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Halina Kurek

Gwary dziœ

W językoznawstwie polskim terminami „gwary ludowe” i „dialekty” po-
wszechnie określa się te systemy językowe, których powstanie „warunko-
wane było rodowo-plemienną, kulturową, fizjograficzną czy polityczno-admi-
nistracyjną odrębnością poszczególnych ugrupowań ludnościowych”1. Dia-
lekty i gwary, kształtujące się w ciągu dziejów, rozwijały się na określonych
geograficznie obszarach polszczyzny, tworząc terytorialne odmiany nasze-
go języka.

Po raz pierwszy podziału gwar polskich dokonał Kazimierz Nitsch, w wy-
danym w 1915 roku dziele pt. Dialekty języka polskiego2, a uściślił go
w Przedmowie do pracy pt. Wybór polskich tekstów gwarowych3. Jak pi-
sze J. Reichan, wyodrębnione przez Nitscha dialekty „w większości wypad-
ków trwają w tych samych układach geograficznych jak blisko sto lat temu”4.
Nitsch wyróżnił zatem: 1) dialekt śląski, 2) dialekt małopolski, 3) dialekt wiel-
kopolski, 4) dialekt mazowiecki, 5) dialekty mieszane mazowiecko-chełmiń-
skie, 6) dialekt kaszubski i 7) wyspy językowe na wschód od zwartego ob-
szaru polszczyzny. Podział dialektów zarysowany przez Nitscha pozwala wy-
odrębnić dziś pięć głównych centrów dialektalnych, a mianowicie:

1 Por.: K. Dejna: Atlas polskich innowacji dialektalnych. Warszawa-Łódź 1981,
s. 18.

2 K. Nitsch: Dialekty języka polskiego. W: Encyklopedia polska AU. T. III.
Kraków 1915, s. 238-343.

3 K. Nitsch: Wybór polskich tekstów gwarowych. Warszawa 1968, s. 17-38.
4 J. Reichan: Gwary polskie w końcu XX w. W: Polszczyzna 2000. Orędzie

o stanie języka na przełomie tysiącleci. Red. W. Pisarek. Kraków 1999, s. 262.
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1) dialekt wielkopolski obejmujący głównie dorzecze środkowej Warty
i Noteci, a więc okolice Gniezna, Poznania, Kruszwicy i Kalisza5;

2) dialekt małopolski właściwy obszarom centralnej i południowo-
wschodniej Polski, a więc okolicom Krakowa, Rzeszowa, Lublina,
Kielc i Łodzi; w skład tego dialektu wchodzą między innymi gwary
podhalańskie, orawskie, spiskie, lasowskie, sieradzko-łęczyckie
i gwary pogranicza wschodniego młodszego6;

3) dialekt mazowiecki rozciągający się „na obszarze ograniczonym
schematyczną linią Nowy Dwór – Gdańsk – Malbork – Rawa Mazo-
wiecka – Radom – Kazimierz – Łęczna. (...) W jego skład wchodzą
tak różne od siebie gwary jak kurpiowska, malborsko-lubawskie czy
podlasko-suwalskie”7;

4) dialekt śląski obejmujący województwo śląskie i część opolskiego
oraz gwary polskie nad Olzą w Czechach8;

5) dialekt kaszubski, który, na północy mając granicę morską od Słup-
ska po Gdańsk, na południe sięga do rzeki Brdy. „Od zachodu ogra-
niczony jest linią Lębork – Bytów – Człuchów, od wschodu Gdańsk
– Kościerzyna – Chojnice”9.

Podstawę wyodrębnienia przez Kazimierza Nitscha głównych grup dia-
lektalnych stanowiły przede wszystkim dwie krzyżujące się izofony: mazu-
rzenia i fonetyki międzywyrazowej. I tak najogólniej można powiedzieć, że
mazurzenie jest typowe dla dialektu mazowieckiego oraz większej części ma-
łopolskiego i śląskiego, natomiast brakiem mazurzenia charakteryzuje się dia-
lekt wielkopolski i kaszubski. Z kolei dialekty: większa część małopolskie-
go, śląski i wielkopolski mają udźwięczniającą fonetykę międzywyrazową,
zaś dla dialektu mazowieckiego i mniejszej części małopolskiego typowa jest
fonetyka nieudźwięczniająca. Jeżeli idzie o Kaszuby, to część dialektu ma
fonetykę udźwięczniającą, a część nieudźwięczniającą10.

