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POLSKO-CZESKIE POGRANICZE JĘZYKOWE
W ŚWIETLE BADAŃ MIECZYSŁAWA MAŁECKIEGO

Celem mojego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność ścisłego odgraniczania 
w badaniach naukowych opisu faktów językowych oraz wniosków z tych badań wy
nikających od dalej posuniętych interpretacji na temat faktów z przeszłości, do których, na 

podstawie źródeł lub ze względu na ich brak, nie można zastosować jasnych i rzeczowych 
argumentów historycznych. Badania dialektologiczne oraz historycznojęzykowe na styku 
dwóch języków, a szczególnie języków pokrewnych, stawiały sobie w przeszłości za cel 
nie tylko pełny opis stosunków językowych na pograniczu, ale zmierzały do udzielenia 
odpowiedzi na temat genezy tych stosunków, a mówiąc dokładniej, zmierzały ku szukaniu 
argumentów, które pozwoliłyby wyinterpretować istnienie na danym terenie najpierw języ
ka A, a dopiero potem nawarstwienie się na niego języka B, co pozwalało twierdzić, że 
dany teren jest genetycznie związany z ludnością mówiącą językiem A, zaś ludność posłu
gująca się językiem B jest elementem napływowym. Oczywiście, narodowość badacza 
zazwyczaj determinowała wnioski, stąd też na pograniczu polsko-czeskim polscy języko
znawcy dopatrywali się pierwotności języka polskiego, językoznawcy czescy na odwrót - 
za pierwotny uważali na tym obszarze język czeski, który dopiero później uległ wpływom 
polskim, w wyniku czego współczesna gwara zachodniocieszyńska, nazywana w niektó
rych pracach czeskich wschodniolaską, ma charakter polski. Podobnie polscy dialektolodzy 
czeskie dziś gwary laskie uważają za pierwotnie polskie, które uległy późniejszemu wpły
wowi czeskiemu.

Próby wyznaczenia granicy języka polskiego na Śląsku związane są z działalnością na
ukową J.S. Bandtkiego, zwłaszcza z jego pracą wydaną w 1821 roku Wiadomości o języku 
polskim na Śląsku i o polskich Ślązakach. W pracy, opublikowanej w roku 1877, Zarysy 
życia ludowego na Śląsku, L. Malinowski wymienił nazwy wsi, które, leżąc już na obszarze 
zaliczanym do gwary czeskiej, stanowią równocześnie granicę etnograficzną polsko- 
-czeską. Uczeń L. Malinowskiego, J. Bystroń, pochodzący z miejscowości Datynie Dolne 
na Śląsku Cieszyńskim, opisał gwarę czterech wsi leżących w dorzeczu Lucyny i Stonawki, 
które już wówczas, kiedy powstała praca, tzn. w roku 1887, były najbardziej wysuniętymi 
na zachód polskimi wsiami, stykającymi się bezpośrednio z miejscowościami czeskimi. 
W pracy tej, zatytułowanej O mowie polskiej w dorzeczu Stonawki i Lucyny w Księstwie 
Cieszyńskim, J. Bystroń wyznacza granicę etnograficzną polsko-czeską, która, jego zda
niem, leży dalej na zachód niż ta, którą wyznaczył L. Malinowski. W roku 1907 K. Nitsch 
w artykule Polsko-czeska granica językowa, a później w roku 1909 w pracy Dialekty pol
skie Śląska, wytyczył granicę językową polsko-czeską, podkreślając jednak, że wymienione
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przez niego miejscowości graniczne wyznaczają linię stanowiącą zachodnią granicę języka 
polskiego, która jednak „nie jest bezwzględną granicą polsko-czeską, ale granicą między 
językiem polskim, a wąskim pasem przechodniego dialektu polsko-czeskiego”1. K. Nitsch, 
wyjaśniając rozumienie terminu dialekt przechodni, porównuje ze sobą dwa pogranicza 
językowe: polsko-czeskie i polsko-ruskie, podkreślając, że granica polsko-ruska ma cha
rakter mieszany, granica zaś polsko-czeska charakteryzuje się obszarem, na którym istnieje 
język pośredni, mający konsekwentnie przeprowadzone jedne cechy polskie, drugie cze
skie. Wypowiada też bardzo ważne słowa, które najwyraźniej umknęły późniejszym bada
czom polsko-czeskiego i czesko-polskiego pogranicza językowego. Te słowa K. Nitscha 
cytuję dosłownie ze względu na przypisywaną im wagę:

1 K. Nitsch, Dialekty polskie Śląska, Kraków 1909, przedruk 1939, s. 275.
2 Ibidem, s. 163-164.
3 Ibidem, s. 164.
4 Ibidem, s. 176-178.

