę-
żeniem -o?] 

Tytus: Tytȯ s, Tytus
Wacław: Vacłaf
Wojciech: Vojteyk, Vojtuńo
Wołodia (uczeń): Vołoďa (lat 12)
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Imiona żeńskie
Adela: Adeľa
[Agnieszka: Agńeški u nas ńima]
Albina: Aľb́ina [czy forma wywołana? U in-

nych informatorów:] Haľb́ina, Haľb́ińa
Anna: Hanka, Hańa, Hanuśa, Hańuńa
Antonina: babuńa Jantoška
Barbara: Baśa, Baśka, Baśuńka
Bronisława: Brońa
Elżbieta: Ľužb́ina, Ľužb́ińa
Ewa: Jeva, Jefka, Jefcia (woł. Jefćo!)
Franciszka: Frańa
Halina: Hałyna [informator podał tu ukra-

iński odpowiednik polskiego imienia, 
innym razem podał też Heľa, ale chyba 
niewłaściwie]

Helena: Heľa, Heľka
Irena: Ira, Irka, Irc’a (i wołacz Irc’o)
Jadwiga: Jadv́iga, Jadźa, Jaćka, Jadźuńka
Janina: Janka, Jańa, Januśa

Józefa: moja babuńa była Juźa
Karolina: Karola
Katarzyna: Kaśa i Kas’a, Kaśka, Kaťa
Luba: Ľuba
Ludwika: Ľudv́inka
Malwina: Maľv́ina
Maria: Marija, Maryśa, Mańa (wołacz 

o Mańo!), Mańka
Natalia: Nataša
Nina (nie wiem od jakiego imienia): Nina 
Oksana (najmłodsze pokolenie): Ȯ ksana, 

Vȯ ksana
Sabina: bapka Sabinka
Tatiana: Tania (lat 12)
Teresa: Teresa, Tereska, Tereszka
Stanisława: Stas’a
Zofi a: Zośa, Zośka
Żanna: Žana (lat 25)

Nazwiska
Niestety „odpytując” wykaz nazwisk nie zawsze zwracałem uwagę na przynależność 
stanową rodzin, noszących dane nazwiska. Ale i tak znaczną część nazwisk udało się 
skojarzyć ze stanowym pochodzeniem ich nosicieli. Zwrócono nam uwagę, że w szla-
checkiej Ludwikówce mieszkali też chłopi, którzy z czasem żenili się też ze szlachcian-
kami, przez co rodziny na pół szlacheckie (z tradycjami szlacheckimi) przybierały na-
zwiska chłopskie (zdaje się dotyczy to nazwiska Urban).

Nazwiska osób, które można je było zidentyfi kować oznaczono przez „szl.” dla 
potomków szlachty, i przez „chł.” dla potomków chłopów. Przez „ukr.” oznaczam na-
zwiska Ukraińców. Formy podawane cyrylicą w nawiasie pochodzą z wykazu ludności 
w gminie, formy podane kursywą sygnalizują zapis fonetyczny
Adamko: Adamko, Jadamko — Jadamkova
Baj: Maŕija Baj [prawosławna], Bajova, 

Bajixa
Białobrzeski (Бялобрзевський) szl.: B’ało-

bžefska [! — tak dwukrotnie]
Biełobrzycki (czy przekręcone z Białobrze-

ski?): B’ełubžycka
Bogacz chł.: Bogač
Boguszewski: mian. lmn. Bogušefsḱi 
Bondarczuk [Ukrainiec, przybysz]: Bondar-

czꞌuk — Bondarčučka
Brusiewicz: Brus’ev́ič
Bryłko (Брилко) chł.: Bryłko — Bryłčyxa, 

Bryłkova
Burakowski (Бураковскій): Burakofsḱij

Czyż — przewodniczący kołchozu, przy-
bysz

Dąbrowski: Dombrou̯sḱi — Dembrofska [!]
Dyczkowski: Dyčkou̯sḱi
Franczuk (Франчук): Frańčꞌuk i Frančꞌuk
Herasimowicz szl.: Heras’imov́ič [może 

z innej wsi, bo to dziadek szlachcianki]
Hładkiewicz szl.: Hłatḱev́ič, mian. lmn 

Hłatḱiv́ičy
Hłuszczak chł.: Hłuščačka, Hłuščakova
Hołdasiewicz szl.: Hołdaśev́ič i Hołdas’ev́ič 

— Hołdaśev́ička
Horbanowski chł. [przybysz, „nie stąd”]: 

Horbanofska (nazwisko panieńskie, po 
mężu Bondarczꞌuk)
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Jagodziński (Ягодзінскі) chł.: Jagodźińsḱi 
i Jagȯ dźińsḱij — Jagȯ dźińska

Jagusin: Jagus’in [z biedoty w latach 
dwudziestych — czy to nazwisko czy 
przydomek?]

Jakubowski szl.: Jakubou̯sḱi, Jakubofsḱi
Janczewski szl.
Jaśkiewicz szl.: Jis’ḱev́ič
Kaczmarski (Качмарскі) chł.
Kaliszewski: Kaľišefsḱi [z biedoty w latach 

dwudziestych]
Kałuszewski (Калушевскій): Kałušefsḱij
Kaniowski: Kańofsḱi
Kolski
Konarski (Конарскій) szl.: Konarsḱij
Koncewicz: Koncev́ička
Kowalczuk (Ukrainiec): Kȯ vaľčꞌuk — 

Kȯ vaľčꞌuk, Kȯ vaľčučka
Kowalski szl.: Kovaľsḱi, Kȯ vaľsḱi
Kozłowski: Kozłofsḱi — Kozłofska
Krakowski: mian. lmn Krakofsḱe; Krako-

fsḱij — Krakofska
Kręcaj: Krencꞌaj
Krzywalski szl.: Kšyvaľsḱi
Kuchta (Кухта)
Kuczerski: Kučersḱij
Kuczewski
Kukuruza chł.: Kukuruza — f Kukuruźix́i
Kulczycki (Кулчицкі) chł.: Kulčycḱi, 

Kuľčycḱego śostra
Kulikowski [najwyraźniej przybysz]: Kuľi-

kou̯sḱi z Žytꞌomyrščyny
Kuliszewski: Kuľišesḱi
Kutasiewicz szl.: Kutas’ev́ič, mian. lmn 

Kutas’ev́iče 
Kwaśniowski (Квасньовскі) chł.: Kvaśńo-

u̯sḱi, Kvas’ńofsḱi — Kvaśńofska
Lach: Hańa Ľaxova
Łoziński: Łoźińsḱi — Łoźińska
Makowiecki: Makovjecḱi
Mitko (Мітко) chł.: Ḿitko
Muł (Мул): Mułyxa, Mułova
Nowak chł. [przybysze]: Novak, mian. lmn 

Novaḱi 
Nowicki (Новіцкі): Nov́icḱij
Nowożył lub Nowożyłow: Novožyłova
Ochman chł.: Oxman, Voxman
Oliszewski szl.: Oľišefsḱi, Oľišefsḱij 

Orzechowski: mian. lmn Ožexofsḱi 
Ostrowski: Ostrofsḱi i Ostrou̯sḱi i Ostrofsḱij
Pędyk chł.: Pyndyk — Pyndyčyxa obok 

Pendyk — f Peynzyx́i [!]
Pidkowa chł.: P’itkova [zapewne wariant 

z ksiąg od Podkowa] 
Podkowa chł.: mian. lmn Pȯ tkovy — „szmat 

[tj. ‘wiele’] je u̯ nas”; Potkova i Pȯ tkova 
— Potkovyxa

Pogacz: Pogač, mian. lmn. Pogačy 
Pokutyła: mian. lmn Pokutyły
Ptaszkowski
Reguła (Регула) chł.: Ryguła obok Ryhuła 

[por. wyżej w cytatach]
Rybak chł.: Rybak
Salamon (Салямон) chł.: [przybysz]: 

Saľamon — Saľamonka, Saľamȯ ńixa, 
Saľamȯ nova

Sitnicki szl.: Śitńicḱi, S’itńicḱij i Sytńicḱi
Stachowski (Стаховскі): Staxofsḱij
Staszkowski: Staškofsḱij
Stefczuk: Stefčꞌuk — Stefčučka, Stefčukova
Strykowski: Strykofsḱi
Szeląg (Шелонг) chł.: Šeľonk, w lmn f 

Šeyľonguf— f Šeľǫžyx́i
Szewczuk (Шевчук): Šefčꞌuk
Szkabat: Škabat
Szkorupski: Škorupsḱi — Škorupska 

i Škurupska
Szkura (Шкура): Škura — Škuryxa. Šku-

rova
Szydłowski (Шидловскі): Šydłofska
Ternecki (Тернецкі) mian. lmn: Ternecḱi 

i Ternecḱij
Urban szl.: Urban, mian. lmn : Urbany („na 

Ludwikówce” — szlachta)
Wąsowicz: Vonsov́ič, mian. lmn Vonsov́iče
Werbicki szl.: Verb́icḱi
Wesołowski szl.: Vysołofska
Wierzański szl.: V’ižańsḱi — V’ežańska
Wiszniowski szl.: V’išńou̯sḱi
Witwicki szl.: V’itv́icḱi, V’itv́icḱij — 

V’itv́icka
Wojciechowski: Vujćixosḱi
Wojnarowski (przybysz, „nie stąd”): Vujna-

rofska
Wojtaluk: Vȯ jtaľꞌuk — Vujtaľučka. Vȯ j-

taľučka
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Woźniuk: Voz’ńučka, Voźńukova
Wuż: Vužyxa

Wyhaniajło: Vyxańajło — Vyxańajło

3. Omówienie
Ofi cjalne nazewnictwo sowieckie (rosyjskie i ukraińskie)

Nazewnictwo rosyjsko-sowieckie nie pozostało bez wpływu na używanie w sytuacjach 
ofi cjalnych form obcych. Tak np. Stanisław Ochman (ur. w 1910 r.) przedstawił się nam 
jako Ochman Stanisłꞌaw Andrꞌejowicz. Podobnie nauczyciel podawał swoje imię oraz 
imię odojcowskie w formie rosyjskiej: Timofi j Timofi ejewicz, co zostało skomentowane 
przez innego informatora: a u nich [u niego] faktyczno Tytos, Tytus. Nawet informator-
ka z dobrym wyczuciem polskiego imiennictwa, podająca liczne przykłady potocznych 
określeń, nagle o swoim ojcu mówi: tato muj był Josyp Harasimowicz. Trzeba jednak 
pamiętać, że informatorzy posługują się na przemian imiennictwem (systemem imienni-
czym) ofi cjalnym i nieofi cjalnym, stąd możliwe użycie niewłaściwego kodu, zwłaszcza 
w sytuacji półprywatnej (półofi cjalnej, np. w rozmowie z eksploratorem).

Nazwisko, przezwisko (nazwisko nieofi cjalne), określenie kobiety zamężnej
Informatorzy mają świadomość tego, że noszą jakieś nazwisko, tym nazwiskiem się 
przedstawiają i o innych osobach w kontaktach z eksploratorem mówią z reguły używa-
jąc imienia i nazwiska. Tylko raz wskazano na określenie nawiązujące do imienia ojca: 
„a człeka wołajo po jego tatowi: Luwoniów Jan, Lewoniów — to Liwonko sie nazywał 
jego tato”.

Nie zanotowałem przezwisk, wskazujących na jakieś cechy człowieka (co nie zna-
czy, że ich nie ma). Tylko wyjątkowo pojawiło się określenie nawiązujące do sposobu 
wymawiania przez dziecko swojego imienia *Kaduś: Kadusiowa każo (na żonę, bo jej 
mąż to) Kazio, Kaziuniu, a won nie mówił Kaziuniu, a Kadusiu”.

Kobiety przyjmują nazwisko męża, przy czym wyjątkowo tylko jego forma jest iden-
tyczna z formą męską, np. w przypadku nazwiska na -enko: Petrenko w Wójtowcach, 
choć od Burłaczenko tamże utworzono formę na -ycha. Z reguły używane są formy 
z sufi ksem -icha/-ycha lub -ka, wyjątkowo -ova (zob. niżej). Od nazwisk na -ski tworzy 
się formy żeńskie na -ska; podobnie jest w przypadku innych nazwisk przymiotniko-
wych, np. Biała, Mała. Kobiety bywają niekiedy określane „po staremu”, tzn. według 
ojca, np. Malwina Liźniuk (ur. w 1917 r.) mówi, że jej „familia Jagodzińska, po tatowi... 
dziewicza [rusycyzm], domasznia u nas to każy, a to moja familia dziwocka”, okazuje 
się zresztą, że „wołają ją także po dziadku, który miał na imię Heryst: „ja Herystowa, ni 
Jadamkowa, no Herystowa... po dziadkowi wsi na mnie każu”. Podobnie żona Semerdy 
w Wójtowcach nazywa się „po tatowi (Semerdycha to nie)”; dotyczy to zwłaszcza tych, 
które wyszły za mąż za przybyszów. Może należy tu też w Wójtowcach Kierebczy-
cha, jeśli tak należy rozumieć tekst wypowiedzi „Rygulicha [domyślne: powinno być], 
a Kirybczycha każu, każu wona Kirybczycha, no a coż”.
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Ukrainizacja i rusyfi kacja imion i nazwisk
Ukrainizacja i rusyfi kacja imion może występować w podobnych brzmieniem formach 
podstawowych, por. wyżej ukraińskie z pochodzenia Kateryna w Wójtowcach, rosyjskie 
Aleksandr obok Aleksander w Zielonej, por. też wyżej o rosyjskim odpowiedniku imie-
nia Tytus. Może też polegać na używaniu spieszczeń obcych, np. Saša, Saška i Aľoša od 
Aleksander, P’etka i P’eťka od Piotr czy Pavłuša od Paweł, Kaťa od Katarzyna, Nataša 
od Natalia w Zielonej. Obok unikania obcego zapewne Maćko na rzecz rodzimego Ma-
ciek (Maćik) mamy jeszcze zapożyczone (czy adaptowane?) Matv́ejčyk, zresztą ten sam 
informator w dalszym tekście wskazuje na formę Maćko jako zwyczajnie używaną. Jak 
już wspomniano przy wykazie imion formy Andrej itp. są raczej zapożyczone, a lokalne 
są formy urobione od Jędrzej. Z drugiej strony Andžꞌej [d-ž] może być znane z Ewange-
lii, a tylko akcent przeniesiono z ukraińskiego odpowiednika polskiego imienia, podob-
nie jak w przypadku imienia Stanisłꞌaw.

Ukrainizacja wiąże się z nowym rejestrem imion: niektóre dzieci noszą imiona nie-
polskie (por. niżej). 

Formy na -skij, oboczne do form na -ski, nie są związane z ukrainizacją nazwisk, lecz 
z żywym procesem szerzenia się w gwarze form na -ij/-yj w mian. lpoj. r.m. przymiot-
ników.

Pod wpływem urzędowego zapisu także w żywej mowie można spotkać formy ukra-
ińskie, por. wyżej obok Biały podawano nam formę Biły. Dobrze ilustruje to cytowa-
na wyżej wypowiedź: „piszemy Jahodzińska [co dotyczy zapisu cyrylicą i ukraińskiej 
wymowy г ‘h’ jak h] a czytamy: Jagodzińska”. Podobnie należy chyba rozumieć wy-
powiedź: „u nas familji wiencyj idꞌut na ukrajinski piszut”. Ukraińcy podają polskie 
nazwiska z fonetyką ukraińską: Biłyj, Ulijnyk (zamiast Biały, Olejnik). 