5 K. Dejna: Dialekty polskie. Wrocław 1973, s. 248.
6 J. Mazur: Dialekty. W: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język pol-

ski. Red. S. Gajda. Opole 2001, s. 410.
7 Tamże, s. 411.
8 Tamże, s. 412.
9 Tamże, s. 413.
10 Tamże, s. 408-409.
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Wyznacznikami odrębności dialektów, różniącymi je od polszczyzny li-
terackiej, są przede wszystkim ich cechy systemowe – „regularne i funkcjo-
nalnie stabilne”11. Należą do nich między innymi:

1) samogłoski pochylone, które w części gwar realizowane są jako
odrębne dźwięki, w części zaś utraciły swą odrębność i zrównały się
z najbliższą samogłoską węższą lub rzadziej – szerszą;

2) samogłoski jasne, które w gwarach w nagłosie są z reguły labiali-
zowane, poprzedzane -i niezgłoskotwórczym lub wymawiane z przy-
dechem;

3) samogłoski jasne -e, -o, które przed spółgłoskami nosowymi są
w gwarach zwężane, rzadziej rozszerzane;

4) samogłoska -i, która przed spółgłoskami półotwartymi płynnymi
(-l, -ł) oraz przed -u niezgłoskotwórczym rozszerza się lub cofa swo-
ją artykulację;

5) samogłoski nosowe, które w gwarach mają z reguły węższą barwę
niż w języku literackim, rzadziej – w wypadku -ę – szerszą i często są
wymawiane bez rezonansu nosowego12;

6) spółgłoski przedniojęzykowodziąsłowe -š, -ž, -č, -Q wymawiane
w części gwar jako -s, -z, -c, -q;

7) spółgłoska tylnojęzykowa -x, która zwłaszcza w górzystej Mało-
polsce wraz z okolicami Krakowa realizowana jest jako -k itp.

M. Kucała w Encyklopedii wiedzy o języku polskim definiuje gwarę jako
„mowę ludności wiejskiej z niewielkiego terytorium, przeważnie z kilku czy
kilkunastu wsi, różniącą się od języka ogólnego i mowy sąsiednich okolic
pewnymi cechami, głównie fonetycznymi i leksykalnymi”13. Obecnie (2004)
na wsi mieszka 38,4% ludności Polski. Nie oznacza to jednak, że na począt-
ku XXI wieku tak znaczna liczba Polaków mówi gwarą.

Gwara była na wsi jedynym systemem komunikacyjnym w Polsce przed-
wojennej. Wtedy to 92% mieszkańców wsi utrzymywało się wyłącznie z rol-

11 K. Handke: Terytorialne odmiany polszczyzny. W: Encyklopedia kultury pol-
skiej XX w. T. II. Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław 1993,
s.196.

12 S. Urbańczyk: Zarys dialektologii polskiej. Warszawa 1972, s. 178.
13 Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław 1978, s. 108.
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nictwa. Zazwyczaj posiadali oni niepełne wykształcenie podstawowe14. Je-
żeli nawet pojawiały się wykształcone jednostki znające język literacki, to
w codziennej komunikacji osoby te starały się unikać polszczyzny ogólnej,
ponieważ „mówienie po pańsku” interpretowano na wsi jako próbę oderwa-
nia się od swej macierzystej zbiorowości, jako zanegowanie wartości i norm
kulturowych obowiązujących od pokoleń w społeczności wiejskiej. Przed-
wojenna wieś stanowiła więc zamknięty mikroobszar językowo-kulturowy
z silnym poczuciem przynależności do lokalnej „małej ojczyzny” i solidar-
ności z macierzystą zbiorowością15.

Sytuacja ta uległa gwałtownej zmianie po II wojnie światowej. Złożyło
się na to wiele czynników. Pierwszym była migracja ludności wiejskiej do
miast. Spowodowała ona wyraźną deformację struktury demograficznej wsi.
Odpływ 60% roczników urodzonych w latach 1946 – 1969 stał się przyczy-
ną postępującego starzenia się wsi16, kolejnym z powodów był selektywny
charakter migracji, ponieważ przeważającą część migrantów stanowiły dziew-
częta17. Drugim czynnikiem było zjawisko podejmowania przez ludność wiej-
ską pracy w miastach, na skutek niemożności utrzymania się z pracy na roli.
Spowodowało to na wsi narastanie liczby ludności dwuzawodowej – chło-
pów-robotników, a także jednozawodowej – robotników. Na początku lat
dziewięćdziesiątych w Polsce poza rolnictwem pracowało ponad 40% miesz-
kańców wsi18. Po 1989 roku, wskutek upadku licznych zakładów przemysło-
wych, zjawisko dwuzawodowości zostało poważnie ograniczone i stąd wy-
soki wskaźnik bezrobocia terenów wiejskich. W ostatnich piętnastu latach
zjawisko odpływu ludności wiejskiej do miast zostało znacznie zahamowa-
ne, co zdecydowało o zmianie struktury wykształcenia osób mieszkających
na wsi. Obok dużej liczby chłopów-robotników i robotników z wykształce-
niem ponadpodstawowym wzrosła też liczba inteligencji wiejskiej z wykształ-
ceniem średnim i wyższym, obejmując nie tylko nauczycieli, lekarzy i urzęd-
ników zatrudnionych w miejscowych instytucjach, ale także pewną grupę
rolników19. Trzecim czynnikiem było upowszechnienie szkolnictwa, umaso-