„Otóż na wschodzie mamy mieszaninę językową, na zachodzie dialekty przejściowe. 
Mieszanina jest rezultatem późniejszego spotkania się dwu typów wyraźnie od siebie róż
nych, przejściowość zaś językowa jest odwieczna, pierwotna. Na granicy polsko-czeskiej 
istnieją oczywiście oba typy, ale obchodzi nas tu tylko jeden z nich. Gdzie Polacy i Czesi 
dziś żyją razem i ustawicznie ze sobą obcują, tam powstaje mieszanina, zjawiają się bezład
nie obok siebie umieszczone formy obu języków, w stopniu oczywiście bardzo różnym. (...) 
Ten proces mieszaniny języków (...) należy (...) jednak ściśle odróżnić od procesu powsta
wania dialektów przechodnich”2.

Nieco dalej K. Nitsch objaśnia proces powstawania dialektów przechodnich, pisząc, że

„na obszarze pierwotnie jednolitym zaczynają się w różnych miejscach wytwarzać róż
ne tendencje językowe. Jeżeli jest ich dużo i jeżeli zmiany są wielkie, powstają dwa 
różne języki, w przeciwnym razie - dialekty. Obszary leżące pomiędzy tymi odległymi 
punktami wyjścia pewnych zmian stosują się do jednej lub do drugiej z nich”3.

Za czysto polską należy uważać mowę tych wsi, w których przeprowadzone są jako za
sada następujące cechy, nieistniejące w języku czeskim: akcent na przedostatniej sylabie, 
brak iloczasu, dyspalatalizacja pierwotnych e, e, r, J, zachowanie samogłosek nosowych, 
wymowa dawnego długiego a jak o, grupy troi, tlot, zachowanie g, dz pochodzące z pier
wotnego połączenia dj lub z g.

Wydaje mi się istotne zwrócenie uwagi na fakt, że K. Nitsch nie porusza kwestii genezy 
języka na danym terenie, lecz mówi o dialektach przechodnich i o przejściowości języko
wej jako o zjawisku odwiecznym, pierwotnym. Uważa zatem, że pas leżący na zachód od 
wyznaczonej granicy polszczyzny nie jest całkowicie czeski, lecz przechodni. W tej spra
wie polemizował Nitsch z czeskim badaczem Polivką, który uważał, że dialekt ten (fiyde- 
cki, zwany też gómoostrawskim) powstał przez zmieszanie tubylczego szczepu czesko- 
-słowackiego z napływowym żywiołem polskim. Zdaniem Nitscha był to od początku ob
szar etniczny pośredni polsko-czeski4.