Imiona
Imiona w formie hipokorystyczno-zdrobniałej mogą być używane niezależnie od wie-
ku, por. np.„babka Sabinka”, „babunia nasza Jantoszka”, „moja babunia była Józia”. 
Pewne zdrobnienia, najczęściej drugiego stopnia, są używane głownie w odniesieniu do 
dzieci i mogłyby razić w odniesieniu do starszych, jak to sugeruje jeden z informato-
rów. Zapewne, jak to zwykle bywa wszędzie, określenia hipokorystyczne w stosunku do 
pewnych osób używane są od urodzenia aż do śmierci, w stosunku do innych — tylko 
w dzieciństwie (młodości). Na systemowe używanie zdrobnień w stosunku do osób do-
rosłych świadczy określenie taką formą księdza (co prawda młodego): Grzesio, por. też 
niżej o świadomości językowej.

Tylko z rzadka wskazywano nam na mechanizmy nadawania imion, przy czym nie 
ma tu niczego oryginalnego. Imiona mogą więc być nadawane po dziadku, np. w Zielo-
nej: „dziadko mój sie nazywał Franyk i mnie nazwali Franyk”.

Tylko raz informatorka (urodzona w 1915 r.) przedstawiła się dwoma imionami: Ja-
dwiga Anna Pendyk, ale zaraz dodała: „ja zabierzmowana Anna, a okrzona Jadwiga, 
familja Pendyk”. 
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Budowa imion zdrobniałych/hipokorystyków
Kilka uwag warto przedstawić jedynie w związku z imionami męskimi, bo imiona żeń-
skie są reprezentowane w zebranym materiale nader skąpo.

Imiona na -ek: Wójtowce — Franyk, Juzyk, Wojtyk, Zielona — Albinek, Bronek, Fra-
nek, Jantek, Wojtek oraz — jeśli nie są to imiona na -ik — Bolik, Karolik. Deminutywy 
drugiego stopnia: w Zielonej Tadziczek. Oczywiście zdrobnienia na -ek są typowo polskie.

Imiona na -ko/-ku: Wójtowce: Jóźku, Liwonko, Zielona: Grzygorku, Jadamko, Karol-
ku, Staśko, Staśku. Deminutywy drugiego stopnia: Jędruszko (Indruszko). Formy z wy-
głosowym -u mogą być związane z zamianą nieakcentowanego -o na -u (mniej prawdo-
podobna jest tu forma wołacza przejęta przez mianownik). Formy na -ko (jak i formy na 
-o) są typowe dla ukraińskiego i dla polszczyzny kresowej.

Imiona na -ik/yk: Wójtowce: Józik, Stasik, Zielona: Alik (forma rosyjska), Edzik, 
Pawlik (forma rosyjska?), Stasik, Tadzik. Deminutywy drugiego stopnia: Jakubczyk. Te 
zdrobnienia przeważnie są polskie.

Imiona na -uch: Wójtowce i Zielona: Jędruch.
Imiona na -oś oraz -sio/-siu: Wójtowce: Staśu, Zielona: Jantoś; Grzesio, Ignasio, 

Ignasiu, Jantosio (Antosio), Jędrusio, Marusio. Ten typ zdrobnień jest zapewne tak 
samo polski jak i ukraiński.

Imiona na -’o/-’u (na -o/-u z poprzedzającą miękką). Wójtowce: Franio, Kazio, Ka-
ziu, Zielona — Albiniu, Bronio, Franio, Ignacio, Kazio. Formy z wygłosowym -u mogą 
być tak, jak w przypadku form na -ko/-ku, związane z zamianą nieakcentowanego -o na 
-u (lub z formą wołacza przejętą przez mianownik).

Inne. Wójtowce: Kaziuniu, Kaziuk, Zielona Kuba, Kaziunio, Tadenio, Tadeniu, Woj-
tunio.

Skrócenia. Wójtowce: Franc, Ignac, Zielona: Franc.

Imiona polskie ~ imiona ukraińskie i rosyjskie
Większość imion stanowią imiona polskie. Imiona obce typu Luba, Oksana, Oleh, Wo-
łodia (w księgach może być zarówno Władimir, jak i Władysław — niestety tego nie 
stwierdziłem), Żanna dotyczą na ogół najmłodszego, rzadziej średniego pokolenia. Nie-
kiedy niejasne jest użycie odpowiednika ukraińskiego, por. np. w Zielonej: „Ivan staryj 
da, to Witwickij po tej stroni żyji”, gdzie wypowiedź sugeruje określenie nieofi cjalne, 
ale może to przydomek? Elementy polskie i ukraińskie występują też w sufi ksach two-
rzących zdrobnienia-hipokorystyka.

Zdrobnienia typu rosyjskiego i ukraińskiego: Zielona — Alik, Alosza, Andruszka, 
Pietka, Sasza, Saszka, Wołodia, Wójtowce — Hriszka, Pawłuszka, Pawlik, Sasza, Nata-
sza itd. Zapewne nie bez wpływu ukraińskiego mamy też oprócz zdrobnień na -’o (-’u), 
np. Bronio, Franio, Stasiu także Karoliu. Zdrobnienia na -ko, często ze zwężeniem nie-
akcentowanego -o w postaci -ku, np. Indruszko, Wojtku, Juźku; powstały pod wpływem 
ukraińskim, choć mają oparcie we wspomnianych wyżej formach na -’o (-’u), a formy 
na -ku mają oparcie też w formie wołacza. 

Informatorzy zdają sobie sprawę z wchodzenia nowych imion, niepolskich, por. wy-
powiedź: „Polskie imia ma Halbina. Nu to takżyż u nas nazywali si kiedyś. To teraz wże 
poprzeinaczali” czy „Natasza zaraz mówiu, a pirwy Natalia”.
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Budowa nazwisk
W Wójtowcach zapisano 76 nazwisk, w Zielonej około 90. W Wójtowcach nazwisk na 
-ski. jest 26, np. Lipniewski, Suchowiecki (w obydwu wsiach powtarza się Jagodziński). 
W Zielonej zapisano 38 nazwisk na -ski (wśród szlachty 13, wśród chłopów 6, pozo-
stałych nazwisk nie zidentyfi kowano). Tu należy przypomnieć, że nazwiska na -ski są 
uważane za szlacheckie.

Nazwiska na -owicz/-ewicz. W Wójtowcach jest jedno: Koncewicz, w Zielonej 9: 
Borusiewicz, Harasimowicz, Jaśkiewicz, Koncewicz, Hładkiewicz, Hołasiewicz, Jaśkie-
wicz, Kutasiewicz, przy czym 5 to nazwiska szlachty, a pozostałych niezidentyfi kowano. 
Nazwiska na -owicz/-ewicz też uważane są za szlacheckie.

Nazwiska na -ak: Wójtowce —Głuszczak ~ Hłuszczak, Zielona — Hłuszczak.
Nazwiska na -yk: Wójtowce — Cidyk, Piłdyk, Soroczyk — wszystkie z cechami ukra-

ińskimi i sufi ks można uznać za ukraiński deminutywno-hipokorystyczny. Zielona — 
Pędyk.

Nazwiska na -ko: Wójtowce — Bryłko, Kierebko. Zielona: Bryłko, Jadamko. Te 
(zwłaszcza pierwsze) mogą pochodzić z wcześniejszej formacji na -ek, zamienionej na 
częste w ukraińskim -ko. 

Nazwiska na -uk. Te typowe nazwiska ukraińskie mogą być tworzone także od pod-
staw polskich, np. Stefczꞌuk, co świadczyłoby o przyswojeniu sobie przez gwarę tego 
sufi ksu. Nazwiska na -uk mają zazwyczaj — zgodnie z systemem ukraińskim — akcent 
na sufi ksie, np. Bondarczꞌuk, Frańczꞌuk, Kowalczꞌuk, Lewczꞌuk, Miszczꞌuk, Sokolꞌuk, Stef-
czꞌuk, Szewczꞌuk, Wojtalꞌuk.

Nazwiska na -enko. Te typowe nazwiska wschodnioukraińskie noszą przybysze: 
Wójtowce — Burłaczenko, Nikonenko, Petrenko.

Nazwiska na -uxa: Wójtowce — Dobrucha.
Nazwiska na -oxa: Wójtowce — Kuczocha (może od ukr. kucza ‘kupa’).
Nazwiska na -ów/-in: Wójtowce — Lewoniów (jest to określenie nieofi cjalne) z pol-

skim sufi ksem. Zielona — Jagusin (nie wiemy czy nazwisko, czy określenie nieofi cjalne).

Określenia odmężowskie
Od nazwisk przymiotnikowych formy żeńskie tworzone są tak jak w ogólnopolskim 
i ukraińskim poprzez zmianę końcówki -i(j)/-y(j) na -a, np. Małyj na Mała, Skoryńskij 
na Skoryńska, Jankowy na Jankowa.

Od nazw rzeczownikowych przeważają ukraińskie (znane też w Polsce na pograniczu 
wschodnim) formy na -icha/-ycha, np. Reguła — Regulicha, Urban — Urbanicha, Kur-
ta — Kurcicha, Mazur — Mazurycha (19 form w Wójtowcach i 9 w Zielonej). Niemało 
jest form na -ka, typowych dla gwar z polskiego obszaru etnicznego [por. Zaręba 1983], 
np. Ochrym — Ochrymka, Hołdasiewicz — Hołdasiewiczka (10 form w Wójtowcach 
i 7 w Zielonej). Ciekawe, że formy na -ka mogą być tworzone od nazwisk ukraińskich na 
-uk, np. Szewczuczka. Od jednego nazwiska możliwe są też obydwie formy (policzone już 
wyżej): w Wójtowcach Pastuch — Pastuszka i Pastuszycha, w Zielonej Salamon — Sa-
lamonka i Salamonicha. Niestety nie wiemy jak przedstawia się odpowiednia derywacja 
w sąsiednich gwarach ukraińskich. Obok form na -icha z polską alternacją w spółgłosce 
wygłosowej tematu, np. Rozwodzicha, występują też formy bez alternacji, np. Cyhodycha.
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Od kilku nazwisk podano żeńskie formy na -owa, np. w Wójtowcach Ciupriano-
wa, Urbanowa, w Zielonej Bryłkowa, Hłuszczakowa, które mogą występować obocznie 
z formami na -ycha lub -ka, a które nie wiadomo jak traktować, bo nie są to — tak jak 
w Polsce czy na Słowacji — formy ofi cjalne. 

Wydaje się, że od niektórych nazwisk formy żeńskie nie są używane, np. w Wójtow-
cach np. od Dobrucha, Koncewicz. Od kilku nazwisk najwyraźniej nie umiano wydobyć 
odpowiedniej formy żeńskiej.

Nazwiska równe apelatywom i imionom
Nazwiska równe apelatywom: Wójtowce — Bąk, Budz, Biały, Furman, Gudz (por. ukr. gudz 
‘węzeł’, gudzyk ‘guzik’), Hubꞌaj (por. ukr. hubꞌań ‘człowiek z dużymi wargami’), Kapusz 
(od ukr. kapusz ‘jakiś owaď), Kurta (por. ukr. kurta ‘kurtka’ i ‘owczarek’), Mały, Oczkur 
(por. ukr. oczkur ‘pasek lub sznurek do spodni’) Olejnik, Pastuch, Pec, Reguła, Rozwód. 
Zielona — Bogacz, Braj, Kuchta, Nowak, Nowożył (niewątpliwie rosyjski lub ukraiński od-
powiednik Nowaka), Pidkowa ~ Podkowa, Pogacz (na Łemkowszczyźnie ‘rodzaj placka’), 
Reguła ~ Rehuła, Rybak, Szeląg, Szkura, Wuż. Zapewne należy tu też Wyhaniajło.

Nazwiska równe imionom i etnonimom: Wójtowce — Bohdan, Ciuprijan, Kaduś 
(przezwisko, por. wyżej), Mazur, Ochrym. Zielona — Lach, Salamon, Urban. Tu warto 
dodać, że szereg nazwisk stanowią derywaty od imion (por. wyżej).

Od imion i od nazw zawodów zapisano szereg nazwisk na -uk i jedno na -ów (por. wy-
żej), być może należy tu też Kuczerski (por. ros. i ukr. kuczer ‘furman’; nazwiska Bu-
rakowski, Kaniowski, Kuczewski należy wiązać pewnie z odpowiednimi nazwami miej-
scowości). Być może nazwisko Szkabat trzeba wiązać z ukr. szkabaty ‘(w grze) rzucać 
kijkiem na ziemię’).

Nazwiska polskie ~ nazwiska ukraińskie i inne
Nazwiska polskie i ukraińskie wyróżniają się odpowiednimi cechami fonetycznymi, rza-
dziej sufi ksami. Nic dziwnego, że w otoczeniu ukraińskim pojawiają się nazwiska ukra-
ińskie czy może raczej zukrainizowane. Podobną sytuację: polskie elementy w gwarze 
kilku wsi ukraińskich w Trębowelskiem notował O. Horbacz [Horbacz 1971].

W Zielonej zapisano jedno nazwisko niemieckie: Ochman, w jakiejś mierze można 
tu też wymienić nazwisko Szeląg.

Świadomość językowa
Informatorzy doskonale rozróżniają formy polskie od „ruskich”, tj. ukraińskich czy ro-
syjskich, np. „Grzesio, Grzygorku — Hrisza to wże po rusku [‘po rosyjsku’]”. Czasem 
może nie zdają sobie sprawy z tego, że forma, uważana oprzez nich za obcą, jest w rze-
czywistości polska (może to wynikać to z braku znajomości odpowiedniego słownictwa 
polskiego), np. „Pidkowa my każym, nu to oni po rusku [‘po rosyjsku’] Podkowa, ni 
każy si Podkowa — to po ruski”. 

Informatorzy zdają sobie sprawę z tego, że niektóre imiona po polsku brzmią ina-
czej niż używane we wsi, np. w Wójtowcach powiedziano mi: „Polskie [= Polacy, ale 
zapewne nie miejscowi, może według języka Kościoła] wołali Katerzyna, a my wołajem 
Kateryna”.
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Podobnie wiedzą, że są formy ofi cjalne i potoczne („po uliczno”): „my wieksza cześć 
[‘przeważnie’] po ulicznu wołamy Paulina”, „Sokoluczka no to po temu po wuliczno 
nazywamy sami sobie”. Wiedzą, że są hipokorystyka („łaską”): „Je Tadeusz... jak sze 
(‘jeszcze’) mały, każu Tadzik, Tadziczek mój tam, łasko” czy „Tadzik, Tadzik, nu Tade-
niu sze, jak wże łagodni, tak Tadenio”, wreszcie „delikatna to wże Józik, Jóźko”. Inne 
zdrobnienia mogą być odczuwane jako formy zgrubiające, np. „Stasio, Stasik, Stanisłꞌaw, 
Staśku — grubo to wże Staśku, dobrze hukać (‘wołać’): Staśku wróć sie!”. Prawdopo-
dobnie w wielu przypadkach taka czy inna ocena pewnych form jest związana z uzusem, 
z ich stosowaniem w stosunku do określonych osób i nie musi być powszechna. Wiedzą, 
że pewne formy są neutralne, choć określają to nieporadnie mówiąc o pewnych formach 
hipokorystycznych jako o takich, które pasują do osób poważnych (używając ich mówi 
się z szacunkiem): „Tak samo uważenije, nu jakżeż: Jantoś, Jantoś każu” (por. też wyżej 
„Imiona”). 

Wiedzą, jak należałoby utworzyć jakąś formę, choćby wcale nie była używana: 
od Seniuk określenie odmężowskie „bedzie Seniuczka, ja wiem, nu tag nie wołamy”. 
Sufi ksalne określenia odmężowskie są neutralne, choć oczywiście nieofi cjalne; jeden 
z informatorów nie umie jednak tego wyrazić i zastanawia się czy to jest określenie 
deprecjonujące (bo przecież właśnie nieofi cjalne) czy wprost przeciwnie — pozytywne, 
hipokorystyczne: „Bryłko — no Bryłkowa każu, wrodi jak żenski poniżenie ży Bryłczy-
cha, czy powyszenie to dla taki wo, dla łaski wrodi czy tak, Bryłczycha”.

Miejscowi Ukraińcy też zdają sobie sprawę z odpowiedniości ukraińsko-polskich 
(choć dla nich forma ukraińska chyba jest podstawową): „Biłyj familja, a tak sami tu 
każut Biały, wot po polski Biała”.
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 Jeszcze o osiemnastowiecznych nazwach terenowych 
z kilku wsi w okolicach Sambora

[Publikowane po raz pierwszy]

Wspólnie z Ludmiłą Staszczyszyn-Misztą opublikowaliśmy w XI tomie Studiów nad 
polszczyzną kresową (Warszawa 2004, s. 374–401) wykaz nazw terenowych z Babiny, 
Biskowic, Brzegów, Łanowic, Maksymowic, Pianowic i Sambora wyekscerpowanych 
z Metryki Józefi nskiej z lat 1786–1788 (ze zbiorów Państwowego Archiwum Historycz-
nego we Lwowie). Napisaliśmy wówczas, że 

„dla przedstawienia nazw terenowych wsi polskich w otoczeniu ukraińskim wykorzystujemy 
materiały Metryki (a chyba w ogóle dawne zapisy) po raz pierwszy. Nie są to może nazwy 
szczególnie ciekawe, ale dokumentują jakąś część naszego dziedzictwa narodowego, kon-
takt z językiem ukraińskim, por. np. Horb, Krużyk, Łuka, Na Doleszni i in., przy czym war-
to podkreślić, że nazw z takimi cechami jest niewiele. Wydobycie i opublikowanie zapisów 
z kolejnych wsi pozwoli na szersze spojrzenie na nazwy tu przedstawione i apelatywa w nich 
zawarte”. 

Dziś chciałbym przyjrzeć się bliżej kontaktom językowym polsko-ukraińskim za-
równo w nazwach, jak i określeniach znajdujących się na pograniczu toponimów i wy-
razow pospolitych (nazwy in statu nascendi).

Nazw terenowych wyekscerpowanych przez L. Staszczyszyn-Misztę z Metryki Jó-
zefi ńskiej jest 351, określeń na pograniczu nazw własnych i apelatywów typu Błoto, 
Krzaki do Maksymowic, Las Baraniecki, łąka Gromadzka, Pola Chlopskie, Potok, Staw 
przy Gościńcu — 111.

Zacznijmy jednak od apelatywów użytych w jednych i drugich określeniach. Jest 
ich 41, nie licząc deminutywów (jak staw przy stawek czy niwka przy niwa). Większość 
z nich ma cechy fonetyczne polskie: błonie, błonna (ziemia), błoto, (las) brzozowy, chró-
sty, (las) dębowy, dolina, droga, dworzec (tu zapewne ‘podwórze na folwarku’), dwór, 
gęstwiny, gościniec, grobla, gumno, karczma, krzaki, łąka, niwa i niwka, nizina, ogro-
dy, pagórek, pastwisko, rola, sadzawka, stawek, stawisko, ulica (brak protezy), wygon, 
zagon, zagumnie i zagumienki, ziemia (błonna). Do wspólnych apelatywów polskich 
i ukraińskich zaliczymy: chaszcza, grunta (w ukraińskim stare zapożyczenie z niemiec-
kiego przez polski), staw (ale już nie stawek), zapust (o gęstym lesie). Co prawda na po-
graniczu łatwo podstawić obcojęzyczne odpowiedniki fonetyczne, zwłaszcza możemy 
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mieć i wobec ukr. y (w dolina, niwa, nizina, stawisko, por. niżej Dubnik, Hlinnik), tym 
nie mniej brak określeń z cechami ukraińskimi trzeba uznać za charakterystyczny.

Wśród nazw terenowych przeważają polskie, np. Błonie, Dąbrowa, Grędówki, Ju-
trzyny, Kępa, Krągłe Błoto, Krzywula, Pagórek, Pisarzów Ogród, Pokrzywniki, Przed-
miejskie, Przymiarki, Stare Rzeczysko, Średnia Góra, Tłoka, Topolszczyzna — ze wzglę-
du na sufi ks -izna, Trzęsawica, Wierzbina, Zagumienki.

Nazw z cechami ukraińskimi jest niewiele — 25. Są to: Dernisko (jeśli od dereń) i Na 
Derniskach, Na Doleszni — por. ukr. dolisznij ‘dolny’ z ukr. rozszerzeniem nieakcen-
towanego y, Hirki (dwa obiekty) — por. ukr. hirka ‘górka’, (Zagony) Holakowskie z h, 
Horb — por. ukr. horb ‘pagórek’ (ale siedem obiektów nosi nazwę Garb), (Nad) Kier-
niczką — por. ukr. kernycia, kyrnycia itp., Korystycha z ukr. -ry- oraz z ukr. suf. -ycha, 
Kruhła — por. ukr. kruhłyj ‘okrągły’ (ale inne obiekty noszą nazwy Krągła Struga, Krą-
głe Błoto), Krużyk — por. ukr. kruh m.in. ‘część pola’, Łuka (ale jest inny obiekt Łąka), 
Poddubelnica — por. ukr. dial. dubylnia ‘miejsce gdzie się farbuje skórę, nici’, Podhruże 
(2 obiekty) — por. ukr. dial. hruz ‘błoto’, Podłużne — por. ukr. łuh ‘łęg’, Ternowa i Ter-
nowe (inny obiekt) — por. ukr. teren, dop. ternu ‘tarnina’, Woroszyn (Garb) — por. ukr. 
woroch ‘kupa (czegoś)’, zapewne poprzez n. os., Zadubne — por. ukr. dub ‘dąb’, zapew-
ne też Czereś (Pole Czereś Zadworne Zagony zwane). Niektóre z takich nazw mają także 
jakąś cechę polską: Dubnik — por. ukr. dubnyk ‘las dębowy’ oraz Hlinnik — por. ukr. 
hłyna ‘glina’, tu jednak z pol. i, Gregory z twardym r, ale pol. g — por. ukr. Hryhorij, 
Jaruga — zapewne z ukr. jaruha, ale z adaptacją: z pol. g, Łahorowszczyzna z ukr. h, ale 
z pol. sufi ksem -izna), może Przyzakutnowa Dolina z ukr. kut, ale z pol. przy-.

Dwie nazwy utworzono prawdopodobnie od ukr. n. os.: Serylówka — od *Seryło, 
por. nazwisko Serylak na Łemkowszczyźnie oraz Wołoszynowskie (we wsi Brzegi jest 
dziś Iwan Wołoszyn).

Parę nazw wymaga komentarza: jaruga i kierniczka jako apelatywy zapewne od 
dawna egzystują w gwarach kresowych. Garb (7 obiektów) może (ale nie musi!) być 
repliką ukr. horb. Krzywula trzeba uznać rodzime, por. też miejscowe krzywulka ‘zakrę-
cona laska’.

Są też nazwy niejasne czy przekręcone: Chomen, Gradecze (z pol. g), Mezyszyl ǀǀ 
Mezyzil oraz Mezyzil, Murtuli, Pod Przetudy (z pol. prze-), Pożerniki, Tyrawy, Wetella, 
Zataróżka.

Szereg nazw może być pochodzenia tak polskiego, jak ukraińskiego: Budki, Haj-
duckie, Kozłowa (Dolina), Łyko, Na Zadach, Kopań (kilka obiektów), Okop, Zamulna 
(Niwka) — por. pol. zamuł m.in. ‘muł, szlam’, Raszczyna (od n. os. *Raśka), Rudna, To-
czyska, Za Opust, nie licząc jednak takich, które mają polskie i, jak Klin, Klinne, Kliny, 
Pastewnik i nie tak wiele innych, o czym była mowa wyżej.

Tak więc na ponad 460 określeń nazwy z cechami polskimi zdecydowanie przewa-
żają, a nazw z cechami ukraińskimi, nazw, które mogą być zaliczone do wspólnych czy 
nazw niejasnych jest naprawdę niewiele.
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 Z HISTORII BADAŃ

 Współczesne dialekty polskie na Ukrainie. 
Problemy metodologii badań1

[„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 32, Warszawa 1995, s. 389–394]

Badanie gwar polskich na Ukrainie ma ogromne znaczenie dla kultury polskiej. Prze-
cież poza dialektem lwowskim prawie nic o gwarach polskich na Ukrainie nie wiemy, 
w szczególności o gwarach na Wołyniu i w tej części Ukrainy, która przed wojną nie 
należała do Polski. Badania takie mają także aspekt ogólnojęzykoznawczy, chodzi prze-
cież o poznanie języka pozostającego w stałym kontakcie z innymi. Warunki zewnętrzne 
sprawiły, że były to kontakty różnorodne: język polski znajdował się tu bądź w bezpo-
średnim otoczeniu polskim (we wsi polskiej), bądź w otoczeniu ukraińskim (rodziny 
polskie we wsi ukraińskiej), bądź też w pełnej izolacji (w mieście, a więc tylko w uży-
ciu rodzinnym) i in., zawsze jednak w styczności z językiem ukraińskim (choćby tylko 
w urzędach, w szkole) i rosyjskim (zwłaszcza w miastach). Różny stopień zachowania 
języka i nasycenia go elementami obcymi zależy z jednej strony od środowiska, z dru-
giej — od wieku (generacji), nie bez znaczenia jest też czas osiedlenia się na Ukrainie 
(XIX w. czy wcześniej), a prześledzić trzeba, czy i jakie są różnice pomiędzy wsiami 
chłopskimi i szlacheckimi. Ponadto warto zbadać rolę i znaczenie języka polskiego jako 
języka kościelnego.

Znane są różnice w genezie i w warunkach adstratowych kształtujących polski dia-
lekt północnokresowy i południowokresowy. Właśnie dlatego systematyczne porówna-
nie tych dwóch odmian polszczyzny powinno przynieść ciekawe rezultaty.

Osadnictwo polskie (wiejskie) na Ukrainie trwało wiele stuleci i było efektem za-
równo spontanicznych migracji (zbiegostwo chłopów szukających lżejszych warunków 
egzystencji), czasem także migracji organizowanych: sprowadzano chłopów do wsi 
zrujnowanych wojnami kozackimi czy tatarskimi, w XIX w. polscy chłopi byli potrzeb-
ni w rozwijającym się przemyśle czy przy pracach leśnych (na Polesiu). Historycy nie-
wiele powiedzieli dotąd na temat proweniencji migracji chłopskich; czy badania języko-
znawcze pozwolą na jakieś ustalenia w tym zakresie? Już wcześniej K. Dejna stwierdził 

1 [Omówienie konferencji Instytutu Slawistyki PAN i Wspólnoty Polskiej pod tym tytułem 27–28 paż-
dziernika 1992 r. i uwagi na jej marginesie. Ta informacja dobrze pokazuje stan naszej wiedzy o pol-
szczyźnie na Ukrainie w 1992 r. Pokazuje też, że trafnie określono zadania na najbliższe lata, a ich 
realizację pokazano na innym miejscu].
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w gwarze Milna na Tarnopolszczyźnie różne polskie cechy gwarowe i doszedł do wnio-
sku, że jest to rezultat migracji z różnych stron Polski, podobnie N. Ananiewa znalazła 
w jednej wsi zjawiska, występujące w różnych układach w Polsce centralnej. Trzeba 
też pamiętać, że określenie „Mazur” wcale nie musi oznaczać wychodźcę z Mazowsza. 
Późniejsze, dziewiętnasto-i dwudziestowieczne źródła migracji łatwiejsze są do ustale-
nia: W. Werenicz wskazywał na pochodzenie pracowników zatrudnianych przy pracach 
leśnych na Polesiu, a sam miałem okazję spotkać się z tradycją mówiącą o przybyciu 
osadników z Prus (tj. z Poznańskiego) na Żytomierszczyźnie.

Język polski na Ukrainie miał w XX wieku różne, wciąż zmieniające się warunki roz-
woju, które w istotny sposób rzutują na zachowanie resztek tych gwar dzisiaj, na ich stan 
i system. Ta zewnętrzna historia polszczyzny związana jest z historią Polaków, z ich prze-
śladowaniami, wysiedleniami, częstokroć zagładą, z odrodzeniem narodowym ostatnich 
lat. Historia Polaków i polszczyzny związana jest też z historią Kościoła, a więc z prze-
śladowaniami, walką o przetrwanie religii, walką o kościoły i o zgodę na powrót i pobyt 
kapłanów. Łączy się ze świadomością narodową, nierozłącznie związaną ze świadomo-
ścią religijną. Najnowsze, dotyczące ostatnich kilku lat, dzieje polszczyzny na Ukrainie 
związane są z intensywnymi kontaktami z Polską i z powstającymi jak grzyby po deszczu 
szkołami polskimi, klasami polskimi w szkołach ukraińskich, z kursami języka polskie-
go organizowanymi głównie przy parafi ach. W tym miejscu trzeba tylko przypomnieć 
w skrócie, że na Ukrainie Sowieckiej w latach 1926–33 istniało szeroko rozbudowane 
szkolnictwo polskie. W polskim okręgu narodowościowym im. Marchlewskiego na Żyto-
mierszczyźnie językiem administracji i sądownictwa był język polski, wychodziły polskie 
gazety. Likwidacja tych szkół w latach 1932–35 łączyła się z zapoczątkowanym w tym 
czasie prześladowaniem Polaków i polskości, fi zyczną likwidacją inteligencji (zwłaszcza 
nauczycieli), masowym mordowaniem mężczyzn („represacja”), wysyłką w odległe re-
jony (np. z okolic Płoskirowa na Połtawszczyznę), od 1937 r. z wywózkami do Kazach-
stanu. Podobne działania skierowane przeciwko Polakom podjęła władza radziecka na 
terenach przyłączonych do Związku Sowieckiego w 1939 r. W latach 1941–44 na tych-
że terenach prowadzona była przez różne grupy ukraińskie eksterminacja, zmierzająca 
do usunięcia ludności polskiej (na Wołyniu wymordowano ok. 60 000 ludzi, na Podolu 
zapewne drugie tyle), ograniczona potem przez działania obronne i odwetowe AK i pol-
skiej samoobrony; w wyniku prześladowań ludność polska częściowo opuszczała swoje 
siedziby kryjąc się w miastach, a w 1945 r. masowo skorzystała z możliwości tzw. repa-
triacji do Polski (głównie na ziemie zachodnie i północne). Po wojnie na całym terenie 
Ukrainy, podobnie jak to miało miejsce i w innych krajach, nastąpiło masowe przenosze-
nie się ludności wiejskiej do miast; w efekcie jest wiele wsi, w których praktycznie nie 
ma dzieci. W miastach ludność polska wtapia się w przeważający żywioł ukraiński. Co 
więc powinno stanowić przedmiot badań? Na pewno język wsi, w których większa lub 
choćby znaczna część ludności posługuje się językiem polskim na co dzień, a takich wsi 
na Ukrainie jest może kilkanaście. Na pewno zachowane reliktowo idiolekty we wsiach, 
gdzie są jeszcze dwie, trzy, czasem kilka rodzin mówiących po polsku. Na pewno język 
wsi, w której na co dzień mówi się po ukraińsku, a od święta, z obcymi — po polsku. Na 
pewno trzeba badać polszczyznę w Kazachstanie, pamiętając o jej pochodzeniu z różnych 
stron i o różnych wpływach miejscowych (ukraińskich, rosyjskich).