W ożywionej dyskusji na temat istoty gwar przejściowych i mieszanych, która miała 
miejsce w latach trzydziestych, z polskiej strony uczestniczyli dwaj wybitni badacze - 
Mieczysław Małecki i Zdzisław Stieber. Zakwestionowali oni metodę wartościowania cech 
językowych gwary przejściowej, polegającą na uznawaniu jednych cech językowych za 
ważniejsze, a innych za mniej istotne. Tę metodę dla opisu gwar przejściowych polsko- 
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-czeskich i polsko-słowackich zastosował holenderski uczony N. van Wijk w pracy Die 
ćechisch-polnischen Übergangsdialekte (1928). Dla pogranicza polsko-czeskiego za istotne 
cechy uważano zjawiska stare, np. rezultat metatezy *tort, *tolt, istnienie lub brak nosó
wek, dokonanie się przegłosu lub jego brak w wyrazach typu ciasto, niosę, czes. testo, nesu 
itd. Jako przykład gwar przejściowych polsko-czeskich podaje się gwary laskie, zwane też 
morawsko-śląskimi, opawskimi, frydeckimi, ostrowskimi od miast Opawa, Frydek, Ostra
wa. W naszych rozważaniach najważniejsze są gwary laskie, ostrowska i frydecka, ponie
waż graniczą one z gwarą zachodniocieszyńską, nazywaną przez niektórych czeskich bada
czy gwarą wschodniolaską. O gwarach laskich, jako o przejściowych, mówi się, że jedne 
cechy rozwinęły zgodnie z językiem czeskim, inne zaś zgodnie z językiem polskim. Zgod
ne z rozwojem języka czeskiego są następujące cechy gwar laskich: brak samogłosek no
sowych; brak dyspalatalizacji prasłowiańskich e, e, r,J; występowanie sonantów r l; rozwój 
prasłowiańskich grup *tolt, *tort w tlat, trat, rozwój pierwotnego g w h. Obok tych konse
kwentnie przeprowadzonych cech czeskich w gwarach laskich występują konsekwentnie 
przeprowadzone następujące cechy polskie: akcent na przedostatniej sylabie, brak iloczasu, 
przejście dawnego długiego ä w o, występowanie dz. Jako lepsze, a co za tym idzie istotne 
dla określania pierwotnej przynależności gwary, uważa się cechy starsze, a więc czeskie, 
stąd wniosek o pierwotnej czeskiej genezie tych gwar.

Polemikę naukową z takim stanowiskiem przeprowadził Z. Stieber w referacie wygło
szonym na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Krakowie 
w czerwcu 1933 roku, a następnie w studium, opublikowanym w roku 1934 Geneza gwar 
laskich. Metoda wartościowania cech została zakwestionowana również przez M. Małec
kiego w artykule Do genezy gwar przejściowych i mieszanych (ze szczególnym uwzględnie
niem granicy językowej polsko-czeskiej i polsko-słowackiej), opublikowanym w roku 1934. 
Małecki uważa, że względnej chronologii cech językowych nie możemy stosować do gwar 
przejściowych dla ustalenia ich dawniejszej przynależności:

„nigdy nie wiemy zupełnie pewnie, w jakim czasie może się rozwinąć jakaś cecha przej
ściowa. Takie np. tlat, trat na wzór czeski mogło rozwinąć się jeszcze w czasie żywotności 
rozwoju grupy *tolt, *tort > tlat, trat, ale z równym prawdopodobieństwem możemy przy
puścić, że pierwotnie powszechnym tu było polskie tlot, trot, które później drogą stopnio
wych zapożyczeń wyrazowych zastąpiono czeskimi tlat, trat"5.

5 M. Małecki, Do genezy gwar przejściowych i mieszanych (ze szczególnym uwzględnieniem granicy języko
wej polsko-czeskiej i polsko-słowackiej), Slavia Occidental XII, 1934, s. 89.

6 Z. Stieber, Sposoby powstawania słowiańskich gwar przejściowych, Kraków 1938, przedruk [w:] idem. 
Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s. 34.

Jeszcze mocniej ujął to Z. Stieber w artykule z 1938 roku Sposoby powstawania sło
wiańskich gwar przejściowych, pisząc, że metoda wartościowania cech „nasuwa poważne 
zastrzeżenia, gdyż cechy powstałe w języku A tysiąc lat temu mogą się na teren języka B 
szerzyć dziś”6.