Wypadałoby też określić zakres badań. Najpierw należy określić sytuację języko-
wą istniejącą w danej wsi, liczbę Polaków, liczbę ludzi mówiących po polsku, ogólnie 
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stopień zachowania gwary, stwierdzić, czy była tam szkoła polska, kościół, jakie były 
kontakty z innymi Polakami, z otaczającymi wsiami, z miastem. Stosunkowo najłatwiej 
opisać fonetykę i fonologię, bo tu mamy już cały szereg opracowań. Znacznie trud-
niej opisać jest morfologię, bo z jednej strony brak tu wzorów, z drugiej — trzeba ze-
brać duży materiał, koniecznie za pomocą kwestionariusza i nagrań magnetofonowych 
tekstów ciągłych. Tylko nagrania pozwolą na uchwycenie właściwości składniowych. 
Ważna jest leksyka, a więc zarówno stare polskie słownictwo, jak i nawarstwienia obce, 
stare i nowe. Ciekawe są przekształcenia frazeologii. Nie można zaniedbywać badań 
onomastycznych, szczególnie antroponimicznych, z jednej strony dla ustalenia inwen-
tarza imion i nazwisk wraz z formami potocznymi, z drugiej — dla próby uchwycenia 
odpowiedniości nazwisk w innych gwarach polskich. Prawie nic nie wiemy o folklorze 
polskim w tych gwarach (i w sąsiednich gwarach ukraińskich).

Do badań należy wykorzystać taki kwestionariusz, który pozwoliłby na porównywa-
nie z danymi z innych terenów, w szczególności z terenów dialektu północnokresowego 
i Polski centralnej, jest więc oczywiste, że powinien to być kwestionariusz do wielkiego 
atlasu gwar polskich K. Dejny, dla opisu monografi cznego uzupełniony szeregiem pytań 
dodatkowych (m. in. o bardziej szczegółowe pytania z zakresu fl eksji, o pary aspektowe, 
o deminutiva i inne derywaty) oraz kwestionariuszem morfologicznym (nawet powta-
rzającym pytania kwestionariusza K. Dejny). Dla nagrań magnetofonowych potrzebny 
jest zestaw tematów, wspólny dla wszystkich badaczy.

Istotną rzeczą jest konfrontacja z tymi gwarami ukraińskimi, z którymi polszczyzna 
pozostawała tam w bezpośrednim kontakcie. Należy bezwzględnie zbadać wpływy pol-
skie na gwary ukraińskie, a szczególnie tam, gdzie po polsku już się nie mówi, a jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu mówiono (np. na Kijowszczyźnie). Tu dochodzimy do spraw orga-
nizacyjnych, bo szczupłymi siłami zespołu warszawskiego, nawet przy współpracy ko-
legów z Lublina czy innych ośrodków niewiele można zrobić. A czas nagli, bo wymiera 
najstarsze pokolenie, które jeszcze zachowało stary język, zaś najmłodsi będą niedługo 
mówić językiem zbliżonym do ich warszawskich, krakowskich czy wrocławskich ró-
wieśników. Konieczna jest więc współpraca z dialektologami miejscowymi, zwłaszcza 
w zakresie opisu sąsiednich gwar ukraińskich, a w badaniu gwar polskich — w wykry-
waniu wsi, w których mówi się po polsku, w nagraniach, także w opracowaniach według 
wspólnie opracowanych zasad.

I jeszcze jedna sprawa metodologiczno-organizacyjna: za podstawowy należy uznać 
pełny opis monografi czny gwary (wraz ze słowniczkiem); wobec ograniczonych sił 
i środków może on objąć obecnie 3–5 wsi. Pozostałe wsi należy badać w oparciu o do-
świadczenia zebrane w trakcie przygotowań do opisu monografi cznego, wykorzystując 
sam tylko kwestionariusz Dejny, lub nawet jego wersję skróconą, ale z dodaniem kwe-
stionariusza morfologicznego.

Tak przedstawia się w ogólnym zarysie problematyka badań współczesnych gwar 
polskich na Ukrainie, która była tematem konferencji, zorganizowanej przez Ewę Wol-
nicz-Pawłowską przy współudziale Wandy Szulowskiej i Elżbiety Rudolf-Ziółkowskiej. 
W wystąpieniach poszczególnych referentów przeplatały się różne wątki, a streszczanie 
referatów mijałoby się z celem wobec przewidywanego druku materiałów w kolejnym 
tomie Studiów nad polszczyzną kresową i w odrębnej publikacji. Warto jednak zwrócić 
uwagę na kilka spraw. Znaczenie badania polszczyzny kresowej dla teorii kontaktu języ-
kowego podniósł Bogdan Walczak (Po co i jak badać gwary polskie na Ukrainie). Wia-
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czesław Werenicz, pionier badań nad gwarami polskimi w b. ZSRR, przedstawił wnioski 
wypływające z dotychczasowej działalności (Uwagi o metodologii badań nad gwarami 
polskimi na Ukrainie). Sergiusz Rudnicki zobrazował zachowanie języka polskiego na 
tle dawnej i nowej sieci szkolnictwa i parafi i w Żytomierskiem (W sprawie etnolingwi-
stycznej i historycznej charakterystyki ludności polskiej w Żytomierskiem). Jerzy Siero-
ciuk mówił o sytuacji w Kazachstanie (Język polski w Kazachstanie). Natalia Ananiewa 
przedstawiła próbę porównawczej charakterystyki dialektu północno- i południowokre-
sowego na różnych poziomach języka i projekt kartografi cznego ujęcia wyników badań 
(O niektórych typach gwar polskich na Ukrainie i metodach ich badań). Ewa Wolnicz-
-Pawłowska wskazała na wnioski dotyczące dalszych badań wynikające z opublikowa-
nych dotychczas wyników eksploracji oraz omówiła stan studiów i potrzeby badawcze 
nad antroponimią polską na Ukrainie (wykorzystując tu własne badania nad dawną pol-
ską antroponimią tych ziem — Kilka uwag o dotychczasowych badaniach nad językiem 
polskim na Ukrainie). Jarosława Zakrewska mówiła o perspektywach współpracy po-
między dialektologami polskimi i ukraińskimi. We wprowadzeniu Janusz Rieger przed-
stawił ogólnie sytuację polszczyzny na Ukrainie i rozmaite sytuacje, w której ona dziś 
występuje, zaś w referacie zwrócił uwagę na różnice pomiędzy gwarami okolic Lwowa, 
Tarnopolszczyzny, Płoskirowa (Chmielnickiego), Żytomierza i Kamieńca Podolskiego 
(Co wiemy o języku polskim na Ukrainie). W dyskusjach, szczególnie w dyskusji pane-
lowej na temat Cele i perspektywy badania gwar polskich na Ukrainie, w której poza 
referentami wzięli udział m. in. Anna Basarowa, Jan Basara, Kwiryna Handke, Iryda 
Grek-Pabisowa, Irena Maryniakowa, Ewa Rzetelska-Feleszko, Hanna Taborska, Jadwi-
ga Zieniukowa, podnoszono sprawy merytoryczne, metodologiczne i organizacyjne. 
Z perspektywy roku widać już owoce tej konferencji w postaci konkretnego programu 
badań, opracowania wstępnej wersji (i „odpytanego” już) kwestionariusza morfologicz-
nego, eksploracji terenowej w Płoskirowskiem, Tarnopolskiem i Żytomierskiem, rozpo-
czętej współpracy międzynarodowej.
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Język polski na Ukrainie w XX wieku był od dawna przedmiotem badań. Już w 1931 r. 
ukazało się obszerne opracowanie W. Harhali o fonetyce i morfologii gwar okolic Ko-
marna (na południowy zachód od Lwowa). Po wojnie pełny opis gwary Milna (choć bez 
leksyki) dał K. Dejna, o gwarze wsi Duliby pisał S. Hrabec, a gwarę Huty Starej przed-
stawił M. Łesiów. Osobne miejsce zajmuje obszerna praca Z. Kurzowej o języku Lwowa 
i Kresów południowo–wschodnich, przedstawiająca historyczny rozwój tej polszczyzny, 
jej cechy fonetyczne, gramatyczne oraz słownictwo (trzeba wspomnieć także o później-
szych publikacjach Autorki), jednakże tło gwar południowokresowych, oparte w tej 
książce z konieczności na niewielkiej liczbie opracowań, w dodatku dotyczących tylko 
wsi na zachodniej Ukrainie, nie mogło dać satysfakcjonującego obrazu tej polszczyzny.

Badaniem gwar południowokresowych osób przesiedlonych na ziemie północne i za-
chodnie zajmowało się wiele osób, a systematyczne badania ich języka podjął W. Pa-
ryl, w szczególności w związku z pracami magisterskimi prowadzonymi pod jego kie-
runkiem, z nagrywaniem tekstów w jego obecności; opracowano w ten sposób ponad 
80 wsi.

W latach siedemdziesiątych do kilku wsi na Ukrainie dotarli współpracownicy 
W. Werenicza po raz pierwszy badając gwary na wschód od Zbrucza: N. Ananiewa (od-
wiedziła także przesiedleńców w Kazachstanie), W. Czerniak, J. Jaworska, M. Paniw, 
T. Starak, którzy opublikowali krótkie teksty i uwagi o zbadanych punktach (niekiedy 
szereg lat po przeprowadzonych badaniach). Wyjazdy na badania z Polski stały się moż-
liwe dopiero od 1989 r. Właśnie w tym roku udało mi się być krótko w kilku wsiach koło 
Żytomierza (Tabówce, Nowym Zawodzie, Gwozdawie), w 1990 r. — w Gródku Podol-
skim, Kamieńcu Podolskim, Jańczyńcach (Kołybajówce) i Żwańcu, realizując wcze-
śniejsze plany zapoznania się z tymi gwarami polskimi, które od dawna znajdowały się 
poza obszarem państwa polskiego i na których chciałem skupić uwagę. W 1992 r. byłem 
w Hałuszczyńcach koło Tarnopola. W 1993 r. odwiedziłem wraz z I. Cechosz i E. Dzię-
giel wsi: Hreczany (Greczany), Szaróweczkę, Oleszkowce, Felsztyn (Hwardejsk), 
w 1994 r. — Zieloną i Wójtowce (Pisarówkę), a w 1995 r. w tym samym składzie (przez 
kilka dni także razem z O. Łazarenko i M. Ohołenko oraz J. Wolską) byliśmy w Wój-
towcach, Zielonej, Krzywaczyńcach, Kaniówce, Hajdajkach, Martynówce, Połonnem, 
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Burtynie, Ponince, Tokarówce (Perszotraweńsku). W 1993 I. Cechosz i E. Dzięgiel wraz 
z J. Sierociukiem były w Tarnorudzie, Połupanówce, Nowosiółce i Starym Skałacie. W r. 
1996 w okolicach Sambora robiły zapisy I. Cechosz i E. Dzięgiel z M. Słoń-Nowaczek, 
w 2001 E. Dzięgiel z R. Modzelewską, w 2002 r. E. Dzięgiel z M. Kłosiewicz–Lepian-
ką. W 1994 I. Cechosz i E. Dzięgiel nagrywały polszczyznę w Kijowie. Szereg cen-
nych nagrań, głównie w Żytomierskiem, zrobiła G. Tymbrowska w latach 1996–2002 
(w 2002 r. z A. Krawczyk). Ponadto R. Modzelewska zapisywała teksty w Satanowie 
i w Kamionce nad Zbruczem, O. Pociłujko koło Tarnopola, H. Huzar-Mazur na Pokuciu, 
O. Ostapczuk w Winnickiem, a J. Reďkwa na Bukowinie. Gwary okolic Żytomierza 
zapisywał przez kilka lat mój uczeń S. Rudnicki, pochodzący z tamtych stron. Wresz-
cie szereg osób tak z Polski, jak i z Ukrainy, współpracujących bardziej lub mniej ści-
śle z nami nagrywało lub opracowywało teksty: K. Kurowski, I. Masalska, L. Nepop, 
O. Łazarenko, B. Pacan-Sosulska, S. Pańcio, Ł. Pupenko, R. Malowski, A. Smierczko, 
A. Wełnianko, W. Wełnianko i in. Z częścią tych osób wypracowywaliśmy metody badań 
i opisu w ramach zajęć mojego Studium Polonistycznego w Instytucie Slawistyki PAN 
(1993–1995), podczas seminariów prowadzonych w ramach Międzynarodowej Szkoły 
Humanistycznej Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego 
(1998–2002), w ramach konsultacji w naszej Pracowni Polszczyzny Kresowej Instytutu 
Języka Polskiego PAN podczas stażów studenckich czy naukowych w Polsce.

Uznałem, że istnieje kilka priorytetowych zadań: ustalenie miejscowości, w których 
mówi się po polsku, zwłaszcza takich, w których polszczyzną posługuje się znaczna 
część miejscowej ludności, opracowanie kwestionariusza i instrukcji w dwóch wersjach: 
dla osób z przygotowaniem językoznawczym i dla początkujących eksploratorów, na-
granie jak największej ilości tekstów ciągłych i odpowiedzi na pytania kwestionariusza, 
studia nad tymi gwarami i opracowanie kilku monografi i gwarowych, które pozwoliłyby 
na korektę kwestionariusza i na wskazanie kierunków dalszych badań.

Dotychczas udało się ustalić wiele miejscowości, gdzie język polski jeszcze można 
zapisać. Powstało szereg mniejszych opracowań, publikowanych głównie w Studiach 
nad polszczyzną kresową i w serii Język polski dawnych Kresów Wschodnich, wresz-
cie kilka monografi i: gwarę Oleszkowiec opisała I. Cechosz, Zielonej — E. Dzięgiel, 
Korczunka — S. Rudnicki, Czerwonych (Dranieckich) Chatek — G. Tymbrowska; nad 
gwarą Słobódki Krasiłowskiej pracuje M. Ohołenko-Jurewicz, nad gwarą Kaniówki — 
O. Pociłujko, nad leksyką kilku wsi — L. Nepop. Próby ujęć syntetycznych przedstawia-
ła E. Dzięgiel. Przygotowano materiały do opracowania słowników kilku gwar.

Teksty gwarowe z Kresów północno-wschodnich — z terenów Litwy i Białorusi — 
pokazały dwie publikacje I. Grek-Pabisowej, I. Maryniakowej i A. Zielińskiej z krótką 
charakterystyką języka pióra dwóch pierwszych Autorek, zaś H. Karaś wraz z K. Rut-
kowską, K. Geben i W. Ušinskienė zaprezentowała teksty z Kowieńszczyzny, poprze-
dzając je obszerną analizą językową. W niniejszym tomie [JPU 1] przedstawiono teksty 
pokazujące polszczyznę południowokresową i problematykę związaną z funkcjonowa-
niem i charakterem języka polskiego na Ukrainie.

Przedstawiamy z jednej strony zachowanie, a z drugiej — zróżnicowanie polszczyzny 
na Ukrainie. W części wstępnej przedstawiono zwięźle historię Polaków i polszczyzny 
w ostatnim stuleciu, dano ogólną charakterystykę tej polszczyzny, pokazano zachodzące 
w niej zmiany. Wskazano problemy stojące tu przed badaczem języka, różne możliwości 
interpretacji zjawisk językowych. Tekstom z poszczególnych wsi towarzyszą krótkie 
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informacje o miejscowościach i funkcjonowaniu w nich polszczyzny, przy czym w kil-
ku przypadkach pokazujemy już tylko resztki języka polskiego. Przegląd ważniejszych 
zjawisk językowych, dokonany według jednolitego schematu, oparto zarówno na publi-
kowanych tu tekstach, jak i na niepublikowanych. Niestety, nieraz szczupłość materiału 
pozwala jedynie zasygnalizować pewne zjawiska.

Istnieje ważna różnica pomiędzy naszym wyborem tekstów i wymienionymi wy-
żej: tam pewne obszary, niezależnie od nasilenia pewnych cech związanych ze zróż-
nicowaniem stanowym, łączą jednak określone cechy językowe. Tutaj zróżnicowanie 
stanowe w istotny sposób dzieli polszczyznę na „chłopską” — gwarową i „szlachecką” 
— w pewnych zapisach bliską regionalnemu wariantowi języka ogólnego (o naturze tej 
drugiej zob. w artykule Język polski na Ukrainie w XX wieku1), co każe ostrożnie używać 
terminu „gwara”. Nawet wsi chłopskie leżące niedaleko siebie mogą znacznie się różnić 
pod względem językowym, co wynika z miejsca pochodzenia osadników w rdzennej 
Polsce i być może czasu kolonizacji. W taki sposób obok siebie mogą leżeć miejscowo-
ści z zupełnie różną polszczyzną. Określenia ziem w spisie treści należy więc traktować 
jako orientacyjne, wskazujące tylko na położenie wymienionych tam miejscowości na 
Ukrainie. A do rozważań o genezie języka należy dodać jeszcze ujęcie typologiczne.

Teksty i informacje o języku przedstawiono [w JPU] w pisowni półfonetycznej, dość 
dokładnie oddającej jednak język informatorów. Uznaliśmy, że ułatwi to korzystanie 
ze zbioru przez niejęzykoznawców, którym z kolei nie powinny bardzo przeszkadzać 
różne litery nadpisane i inne znaki diakrytyczne. Tylko z rzadka dla usunięcia nieporozu-
mień obok zapisu półfonetycznego dajemy w nawiasach kwadratowych zapis w pisowni 
fonetycznej.

W niniejszym tomie [JPU] wykorzystano nagrania magnetofonowe przede wszyst-
kim autorów tomu, a ponadto Karola Kurowskiego, Ołesi Łazarenko, Maryny Ohołen-
ko-Jurewicz, Stefanii Pańcio, Wiaczesława Wełnianki, Jerzego Sierociuka, Małgorzaty 
Słoń-Nowaczek. Korzystaliśmy z wcześniejszego wstępnego rozpisania szeregu tekstów 
przez Iwonę Cechosz, Ewę Dzięgiel, Ołesię Łazarenko, Jadwigę Majową, Agnieszkę 
Malarz, Halinę Huzar-Mazur, Renatę Modzelewską, Marynę Ohołenko-Jurewicz, Anto-
niego Smierczka, Magdalenę Wąsikowską, Annę Wełnianko i innych.

Badania terenowe prowadzone były w ramach wspólnego projektu Polskiej Akade-
mii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy „Gwary polskie na Ukrainie i gwary 
ukraińskie w Polsce”.

Przegląd rozpoczynamy od przedstawienia języka polskiego zapisanego w Lwow-
skiem, Tarnopolskiem i na Podolu (Tarnopolskie bywa niekiedy traktowane jako część 
Podola). Trzeba pamiętać, że obok wsi, w których wszyscy lub znaczna część miesz-
kańców mówi po polsku, odwiedzaliśmy wsi, w których po polsku mówi kilka zaledwie 
osób, czasem — tylko jedna. W kolejnych tomach będziemy się starali uzupełnić siatkę 
punktów na tych terenach, przedstawić sytuację na Wołyniu, w szczególności w jego 
wschodniej części, tj. w Żytomierskiem, także na Bukowinie i wszędzie tam, gdzie tylko 
dotrą nasi współpracownicy. Przewidujemy też publikację słowniczków poszczególnych 
wsi wraz ze zwięzłymi uwagami o leksyce i wreszcie próbę syntezy.

1 [Oraz w artykule O różnych rodzajach polszczyzny na Ukrainie.]
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 Na jubileusz naszych badań nad polszczyzną kresową
[Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t.  5  pod red.  E.  Dzięgiel, K.  Czarneckiej, 
D.A.  Kowalskiej. Semper. Warszawa 2012, s.  11–18. Do tekstu wprowadzono drobne 
uzupełnienia, głównie bibliografi czne, dodano fotokopię planu badań z  1992  r. oraz 

fotokopie listów polecających od instytucji ukraińskich] 

W 1989 r. rozpocząłem zakrojone potem na szeroką skalę badania nad polszczyzną kre-
sową. Pierwszy wyjazd na badania terenowe, czy może raczej na rekonesans, objął kilka 
wsi w Żytomierskiem na Wołyniu. Niedługo do badań dołączyła Iwona Cechosz (póź-
niej Cechosz-Felczyk), a potem Ewa Dzięgiel1.

Trzeba powiedzieć parę słów o planach, nadziejach, osiągnięciach, ale także o marze-
niach czekających na realizację, nierzadko opóźnianych w związku z podejmowaniem 
nowych wyzwań. Te powodowały odkładanie rozpoczętych prac na plan dalszy. Przede 
wszystkim trzeba wspomnieć osoby, dzięki którym te plany i działania zostały zrealizo-
wane, które choć jakiś czas z nami współpracowały. Jeśli kogoś pominę, to tylko przez 
brak notatek i luki w pamięci, ale przecież tyle się działo, tyle osób nam towarzyszyło. 
Trzeba powiedzieć o życzliwości, z jaką spotykaliśmy się, o koleżeństwie i o przyjaźni, 
którą obdarzyło nas tak wielu.

*

Warto jednak wrócić pamięcią do początków mojej — a bardzo szybko także szeregu 
innych jeszcze osób, moich współpracowników i przyjaciół — przygody z językiem pol-
skim na Kresach. W 1957 r. w Archiwum Historycznym we Lwowie zbierałem materiały 
do rozprawy doktorskiej o nazwach wodnych w dorzeczu Sanu. Wówczas to poznałem 
prof. Mieczysława Gębarowicza, który wskazał mi najstarsze zapiski sądowe na Ukra-
inie pisane po polsku. Przejrzawszy odpowiednie księgi w Archiwum Historycznym 
w Kijowie, już z Warszawy zamówiłem mikrofi lmy. Po kolejnym wyjeździe do Kijowa 
i znalezieniu kolejnych zapisek postąpiłem tak samo2. Prawie pół wieku później Dorota 

1 W zasadzie pomijam tytuły naukowe wymienianych tu osób, bo często wówczas byli to magistrzy 
czy doktorzy, a dziś są profesorami i nie wiadomo jak je tu tytułować. Z kolei inne postaci są tak znane 
i szanowane, że wymienianie ich tytułów mija się z celem.
2 [Niestety otrzymałem tylko niewielką część tych zamówień.]
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A. Kowalska jeszcze raz przeglądała w Kijowie księgi, znalazła kolejne tomy, a korzy-
stając z nowocześniejszych teraz metod techniki, zrobiła fotokopie, dużo bardziej czytel-
ne niż mikrofi lmy. Część tych zapisek opracowała do swej rozprawy doktorskiej, całość 
zamierzamy opublikować w ramach współpracy IJP PAN z Archiwum Historycznym 
w Kijowie.

W 1981 r. na zaproszenie Komitetu Językoznawstwa PAN, którego wówczas byłem 
sekretarzem, przyjechał do Polski miński uczony Wiaczesław Werenicz, Białorusin, za-
kochany w Polsce i polszczyźnie, organizator zespołu do badań nad językiem polskim 
w ZSRR od Litwy po Syberię. Udało mu się wówczas wydać w Mińsku dwa tomiki prac: 
Polskije gowory w SSSR, ale już wiedział, że dalszych tomów nie będzie mógł opubli-
kować. Wówczas zaproponowałem wydawanie tych, ale też innych materiałów, w Pol-
sce, powołanie nowej serii Komitetu Językoznawstwa Studia nad polszczyzną kresową, 
otwartej szeroko dla badaczy z Polski i zagranicy. Dotąd wyszło 12 tomów. Dzięki ów-
czesnemu Przewodniczącemu Komitetu Mieczysławowi Szymczakowi powstała seria 
i zostałem jej redaktorem. Początkowo większość tomów zajmowały artykuły członków 
zespołu W. Werenicza — z tego tytułu współredaktora kilku tomów, ale już w pierw-
szym opublikowaliśmy cudem ocalały fragment pracy Haliny Turskiej O powstaniu pol-
skich obszarów gwarowych na Wileńszczyźnie, który „po cichu” podsunął mi Stanisław 
Glinka. Zresztą materiały z Mińska przychodziły też drogą nieofi cjalną. Dla ochrony 
autorów, a i dla swego rodzaju zasłony dymnej wobec naszych władz, które nie były za-
chwycone pisaniem o Polakach na Wschodzie, jako współwydawca pierwszych kilku to-
mów fi gurowała Białoruska Akademia Nauk. Przy ściśle limitowanych aż do 1989 r. wy-
dawnictwach naukowych Studia były ważnym forum publikacji i przekazywania innym 
badaczom nowych opracowań i materiałów; V. Čekmonas nazwał serię encyklopedią 
wiedzy o polszczyźnie dawnych Kresów. Dziś szczęśliwie wydawnictwa nie są ograni-
czone przez partyjnych decydentów i liczne prace o polszczyźnie kresowej pojawiają się 
w różnych ośrodkach. Przy redagowaniu tomu IX pomagała mi I. Cechosz (-Felczyk), 
a od t. X — D.A. Kowalska. Pani Annie Kosmulskiej — Redaktorowi w Ossolineum 
(do t. VII włącznie) Studia zawdzięczają wysoki poziom wydawniczy, a ja sam wiele się 
od Niej nauczyłem. Ze wzruszeniem wspominam też pytania Jana Pawła II odnośnie do 
jednego z tekstów zamieszczonych w Studiach podczas któregoś z pobytów w Rzymie 
i jego błogosławieństwo dla autorów Studiów.

*

Od roku 1989 stały się możliwe wyjazdy na badania terenowe na Ukrainę. Wracając 
do wspomnianego wyżej wyjazdu w 1989 r. na Wołyń, nie mogę nie wspomnieć osób, 
które mi w tym pomogły. Witalij Rusaniwski, dyrektor Instytutu Językoznawstwa AN 
Ukrainy, postarał się o pomoc na miejscu, oddelegował także Ołeksandra Nykonczuka, 
który kilka dni woził mnie samochodem swego ojca do paru wsi. Mykoła Nykonczuk 
— kierownik Katedry Języka Ukraińskiego w Żytomierzu dbał o moje zakwaterowanie 
i z życzliwością patrzył na moje poczynania. W 1990 r. byłem m.in. w Gródku Podol-
skim i pod Kamieńcem. W 1992 r. udało mi się zrobić rekonesans w Hałuszczyńcach pod 
Tarnopolem; pobyt w Tarnopolu i wyjazd w teren zawdzięczam Stefanii Pancio (z którą 
łączy mnie zainteresowanie Łemkowszczyzną).
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*

W 1992 r. Ewa Wolnicz-Pawłowska wraz z Wandą Szulowską i Elżbietą Rudolf-
-Ziółkowską zorganizowała ważną w skutkach konferencję, dopomogła bowiem nam 
ona w sprecyzowaniu bliższych i dalszych zadań badawczych. Wzięli w niej udział 
m.in. N. Ananiewa, B. Walczak, W. Werenicz, J. Zakrewska3.

Konferencja „Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim”, zorga-
nizowana w 1999 r. przez te same osoby, co poprzednia, pokazała badania zarówno 
naszych bliższych i dalszych współpracowników, jak i innych osób zainteresowanych 
polszczyzną Kresów.

*

W roku 1993, 1994 i 1995 prowadziłem badania terenowe wraz z I. Cechosz (potem 
Cechosz-Felczyk) i E. Dzięgiel, przy czym w 1995 r. przez kilka dni towarzyszyły nam 
studentki Polonistyki Uniwersytetu w Kijowie: Ołesia Łazarenko i Maryna Ohołenko 
(potem Jurewycz). Wówczas i później udało nam się dotrzeć do tych nielicznych pol-
skich wsi, w których mieszka jeszcze sporo osób, w dodatku mówiących po polsku.

W innych większych wyjazdach, opisanych częściowo w książce Język polski na 
Ukrainie..., brały udział Iwona Cechosz-Felczyk oraz Ewa Dzięgiel wraz z innymi oso-
bami, m.in. z Małgorzatą Słoń-Nowaczek, Renatą Modzelewską (-Rewucką), Mariolą 
Kłosiewicz-Lepianką. W jednym z pierwszych wyjazdów brał udział Jerzy Sierociuk. 
Kilka razy wyjeżdżała na badania Genowefa Tymbrowska sama i wraz z Martą Guga-
łą i Aleksandrą Krawczyk (później Wieczorek), penetrując nowe obszary na Ukrainie. 
Barbara Jasinowicz i Anna Stelmaczonek (później Bartnik) przez kilka lat nagrywały 
teksty na Brasławszczyźnie. Na Białorusi i na Ukrainie nagrywały teksty także inne 
moje magistrantki: Alina Kazimirczyk i Ludmiła Haczkowska. Jakże nie wspomnieć na-
szych życzliwych informatorów, a zwłaszcza osób, które nas gościły w Gródku, Olesz-
kowcach, Hreczanach, Pisarówce-Wójtowcach, Zielonej, Połonnem i w wielu innych 
wsiach. W Tarnopolu przygarnęli nas państwo Strońscy.