Mieczysław Małecki skupił swoje zainteresowania naukowe bardziej na pograniczu 
polsko-słowackim niż polsko-czeskim. Poza cytowaną wyżej pracą na temat genezy gwar 
przejściowych i mieszanych nie wypowiadał się o pograniczu polsko-czeskim, w odróżnie
niu od Z. Stiebera, który przejściowym polsko-czeskim gwarom laskim poświęcił całą 
rozprawę. Zawarte jednak w artykule M. Małeckiego uwagi dotyczące polsko-czeskiego 
pogranicza wywołały sprzeciw językoznawców czeskich, podobnie zresztą jak tezy 
Z. Stiebera na temat pierwotnej polskości gwar laskich. Nowością w stosunku do tego, co 
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pisał K. Nitsch, jest teza M. Małeckiego, że gwara przejściowa może powstać w dwojaki 
sposób: albo rozwija się z mieszanego typu gwarowego albo przy odpowiednich warunkach 
przyswaja sobie od razu pewne cechy gwary wpływającej. W obu przypadkach przyczyną 
powstania nowego typu gwarowego jest proces mieszania się ludności w związku z rucha
mi kolonizacyjnymi albo w wyniku sąsiedztwa i wzajemnego obcowania. M. Małecki pod
kreśla również udział świadomości w tym procesie. Przedstawiciele gwary A zaczynają 
przejmować pewne cechy gwary B, ponieważ gwarę B uważają za lepszą. M. Małecki pisze 
również o tym, że wiadomości historyczne przemawiają za pierwotną polskością gwar 
laskich. Gwary laskie - pierwotnie polskie uległy później wpływom czeskim. Zdaniem 
M. Małeckiego, był to podobny proces do tego, który obserwujemy teraz „w niegdyś pol
skiej a obecnie zesłowaczonej części Czadeckiego”7. Chodzi o przekształcanie się typu 
mieszanego polsko-słowackiego w typ przejściowy, a gwar jeszcze do niedawna czysto 
polskich w typ mieszany. Główna różnica między tymi gwarami a gwarami laskimi polega, 
zdaniem M. Małeckiego, na tym, że

7 M. Małecki, Do genezy gwar..., op.cit., s. 89.
* Ibidem, s. 90.
’ E. Lotko, O jazykove komunikaci polske narodnostni menśiny v Ćeske republice, „Ćasopis pro modemi fi

lologii” 76, 1, 1994, s. 14-15; idem, W sprawie gwar mieszanych i przejściowych, Język Polski” XXXIX, 1959, 
s. 291-292.

„na granicy językowej polsko-czeskiej mamy do czynienia już z zakończonym procesem 
wytworzenia się gwary przejściowej z typu mieszanego, gdy tymczasem na granicy polsko- 
-słowackiej obserwujemy dziś jeszcze ten proces w różnych jego stadiach rozwoju”8.

Na temat genezy oraz zasięgu polsko-czeskich gwar przejściowych istnieje w polskiej 
i czeskiej dialektologii istotna różnica zdań. Czescy dialektolodzy przesuwają przejściowe 
pasmo polsko-czeskie daleko na wschód. A. Kellner, autor pracy Yychodolaśska nareći, 
będącej solidnym omówieniem gwary zachodniocieszyńskiej, uważa ją jednak za gwarę 
przejściową polsko-czeską, a tym samym za granicę między obszarem językowym polskim 
i czeskim. Jest to, moim zdaniem, podobny typ myślenia, jak w przypadku tezy o pierwot
nej polskości gwar laskich, głoszonej przez M. Małeckiego i Z. Stiebera. I tu mamy do 
czynienia z wytrawnymi badaczami stosunków językowych na pograniczu, których wnioski 
wychodzą jednak za daleko w sferę dociekań bardziej politycznych niż naukowych. Dlate
go też przychylam się w tym wypadku do stanowiska czeskiego badacza E. Lotki, który 
próbował pogodzić sporne stanowiska czeskich i polskich uczonych. W artykułach 
IFsprawie gwar mieszanych i przejściowych (1959) oraz O jazykove komunikaci polske 
narodnostni menśiny v Ćeske republice (1994) pisze on, że właściwy przejściowy dialekt 
polsko-czeski leży pomiędzy czeskimi gwarami laskimi oraz polskimi gwarami zachodnio- 
cieszyńskimi. Na zachód od tego obszaru ilość cech polskich ulega stopniowemu zmniej
szaniu, podobnie jak ustępują właściwości czeskie na wschód od tego dialektu przejścio
wego. Z punktu widzenia synchronicznego gwary laskie i gwara zachodniocieszyńska są 
mieszane. Jednakże pomiędzy mieszanymi gwarami laskimi, wyraźnie dziś czeskimi, 
a gwarą zachodniocieszyńską, należącą zdecydowanie do gwar polskich, istnieje pas wła
ściwych gwar przejściowych, których nie da się jednoznacznie zaliczyć ani do gwar la
skich, ani też zachodniocieszyńskich9.
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