Trzeba przypomnieć naszą współpracę z zagranicą. Wiaczesław Werenicz polecił 
mi swego młodego współpracownika Sergiusza Rudnickiego4. Tatiana Czernysz z Po-
lonistyki w Kijowie powierzała mojej opiece swoich studentów przyjeżdżających do 
Warszawy na staż semestralny; szereg z nich współpracowało potem z nami, m.in. Lidia 
Nepop, która napisała i opublikowała rozprawę doktorską o słownictwie gwar kreso-
wych, wykorzystując nasze materiały5, a Iryna Awiłowa współpracowała przy moim 
i Orysi Demskiej Słowniku tematycznym ukraińsko-polskim. Wspomniane wyżej towa-
rzyszki naszej wyprawy napisały rozprawy o dawnej i współczesnej polszczyźnie kreso-
wej. Później Wiktoria Liczkiewicz z Kamieńca Podolskiego rekomendowała kilka osób, 
które dziś uczestniczą w naszych pracach.

3 [Por. wyżej Z historii badań...]
4 [Efektem naszej wspólpracy jest w szczególności praca: S. R u d n i c k i , Gwara polska wsi Korczu-
nek koło Żytomierza. Fonetyka, fl eksja. SOW. Warszawa 2000.]
5 [Л.В. N e p o p , Лексичні особливості польських говірок на території Хмельницької та 
Житомирської областей. Київ 2004.] 
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Badania terenowe były przewidziane jako wspólny projekt PAN i NAN Ukrainy 
„Gwary polskie na Ukrainie i gwary ukraińskie w Polsce”, co ułatwiało nam poruszanie 
się po wsiach i otrzymanie odpowiednich dokumentów z Instytutu Ukrainoznawstwa 
we Lwowie, gdzie życzliwie wspierali nas Jarosław Isajewycz, Jarosława Zakrewska, 
Natalia Chobzej.

*

Podejmując badania na Ukrainie, myślałem o zbadaniu wsi zamieszkanych przez mó-
wiących jeszcze po polsku Polaków, szczególnie wsi większych, gdzie można zapisywać 
różne osoby i lepiej opisać ich język. Okazało się, że takich wsi jest niewiele, że w wielu 
język polski ustąpił czy ustępuje ukraińskiemu. Wreszcie są wsi, w których mieszkają 
już tylko pojedyncze polskie rodziny. Za pilne zadanie uznałem napisanie 3–4 monogra-
fi i językowych tamtejszych gwar jako punkt wyjścia do dalszych badań oraz zebranie 
dużej liczby tekstów ciągłych i odpowiedzi na pytania kwestionariusza, który specjalnie 
przygotowałem, a następnie modyfi kowałem do opracowania słownictwa, przy czym 
wobec znanego już zróżnicowania polszczyzny postulowałem opracowanie najpierw 
słowników jednej–dwóch miejscowości. Uważałem za niezwykle ważne spenetrowanie 
polszczyzny „zazbruczańskiej”, tj. z terenów, które przed wojną należały do Związku 
Radzieckiego. Marzyło mi się też sięgnięcie do dawnych źródeł. Te zamierzenia po-
wiodły się: powstały monografi e S. Rudnickiego, I. Cechosz (-Felczyk) i E. Dzięgiel, 
nie licząc opracowań tworzonych jako prace magisterskie. Powstał też obszerny wybór 
tekstów z krótkim opisem gwary danej wsi: Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku 
autorstwa I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel i mojego (dotychczas ukazały się t. 1. Warsza-
wa 2002 i t. 2. Kraków 2007). Ukazało się też kilka słowników, o czym dalej. Badaliśmy 
różne aspekty danych gwar, najpierw przez studia sondażowe, z których z braku miejsca 
wymienić chciałbym tylko pionierski i do dziś niezastąpiony szkic I. Cechosz i E. Dzię-
giel o języku sowieckich dokumentów urzędowych, uwagi E. Dzięgiel o cechach gwaro-
wych polskich oraz moje o samoidentyfi kacji Polaków na Ukrainie. Potem przyszedł czas 
na studia bardziej systematyczne. O antroponimii poszczególnych wsi poza mną pisała 
też D.A. Kowalska. E. Rudolf-Ziółkowska śledzi dawne imiennictwo polskie Lwowa. 
Poza naszym zespołem, ale blisko z nami związane E. Wolnicz-Pawłowska i W. Szulow-
ska badały imiennictwo polskie na Kresach, zwieńczone pracą Antroponimia polska na 
Kresach Południowo-Wschodnich. XV–XIX wiek. Wcześniej W. Szulowska zajmowała 
się antroponimią ruską i polską w dawnej ziemi lwowskiej i halickiej. Opis socjolingwi-
styczny polszczyzny na Ukrainie i typologię gwar (Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja 
językowa w wybranych wsiach polskich i szlacheckich, 2003) zawdzięczamy E. Dzięgiel, 
która bada teraz tożsamość Polaków na Ukrainie i miejsca języka w samoidentyfi kacji. 
Podobne studia prowadzi od niedawna na Białorusi i na Litwie Ines Steger-Ackermann6.

Studia nad szesnastowiecznymi zapiskami sądowymi z Kamieńca podjęła D. Ko-
walska (o czym wyżej), inne zapiski bada obecnie Olha Makarowa7. Język Joannicjusza 

6 [I. A c k e r m a n n , Granice Języka. Samookreślenia Polaków na Białorusi i Litwie. DiG. Warszawa 
2015.]
7 [O. M a k a r o w a , Leksyka prawnicza w polskich zapiskach sądowych z Ukrainy (XVI–XVII wiek). 
Pod red. naukową J. Riegera. DiG. Warszawa 2017.]

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Na jubileusz naszych badań nad polszczyzną kresową 539

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



540 Z historii badań

Galatowskiego (XVII w.) opracowywała Julia Domitrak, nawiązując do mojego szki-
cu o polszczyźnie pisarzy–Rusinów. Słowotwórstwo gwarowe kilku wsi opracowa-
ła K. Czarnecka8. A. Krawczyk (-Wieczorek) udało się przeprowadzić rozgraniczenie 
ukrainizmów i rusycyzmów w zapożyczeniach (zob. dalej). Ona też podjęła udaną próbę 
opisu słownictwa gwary Maćkowiec z wykorzystaniem lematyzowanego korpusu tek-
stów gwarowych (pierwszego w Polsce i w krajach sąsiednich — w druku). S. Sybille 
Schmidt USJK, niestety tylko przez rok zatrudniona w OBTA UW, odnalazła jedyne jak 
dotąd świadectwa przedwojennej polszczyzny inteligencji z Ukrainy sowieckiej: zapi-
ski pamiętnikarskie i listy. Fragmenty opublikowała z komentarzem. Leksyka języka 
szlachty zaściankowej w porównaniu z językiem wsi chłopskich jest przedmiotem badań 
Oksany Zachuckiej9, a język polskojęzycznej prasy na sowieckiej Ukrainie bada Ołek-
sandr Skydan10. Tematy te korespondują z prowadzonym pod kierunkiem Ewy Dzięgiel, 
a sygnalizowanym wcześniej w jej artykułach, badaniem cech gwarowych polskich na 
Podolu przez Ludmiłę Januszewską i studiami nad językiem sowieckiej prasy młodzie-
żowej przez Małgorzatę M. Rostowską.

*

Uzupełnienie Studiów nad polszczyzną kresową stanowi seria Język polski dawnych Kre-
sów Wschodnich (cztery tomy 1996–2010), pomyślana jako lektura nie tylko dla języ-
koznawców, a wiec pisana mniej hermetycznym językiem. O ile ten zamiar udało się 
zrealizować — ocenią czytelnicy. Warto dodać, że w obydwu seriach ukazują się także 
przedruki prac wcześniejszych, dziś trudno dostępnych, m. in. W. Harhali, T. Lehra-
-Spławińskiego, K. Mychalczuka, K. Nitscha, S. Urbańczyka, H. Turskiej i in. W przy-
gotowaniu do druku tych tomów pomagały mi: E. Dzięgiel, W. Szulowska, D. Kowal-
ska. Od roku 2004 ukazuje się też seria (bez numeracji tomów) Polskie słownictwo 
kresowe. Rozpoczęła ją I. Cechosz-Felczyk tomem Słownictwo gwary Oleszkowiec 
i Hreczan (Greczan) na Podolu [Kraków 2004]. Tom Słownictwo kresowe. Studia i ma-
teriały, przygotowany z pomocą A. Krawczyk, zawiera cztery słowniki gwarowe: ks. 
Józefa Chromika z Draganówki w Tarnopolskiem, Anny Kosteckiej-Sadowej z Mościsk, 
R. Modzelewskiej i mój z Satanowa nad Zbruczem oraz Anny Bartnik z Brasławszczy-
zny [Warszawa 2008]. Osobne miejsce zajmuje moje wraz z Ireną Masojć i Krystyną 
Rutkowską (na zebranych przez nie materiałach oparte) Słownictwo polszczyzny gwaro-
wej na Litwie [Warszawa 2006]. Odnotować też trzeba tom o zapożyczeniach w gwarze 
Maćkowiec A. Krawczyk: Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukra-
inizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu [Warszawa 2007]. Współpracował 
z nami nieżyjący już Władysław Paryl. Pod jego kierunkiem powstało we Wrocławiu 

8 [K. C z a r n e c k a , Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik. Libron. Kraków 2014. 
Słowotwórstwo polszczyzny na Brasławszczyźnie na Białorusi bada J. Domitrak.]
9 [O. Z a k h u t s k a , Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka na Wołyniu. Słownictwo. DiG. War-
szawa 2015.]
10 [O. Skydan, Polska prasa w Kamieńcu Podolskim w pierwszej połowie 1920 r. (komunikat). Niestety 
do napisania monografi i nie doszło. Por. natomiast kapitalne opracowanie: E. Dzięgiel, K. Czarnecka, 
D.A. Kowalska, L. Yanushevska, Polskojęzyczna prasa na Ukrainie sowieckiej w latach 1918–1939: 
przegląd tytułów i treści. IJP PAN. Kraków 2016.]
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wiele prac magisterskich o gwarach przesiedleńców, a zwłaszcza o słownictwie tych 
gwar. Pozyskane od niego prace zostały — za zgodą autorek — wykorzystane w Słow-
nictwie gwarowym przesiedleńców z Ukrainy; pierwszy tom ukazał się w 2007 r.11, a sam 
W. Paryl przy pomocy D. Mieszczankowskiej i naszym opublikował Słownik gwary 
przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna [Lexis. Kraków 2004]12.

*

Wspominałem wyżej o przedsięwzięciach, które opóźniały prace nad polszczyzną kre-
sową. Były to z jednej strony rozpoczęte wcześniej przeze mnie prace ukrainistyczne 
(Atlas leksykalny Huculszczyzny [1996], Atlas ukraińskich gwar nadsańskich [oddany 
do druku 2012, opublikowany 2017], Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie [1995], 
opracowanie i przygotowanie do druku Słownika huculskiego Jana Janowa [2001], prace 
nad słownikiem ukraińsko-polskim — o którym dalej, nie licząc drobniejszych przedsię-
wzięć, a o kłopotach zdrowotnych, które uniemożliwiły mi dalsze wyjazdy na badania, 
nie wspominając).

Z drugiej strony były to działania zmierzające do odbudowania zniszczonej na daw-
nym obszarze sowieckim polonistyki, dla Ukraińców — według słów Jurija Szewelowa 
— okna do slawistyki, które niezamierzenie przysporzyły nam licznych współpracow-
ników. W 1991 r., korzystając z poparcia Ewy Rzetelskiej-Feleszko — dyrektora In-
stytutu Slawistyki PAN — podjąłem starania w celu zorganizowania w Instytucie Stu-
dium Polonistycznego, które kształciłoby w zakresie językoznawstwa polonistycznego 
przyjeżdżających do Warszawy stażystów. Najpierw dzięki Przewodniczącemu KBN 
Witoldowi Karczewskiemu otrzymałem dotację roczną, a Fundacja Batorego przyznała 
grant HESP na lata 1993–1995 — uzyskaliśmy fundusze na stypendia oraz na opłacenie 
wykładowców. Słuchaczami Studium byli stypendyści zarówno nasi, jak i osoby korzy-
stające z innych stypendiów, zwłaszcza Fundacji Batorego (w pierwszym konkursie, 
dzięki dotarciu do zainteresowanych, „zgarnęliśmy” pokaźną grupę stażystów). Wśród 
słuchaczy byli także historycy literatury i historycy. Wśród wykładowców byli wy-
bitni badacze: Renata Grzegorczykowa, Marian Jurkowski, Roman Laskowski, Alicja 
Nagórko, Zbigniew Wójcik i inni. Zajęcia z języka polskiego prowadziła E. Dzięgiel, 
a z dialektologii polskiej — I. Cechosz; obydwie wraz ze mną zajmowały się organi-
zacją naboru, zajęć i szeregu spraw z prowadzeniem Studium związanych. Gdy grant 
HESP się skończył, spotkałem we Lwowie Jerzego Axera, który chciał odbudowywać na 
Wschodzie fi lologię klasyczną i postanowiliśmy połączyć nasze wysiłki. W ten sposób 
przy współpracy z Jarosławem Isajewyczem ze Lwowa, Włodzimierzem Mędrzeckim, 
później też z Elżbietą Smułkową i innymi osobami powstała Międzynarodowa Szkoła 
Humanistyczna (MSH), która rozpoczęła działalność w 1996 r. przy kierowanym przez 

11 [Tom z podtytułem Słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem. Pod red. J. R i e g e r a . Lexis. 
Kraków 2007; kolejny: Słownik porównawczy kilku wsi we Lwowskiem. Pod red. K. C z a r n e c k i e j 
i D.A. K o w a l s k i e j . Lexis. Kraków 2015.]
12 [Por. też kolejne tomy: wspomniana wyżej praca O. Zachuckiej oraz J. R i e g e r , Słownictwo pol-
szczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie oparte głównie na nagraniach i zapisach A. Stelmaczonek-
-Bartnik, B. Jasinowicz, W. i E. Minksztymów, N. Ananiewej, kartoteki W. Werenicza. Sub Lupa. 
Warszawa 2014.]
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J. Axera Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną UW (OBTA — potem Instytut Badań 
Interdyscyplinarnych, wreszcie Wydział Artes Liberales UW). Wśród wykładowców 
— językoznawców byli m.in. Valerius Čekmonas, Magdalena Derwojedowa, Marian 
Jurkowski, Zdzisława Krążyńska, Wojciech Smoczyński, Izabela Winiarska-Górska, 
Ewa Wolnicz-Pawłowska; seminaria językoznawcze pomagały mi organizować i pro-
wadzić w szczególności I. Cechosz-Felczyk, D.A. Kowalska i A. Krawczyk-Wieczorek. 
W zajęciach Studium, a potem MSH, uczestniczyli m.in. językoznawcy, którzy bądź 
byli już związani z badaniami polszczyzny, bądź dopiero później podjęli takie badania. 
Z wieloma połączyła nas współpraca i przyjaźń. Nie sposób wymienić wszystkich, ale 
wskażę choćby niektóre osoby, ograniczając się do kręgu zainteresowanych polszczy-
zną na Wschodzie. Z Wilna — Irena Čekmonienė, która wraz z mężem badała gwary 
polskie na Litwie, Irena Masojć, Krystyna Rutkowska, Krystyna Syrnicka, z Charkowa 
— Serhij Wakułenko wraz ze swą uczennicą Wiktorią Piddubną, którzy śledzą język 
polski w Galicji, z Kijowa — Iryna Awiłowa, Orysia Demska, Ołesia Łazarenko, Lidija 
Nepop, Maryna Jurewycz, Ludmiła Dyka, z Tarnopola — Oksana Pociłujko, która pisze 
rozprawę o gwarze Kaniówki, z Moskwy — Oksana Ostapczuk, która m.in. zapisywała 
polszczyznę w okolicach Winnicy. Z programu Międzynarodowych Studiów Doktoranc-
kich w IBI UW dołączyła Ines Steger (-Ackermann). 

W czasie działania Studium Polonistycznego powstała idea opracowania słowni-
ka ukraińsko-polskiego. Dzięki fi nansowemu wsparciu Fundacji Batorego opracowa-
no wstępną wersję tomu pierwszego (A–O). Z osób opracowujących trzeba wymienić 
przede wszystkim Urszulę Lewicką (później — Bodnar) i Małgorzatę Słoń-Nowaczek, 
która też wzięła na siebie dużą część strony organizacyjnej projektu. Niestety fundusze 
się wyczerpały (później jakieś pieniądze dał jeszcze Instytut Języka Polskiego PAN) 
i dopiero po kilku latach prace wznowiono dzięki współpracy z uczestnikami MSH, 
a potem stażystami w OBTA (w pracach brały udział m.in. Natalia Bejczuk, Orysia 
Demska, Łarysa Dumanska, Ludmiła Dyka, Myrosława Kosariewa, Olha Makarowa, 
Natalia Puriajewa, Ewhenija Senikobyłenko, Oksana Zachucka, Bohdana Tarasenko, 
Nadija Tracz); tu prace koordynuje A. Wieczorek. Dzięki współpracy z osobami, dla 
których język ukraiński jest ojczystym, udało się — mam nadzieję — właściwie do-
brać słownictwo i kwalifi katory. Mam nadzieję, że w tym roku pierwszy tom zostanie 
umieszczony w Internecie13.

*

W 1997 r. nasz pięcioosobowy zespół przeniósł się z Instytutu Slawistyki do Instytutu 
Języka Polskiego PAN. W dalszym ciągu utrzymywaliśmy bliskie kontakty z E. Wol-
nicz-Pawłowską i W. Szulowską z mojego dawnego zespołu ukrainistycznego w Insty-
tucie Slawistyki (obie przeszły potem na różne uczelnie). Jednocześnie podjąłem pracę 
na Uniwersytecie Warszawskim. W OBTA UW były realizowane granty przeznaczone 
na badania polszczyzny kresowej: wyjazdy w teren, rozpisywanie nagrań, opracowania. 
Nowa sytuacja zaowocowała nowymi możliwościami i dalszym rozwinięciem badań 

13 [Plany nie powiodły się: NFRH nie przyznał grantu na dokończenie pierwszej części i opracowanie 
drugiej Słownika i w Internecie znalazła się tylko litera „O”.]
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dzięki współpracy pomiędzy OBTA oraz Pracownią Polszczyzny Kresowej. Zajęcia 
i seminaria na Polonistyce pozwoliły na pozyskanie szeregu młodych współpracowni-
ków — zapaleńców (m.in. R. Bronikowska, K. Czarnecka, M. Gugała, B. Jasinowicz, 
D.A. Kowalska, A. Krawczyk, R. Modzelewska, A. Stelmaczonek). Spoza UW dołączy-
ły do nas Genowefa Tymbrowska, świetnie przygotowana do badań dialektologicznych 
uczennica Władysława Paryla, która napisała rozprawę doktorską o gwarze wsi swych 
rodziców — Dranieckich Chatek, a potem prowadziła eksplorację terenową na Ukrainie 
oraz Jadwiga Kozłowska-Doda, która zbadała i opisała w swej rozprawie zanikającą już 
polszczyznę stron ojczystych w okolicach Lidy na Białorusi. W związku z przejściem na 
emeryturę w IJP PAN z końcem 2004 r. (później jakiś czas Instytut zlecał mi pewne pra-
ce) kierownictwo Pracowni Polszczyzny Kresowej objęła E. Dzięgiel, która kontynuuje 
rozpoczęte wcześniej prace, niektóre z nich rozwija na szerszą skalę i podejmuje nowe 
tematy, uzyskuje granty na badania zespołowe. Uniwersytet zdecydował się zatrudnić 
mnie jeszcze do końca 2014 r., co ułatwia mi prowadzenie seminarium, opiekę nad sta-
żystami i pozwala na pozyskiwanie dalszych współpracowników14.

*

Mimo różnych większych lub mniejszych przeszkód i szykan, w szczególności w okre-
sie stanu wojennego, dzięki ludzkiej życzliwości i przyjaźniom, dzięki zapleczu rodzin-
nemu, miałem w sumie wyśmienite warunki do pracy i tylko do siebie mogę mieć pre-
tensje, że choć wiele rzeczy rozpocząłem, to różnych rzeczy nie ukończyłem. Ale jestem 
spokojny, bo choć wielu nagrań i innych materiałów zebranych przeze mnie i w ramach 
moich projektów już nie opracuję, to wśród współpracowników są osoby, które mogą tę 
pracę kontynuować i życzę im na tym polu wielu dalszych sukcesów.

Na zakończenie ze wzruszeniem dziękuję organizatorom tej konferencji za powiąza-
nie jubileuszu naszych badań z moją osobą, dziękuję wszystkim, którzy na nią przybyli, 
niekiedy z bardzo daleka, dziękuję wszystkim, którzy złożyli materiały do tego tomu15.

14 [Moja obecność na Wydziale, choć od 2014 r. bez więzów formalnych, trwa nadal. W 2018 r. ukoń-
czy zapewne rozprawę doktorską o polszczyźnie w rejonie postawskim przy granicy z Litwą Volha 
Liaŭczuk, o słownictwie Wójtowców na Podolu pisze Wiktoria Czerniak, słowotwórstwo i słownictwo 
polszczyzny na Brasławszczyźnie opracowuje Julia Domitrak.]
15 Chodzi tu o konferencję Polskie dziedzictwo językowe na Kresach. W 20-lecie badań Profesora Ja-
nusza Riegera nad polszczyzną kresową, zorganizowaną w dniach 20–21 października 2011 r. w War-
szawie przez Pracownię Polszczyzny Kresowej Instytutu Języka Polskiego PAN oraz o tom Polskie 
dziedzictwo językowe na dawnych Kresach pod red. E. D z i ę g i e l , K. C z a r n e c k i e j , D.A. K o -
w a l s k i e j  (seria: JPKW t. 5). Warszawa 2012.
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(Prace przedrukowane w niniejszym tomie oznaczono czarnym trójkątem: ▲)

Wydawnictwa zwarte autorskie i współautorskie
1997 
Imiennictwo ludności wiejskiej w ziemi sanockiej i przemyskiej w XV w. Ossolineum. Wro-

cław 1977 (Prace Onomastyczne PAN 26)
2002–2007 
(współaut.) J. Rieger, I. Cechosz, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku. 

Cz. 1. Stan i status polszczyzny. Gwary polskie w Lwowskiem, na Tarnopolszczyznie i na 
Podolu. Semper, Warszawa 2002, 373 s.; cz. 2.: Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomier-
skiem i na Podolu. Teksty. Lexis. Kraków 2007, 342 s.

2006 
(współaut.) J. Rieger, I. Masojć, K. Rutkowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Li-

twie. DiG. Warszawa 2006, 455 s. [seria: PSK]
2014 
Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. 

Warszawa 2014, 460 s. [seria: PSK]; w wolnym dostępie: http://www.sublupa.pl/pl/p/
SLOWNICTWO-POLSZCZYZNY-GWAROWEJ-NA-BRASLAWSZCZYZNIE/248 
oraz https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16343

Wydawnictwa zwarte — redakcja
1982–2010 
(współred. i red.) Studia nad polszczyzną kresową. T. I–VI pod red. J. Riegera i W. Were-

nicza, t. VII–XI pod red. J. Riegera. T. I–VII Ossolineum, Wrocław, t. IX–XI Semper, 
Warszawa. T. I 1982, 259 s.; t. II 1983, 150 s.; t. III 1984, 182 s.; t. IV 1986, 121 s.; t. V 
1990, 222 s.; t. VI 1991, 254 s.; t. VII 1994, 233 s., t. VIII 1995, 282 s.; t. IX 1999, 303 s.; 
t. X 2001, 324 s.; t. XI (Dawna i współczesna polszczyzna na Kresach) 2004, 402 s.; 
t. XII 2010 [T. I–VII jako Prace Językoznawcze Komitetu Językoznawstwa PAN 98, 106, 
107, 110, 112, 123, 126].

1996–2012 
(red. i współred.) Język polski dawnych Kresów Wschodnich. Semper, Warszawa. T. 1. 1996, 

311 s.; t. 2. 1999, 430 s.; t. 3. 2006, 256 s.; t. 4. współred. D.A. Kowalska], 371 s.; t. 5. 
2012 [jako] Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Pod red. E. Dzięgiel, 
K. Czarneckiej, D.A. Kowalskiej, 426 s.
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2002 
(red.) Język mniejszości w otoczeniu obcym. Semper, Warszawa 2002, 221 s.
2007 
(red.) Słownictwo kresowe. Studia i materiały. DiG. Warszawa 2007, 410 s. [Seria: PSK]
(red.) Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi 

w Tarnopolskiem — z materiałów zebranych pod kierunkiem W. Paryla. Opracowany 
przez K. Czarnecką, D.A. Kowalską, E. Rudolf-Ziółkowską pod red. J. Riegera. Lexis. 
Kraków, 305 s. [Seria: PSK]

W ramach serii „Polskie słownictwo kresowe” [= PSK] pod red. J. Riegera poza 
wymienionymi wyżej pracami ukazały się ponadto:

2004 
I. Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu. Lexis. 

Kraków 2014
W. Paryl przy współpracy M. Mieszczankowskiej, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi 

Tuligłowy koło Komarna. Lexis. Kraków 2004.
2007 
A. Krawczyk, Zapożyczenia leksykalne w sytuacji mniejszości. Ukrainizmy i rusycyzmy 

w gwarze Maćkowiec na Podolu. DiG. Warszawa 2007.
2015 
Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi we 

Lwowskiem — z materiałów zebranych pod kierunkiem W. Paryla. Opracowany przez 
K. Czarnecką, D.A. Kowalską, E. Rudolf-Ziółkowską pod red. K. Czarneckiej i D.A. Ko-
walskiej. Lexis. Kraków 2015, 283 s.

Artykuły
1980 
Elementy polskie i ukraińskie w antroponimii ziemi sanockiej i przemyskiej w XV wieku. 

[w:] Spoločenské fungovanie vlastných mien. Bratislava 1980, s. 255–258.
1982
O potrzebie badań nad polszczyzną kresową. SPK I, s. 9–12. ▲
1983 
Słownictwo „karpackie” gwar Beskidu Niskiego i Pogórza a problem kontaktów języko-

wych polsko-ukraińskich. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. Prace Językoznawcze” No 7 (1981), s. 97–105.

Problemy interferencji językowej w ukraińskich gwarach karpackich w zakresie leksyki. 
ZPSS. Seria VI. Warszawa 1983, s. 303–312. 

Jeszcze o wpływach polskich i słowackich na gwary łemkowskie (z problematyki słownic-
twa). [w:] Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata. Warszawa, s. 151–187.

1992 
Typy kontaktów językowych w Karpatach. [w:] Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty języ-

kowe. Red. J. Siatkowski i I. Doliński. (Polono—Slavica Varsoviensia). Wydawnictwa 
UW, Warszawa, s. 35–41.

1993 
O polskich wpływach leksykalnych na gwary ukraińskie (na przykładzie gwar bojkowskich). 

[w:] Między Wschodem a Zachodem. Cz. IV Zjawiska językowe na pograniczu polsko-

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Bibliografi a prac autora o polszczyznie kresowej i jej kontaktach językowych 547

-ruskim (Dzieje Lubelszczyzny t. VI), Lublin, s. 157–161 [wydawnictwo pominęło mapy, 
które zostały opublikowane w przedruku tekstu w 1996 r.]

1994 
Język polski na Wschodzie. [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2. Współczesny 

język polski. Wrocław, s. 547–560. [Tekst zmieniony i rozszerzony w: Współczesny ję-
zyk polski. Red. J. Bartmiński 2001. Lublin, s. 575–590.]

Kontakty polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie. [w:] Encyklopedia kultury polskiej 
XX wieku t. 2. Współczesny język polski. Wrocław, s. 514–519. [Tekst zmieniony i roz-
szerzony jako: Kontakty polszczyzny z językami słowiańskimi; część: Kontakty polsko-
-ukraińskie i polsko-białoruskie w: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin 
2001, s. 544–553.]

Kontakty polsko-rosyjskie. [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2. Współczesny 
język polski. Wrocław, s. 519–523. [Tekst zmieniony i rozszerzony w:] Współczesny 
język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin 2001, s. 549–551.

Język polski w Czechach i na Słowacji. [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2. 
Współczesny język polski. Wrocław, s. 561–562. [Tekst zmieniony i rozszerzony w:] 
Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin 2001, s. 591–593. 

Niektóre problemy toponimii Ukrainy w XVI w. Onom. XXXIX, s. 117–129.
(współaut.) H. Karaszczuk, J. Rieger, O błędach łuckich Ukraińców uczących się polskiego. 

PorJęz nr 1, s. 50–55. [Wznowienie w: JPKW 4, s. 343–349]
1995
W sprawie genezy i ewolucji polszczyzny w Wielkim Księstwie Litewskim SPK VIII, 

s. 31–38. ▲
Współczesne dialekty polskie na Ukrainie. Problemy metodologii badań. SFPS 32, 

s. 389–394. ▲
1996 
Słownictwo wileńskie ze zbioru Leonarda Jaszczanina dziś. JPKW 1, s. 79–111.
O polskich wpływach leksykalnych na gwary ukraińskie (na przykładzie gwar bojkowskich). 

SFPS 33, s. 181–186 + 6 map. [przedruk artykułu z 1993 r. wraz z pominiętymi tam ma-
pami]

Dawna granica etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemyśla w świetle antropo-
nimii. [w:] Antroponimia słowiańska. Pod red. J. Dumy i E. Wolnicz-Pawłowskiej. SOW, 
Warszawa, s. 259–269 [Prace Onomastyczne Komitetu Językoznawstwa PAN nr 35]

Identyfi kacja narodowa i religijna Polaków na Ukrainie. [w:] Trudna tożsamość. Proble-
my narodowościowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wie-
ku. Materiały z międzynarodowej konferencji Samoidentyfi kacja narodowa i religijna 
a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Lu-
blin 19–21 października 1993. Pod red. J. Lewandowskiego. Instytut Europy Środkowo-
-Wschodniej. Lublin 1996, s. 110–130. ▲

Co wiemy o języku polskim na Kresach Wschodnich? JPKW 1, s. 11–16. ▲
Język polski na Ukrainie (Rozpowszechnienie, funkcje, znaczenie, świadomość językowa). 

JPKW 1, s. 131–143. ▲
O języku polskim w okolicach Kamieńca Podolskiego AD 1990. [w:] Symbolae slavisti-

cae dedykowane pani prof. H. Popowskiej-Taborskiej. Pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko. 
SOW. Warszawa, s. 239–244. ▲

1997 
Dawna strefa graniczna językowo-etniczna polsko-ukraińska w okolicach Sanoka i Przemy-

śla w świetle antroponimii, SOr XLVI nr 2, s. 193–210.
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[Nr] 197. Polish-Ukrainian. [w:] Kontaktlinguistik, 2. Halbband, Herausg. H. Goebl, 
P.H. Nelde, Z. Stary. Walter de Gruyter, Berlin-New York, s. 1622–1628 

O znaczeniu nazw rzecznych dla ustalenia najdawniejszej granicy etniczno-językowej pol-
sko-ukraińskiej (w związku ze studium W. Makarskiego). [w:] Onomastyka i dialektolo-
gia. SOW, Warszawa 1997, s. 213–218.

O słownictwie dzisiejszych gwar kresowych. [w:] Leksyka słowiańska na warsztacie języ-
koznawcy. Pod red. H. Popowskiej-Taborskiej. SOW. Warszawa 1997, s. 209–222. ▲

Interferencje ukraińskie w polskich gwarach na Podolu. [w:] Interferencje w językach i dia-
lektach słowiańskich. Pod red. E. Umińskiej-Tytoń. UŁ. Łódź 1997, s. 134–140. ▲

1998
Język polski na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Problemy kontaktów językowychn i ich opisu. 

ZPSS, seria IX, s. 241–247. ▲
1999 
(współaut.) H. Huzar, J. Rieger, Teksty z Obertyna na Pokuciu. SPK IX, s. 197–204. 
(współaut.). H. Krasowska, J. Rieger, Teksty z Bukowiny: przykład języka młodej inteligen-

cji. SPK IX, s. 243–247.
(współaut.). H. Krasowska, J. Rieger, Teksty z Panki na Bukowinie. SPK IX, s. 213–214.
(współaut.) J. Rieger, L. Nepop, Teksty z Burtyna koło Połonnego z komentarzem języko-

wym. SPK IX, s. 137–143.
Słownictwa „wileńskiego” Leonarda Jaszczanina ciąg dalszy. JPKW 2, s. 59–78.
Kilka uwag o gwarze polskiej wsi Gwozdawa (Hwozdawa) w rejonie Berdyczowskim. PF 

XLIV, s. 447–456. ▲
(współaut.) J. Rieger, J. Buszlakoŭ, Teksty z Obuchowiczów na Grodzieńszczyźnie z ko-

mentarzem językowym]. SPK IX, s. 77–85.  [Fragment autorski zatytułowano tu: Uwagi 
o języku polskim w Obuchowiczach na Grodzieńszczyźnie. ▲ 

2000
Językowe i pozajęzykowe aspekty badania polszczyzny Kresów. [w:] Język — człowiek 

— kultura. Rozprawy i artykuły. Pod red. B. Czopek-Kopciuch. Księga pamiątkowa po-
święcona prof. M. Jurkowskiemu. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Piotrków Try-
bunalski, s. 107–114. ▲

2001 
Fragmenty ksiąg sądowych Kamieńca Podolskiego z połowy XVI wieku. SPK X, s. 295–304.
Język polski na Wschodzie. [w:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 

s. 575–590. [Tekst zmieniony i rozszerzony z: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku 
t. 2. Współczesny język polski. Wrocław 1994]

Kontakty polszczyzny z językami słowiańskimi. [Część:] Kontakty polsko-ukraińskie i pol-
sko-białoruskie. [w:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 544–553. 
[Tekst zmieniony i rozszerzony z: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2. Współ-
czesny język polski. Wrocław 1994]

Kontakty polsko-rosyjskie. [w:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 
s. 549–551. [Tekst zmieniony i rozszerzony z: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku 
t. 2. Współczesny język polski. Wrocław 1994]

Język polski w Czechach i na Słowacji. [w:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiń-
ski. Lublin, s. 591–593. [Tekst zmieniony i rozszerzony z: Encyklopedia kultury polskiej 
XX wieku t. 2. Współczesny język polski. Wrocław 1994] 

Język polski poza wschodnimi granicami kraju w XX wieku — rewolucja, ewolucja i per-
spektywy. [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Pod red. S. Du-
bisza i S. Gajdy. Elipsa. Warszawa, s. 211–219. ▲

Edycja cyfrowa, wolny dostęp, 24/3/2022



Bibliografi a prac autora o polszczyznie kresowej i jej kontaktach językowych 549

(współaut.) J. Rieger, I. Cechosz, E. Dzięgiel, Badania gwar kresowych dziś. [w:] Gwary 
dziś. 1. Metodologia badań. Pod red. J. Sierociuka. Wydawnictwo Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań, s. 95–110. ▲

2002 
Ze słownictwa gwar nadsańskich (na podstawie materiałów Stefana Hrabca). [w:] Studia 

nad gwarami ukraińskimi w Polsce pod red. J. Riegera, Semper, Warszawa, s. 323–334.
Z antroponimii polskiej na Ukrainie (imiona i nazwiska mieszkańców Hreczan koło Pło-

skirowa z lat 1937–1938). [w:] Roczniki Humanistyczne KUL XLIX–L, zesz. 6 — 2001–
2002, s. 349–363. ▲

Język polski na Ukrainie w XX wieku. [w:] J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język 
polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1. Semper. Warszawa, s. 11–51 ▲

O różnych rodzajach polszczyzny na Ukrainie (uwagi o języku polskich wsi i przysiółków 
szlacheckich). [w:] Studia dialektologiczne II. Pod red. J. Okoniowej i B. Dunaja. IJP 
PAN. Kraków, s. 95–103. ▲

Język mniejszości — z problematyki badawczej w odniesieniu do polszczyzny na Wscho-
dzie i języka ukraińskiego w Polsce. [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym. Pod 
red. J. Riegera. Semper. Warszawa, s. 9–16. ▲

Zapożyczenia i ich funkcjonowanie w języku mniejszości. ZPSS, seria X, s. 199–205. ▲
(współaut.) J. Rieger, A. Stelmaczonek, B. Jasinowicz, O języku polskim w rejonie brasław-

skim na Białorusi. Sytuacja językowa. [w:] Język mniejszości w otoczeniu obcym. Pod 
red. J. Riegera. Semper. Warszawa, s. 35–55. ▲

Z historii badań nad polszczyzną na Ukrainie [publikowane jako „Przedmowa” w:] J. Rie-
ger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, cz. 1. 
Semper. Warszawa, s. 7–10. ▲

2004 
Imiona i nazwiska w Wójtowcach i Zielonej koło Wołoczysk. SPK XI, s. 343–362. ▲
(współaut.) L. Staszczyszyn-Miszta, J. Rieger, Osiemnastowieczne nazwy terenowe z kilku 

wsi w okolicach Sambora. SPK XI, s. 375–402.
Словари польщизны кресовой (= польского языка в Литве, Белоруссии и Украине) 

в ситуации национального меншинства. Цели и методологические проблемы. 
[w:] Слово и словарь. Vocabulum et vocabularium. Сборник научних трудов по 
лексикографии. Ред. Л.В. Рычкова, В.Л. Воронович. Гродно 2007, s. 108–110.

Jak badać współczesne słownictwo kresowe? SPK XI, s. 23–33. ▲
O pożytkach płynących z opracowania dużego słownika jednej wsi kresowej. [w:] I. Ce-

chosz, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu. Lexis. Kraków, 
s. 7–11. ▲

(współaut.) M. Bakun-Kiczyńska, J. Rieger, Morfologia czasownika w gwarze wsi Wójtow-
ce na Podolu. Semper. SPK XI, s. 135–199. ▲

2005
Kilka uwag o polszczyźnie pisarzy–Rusinów w XVII w. [w:] Der Text und seine Spielarten im 

polnischen Barock. Bausteine zu einer Epochensynthese. Herausg. von H. Schmid unter 
Mitwirkung von H. Meyer und B. Hartmann. Verlag Otto Sagner. München 2005, s. 197–
208 = Die Welt der Slaven. Sammelbände — Sborniki. Hrsg. P. Rehder, I. Smirnov, Band 
23. [Tekst został przygotowany na konferencję w Poczdamie w listopadzie 1995 r.] ▲

2006
O językową charakterystykę polskich zespołów gwarowych na Litwie. Od fonemu do tekstu. 

Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Pod red. I. Bobrowskiego 
i K. Kowalik. Lexis. Kraków, s. 317–327. ▲
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O tak zwanym „akaniu” w gwarach polskich na Białorusi i na Litwie. [w:] Munuscula lin-
guistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. IJP PAN. Kraków, s. 387–396. ▲

Polszczyzna gwarowa na Litwie. [w:] J. Rieger, I. Masojć, K. Rutkowska, Słownictwo pol-
szczyzny gwarowej na Litwie. DiG. Warszawa, s. 11–47. ▲

Białorutenizmy i rusycyzmy w gwarach polskich na Litwie. [w:] J. Rieger, I. Masojć, K. Rut-
kowska, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie. DiG. Warszawa, s. 109–115. ▲

O języku Tekstów szlachty żmujdzkiej. JPKW, s. 9–14. ▲
2007
Problemy lingwistycznej i socjolingwistycznej charakterystyki zespołów polskich gwar kre-

sowych na Ukrainie, Litwie i Białorusi. ZPSS, seria XI, s. 181–189. ▲
Dawne słownictwo przesiedleńców z Tarnopolszczyzny. [w:] Słownictwo gwarowe prze-

siedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi w Tarnopolskiem. Z materiałów 
zebranych przez W. Paryla. Opracowany przez K. Czarnecką, D. Kowalską, E. Rudolf-
-Ziółkowską pod red. J. Riegera. Lexis. Kraków 2007, s. 11–20. ▲

2008
Zapożyczenia ukraińskie i rosyjskie w polszczyźnie Satanowa i ich funkcjonowanie. 

[w:] Słownictwo kresowe. Studia i materiały. Pod red. J. Riegera. DiG. Warszawa 2008, 
s. 270–276. ▲

Język polski na Ukrainie. [w:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym 
świecie. Pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan. UMCS. Lublin 2008, s. 183–193. ▲

2009
Uwagi o języku polskim i dawnej sytuacji językowej w Daublach na Brasławszczyźnie. Sla-

vistica Vilnensis 2005–2009 = Kalbotyra 54 (2). Литовцы и славяне: взаимодействие 
языков и культур в истории и современности. Vilnius 2009, s. 100–107. ▲

2010 
(współaut.) Hryhorij Arkuszyn, Janusz Rieger, Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Pole-

siu. SPK XII, s. 237–241.
(współaut.) H. Karaszczuk, J. Rieger, O błędach łuckich Ukraińców uczących się polskiego. 

JPKW 4, s. 343–349 [przedruk pozycji z 1995 r.] 
Słowotwórstwo gwarowej polszczyzny kresowej (problemy metodologiczne). SPK XII, 

s. 65–78. ▲
Uwagi o języku wspomnień Anny Krumplewskiej z Brasławszczyzny. [Z opracowania: 

Wspomnienia Anny Krumplewskiej z Brasławszczyzny]. JPKW 4, s. 25–33. ▲
„Rady gospodarskie” w Kalendarzu Brahiłowskim z 1914 r. JPKW 4, s. 139–144. ▲ 
2011 
O słownictwie dzisiejszej polszczyzny na Ukrainie i metodach jej badania. [w:] Prilozi na 

Oddelenieto za lingvistika i literaturna nauka pri MANU, br. 37/I/2011. Red. M. Mirku-
lovska. MANU. Skopje, s. 121–128. ▲

Ukraińskie interferencje w słownictwie polszczyzny w Galicji. [w:] Украïнська мова 
в Галичині: історичний вимір. За ред. Я. Ісаєвича, М. Мозера, Н. Хобзей, Львів, 
s. 107–123. ▲

2012
Na jubileusz naszych badań nad polszczyzną kresową. JPKW 5, s. 11–18. ▲
2014
Polszczyzna na Brasławszczyźnie i jej słownictwo. [w:] J. Rieger, Słownictwo polszczyzny 

gwarowej na Brasławszczyźnie. Oparte głównie na nagranich i zapisach A. Stelmaczo-
nek-Bartnik, B. Jasinowicz, W. i E. Minksztymów, N. Ananiewej, kartoteki W. Wereni-
cza. Sub Lupa. Warszawa, s. 13–46. ▲
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2016 
O kilku wyrazach z północnej Łemkowszczyzny i ich paralelach słowackich i polskich. 

[w:] Słowo u Słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. 
Studia leksykalne (Studia Ruthenica Cracoviensia 11). Pod red. A. Budziak i W. Hojsak. 
Kraków, s. 365–370.

2017
Czego nie wiemy o polszczyźnie kresowej XX i XXI wieku? SOr LXVI, nr 3, s. 519–533. ▲
O tzw. oksytonezie i proparoksytonezie w polskich gwarach kresowych. [w:] Язык. 

Сознание. Коммуникация. Сборник научных статей к юбилею профессора 
Наталии Евгеньевны Ананьевой. Московский государственный университет. 
Филологический факультет. Выпуск 55. Макс Пресс. Москва, s. 267–273. ▲

Niepublikowane
„Nowe” i „stare” w metodologii badań dialektologicznych [tekst przygotowany na konfe-

rencję lwowską „Tradycje i nowatorstwo w badaniach dialektologicznych” w 2012 r.] ▲
Szanse przetrwania czy odrodzenia się polszczyzny kresowej. [Streszczenie artykułu odda-

nego do druku do „Prac Filologicznych” LXXII, 2019] ▲

Nekrologi
2004
Zofi a Kurzowa (1931–2003). SPK XI, s. 11–15.
Walery Czekman (1936–2004). SPK XI, s. 17–21.
Władysław Paryl i jego dzieło. [w:] W. Paryl przy współpracy M. Mieszczankowskiej, Słow-
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ęJ zyk polski

na Kresach

ę
Język polski na Kresach rozwijał się

w ciągu wieków. Rewolucja 1917 r.

zdziesiątkowała ludność polską na

Ukrainie i na Białorusi, a po 1944 r.

represje objęły także Polaków na

Kresach bliższych, które przed II

wojną wchodziły w skład Państwa

Polskiego. Książka porusza za-

gadnienia genezy polszczyzny, jej

zróżnicowania związanego z przynależnością stanową jego

nosicieli, uwarunkowań jej trwania oraz funkcjonowania.

Wiele uwagi poświęcono konkurencji wyrazów rodzimych

i zapożyczeń, metodologii badań i opisu. Zwrócono też

uwagę na świadomość narodową i językową mieszkańców

Kresów, na ich przywiązanie do tradycji i wiary ojców.

„Opracowanie można traktować

jako rodzaj encyklopedycznego zarysu najważniejszych

problemów, związanych z funkcjonowaniem polszczyzny

kresowej dawniej i współcześnie, a także związanych z ba-

daniem tego fenomenu. Jest to również lektura dla każdego,

kogo interesuje język, historia i kultura Polski i naszych

wschodnich sąsiadów”.

z recenzji prof. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej

Język polski na Kresach

9 788328 600560
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