14 B. Gałęski: Chłopi i zawód rolnika. Studia z socjologii wsi. Warszawa 1963, s. 69.
15 J. Kąś, H. Kurek: Język wsi. W: Najnowsze dzieje języków słowiańskich,

dz. cyt., s. 440.
16 R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, Z. Pucek: Społeczeństwo w pro-

cesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Kraków 1994, s. 87.
17 A. Jagielski: Ludność i osadnictwo. W: Geografia ekonomiczna Polski. Red.

S. Berezowski. Warszawa 1978, s. 163.
18 R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, Z. Pucek: Społeczeństwo w pro-

cesie zmian, dz. cyt., s. 88.
19 H. Kurek: Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu. Kraków 2003, s. 17.
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wienie oświaty oraz wpływ mediów – zwłaszcza telewizji i radia. „Jednak
kluczem do zrozumienia mechanizmów i rezultatów przemian – pisze Zuzan-
na Topolińska – wydaje się przede wszystkim powstanie nowego wzorca
życia w mieście, atrakcyjnego przez uniezależnienie od sezonowej zmienno-
ści obowiązków rolnika, przez stały dopływ gotówki i atrakcji w dobrym
i złym sensie, jakich dostarcza miasto”20.

Na skutek szybkich przeobrażeń społeczno-demograficznych, po drugiej
wojnie światowej w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie znalazły się dwa
istniejące w naszej rzeczywistości językowej systemy komunikacyjne – dia-
lekt i polszczyzna literacka. „Język ogólnopolski – pisze Irena Bajerowa –
(...) to podstawowa odmiana języka, której używa się we wszystkich sytu-
acjach publicznych, uczy się więc jej w szkole, a jej dobre opanowanie jest
warunkiem czynnego uczestnictwa w kulturze ogólnonarodowej”21. Ponie-
waż język ogólnopolski stoi wyżej w hierarchii prestiżu i jest niezbędnym
elementem awansu społecznego jednostki, społeczność wiejska masowo za-
częła dążyć do jego opanowania. Przemiany językowe, jakie dokonują się
w Polsce po wojnie, wynikają więc ze świadomych starań mieszkańców wsi
przyswojenia sobie komunikacyjnego wzorca.

W rezultacie opisywanych procesów społeczeństwo wiejskie powoli sta-
je się dwujęzyczne. „Gwara (...) zyskuje pozycję stylu, swoistego wariantu
funkcyjnego o określonym, wyspecjalizowanym przeznaczeniu tematycznym
i sytuacyjnym, jako język rodzinny, towarzyski, sąsiedzki, regionalny itp.”22.
Innymi słowy, funkcjonujące w naszej rzeczywistości językowej systemy ko-
munikacyjne – dialekt i polszczyzna ogólna – powoli opanowują określone
„pola komunikacyjne” wiejskiego obszaru językowo-kulturowego. Gwara po-
zostaje na wsi językiem rodzinno-domowym, zaś w oficjalnych kontaktach
mieszkańców wsi zaczyna dominować polszczyzna literacka. Co istotne więc,
na początku XXI wieku, w macierzystym środowisku gwara pozostaje na-
dal podstawowym systemem komunikacyjnym dla osób utożsamiających się
z wiejskim typem kultury.

Jednak, nawet w kontaktach rodzinno-domowych, gwara jako dynamicz-
ny, żywy system językowy ewoluuje w czasie i w przestrzeni23. Nie myślę tu
wszakże o dość wolno postępującym wewnętrznym rozwoju systemów dia-

20 Z. Topolińska: Charakter i dynamika językowych procesów integracyjnych
w powojennej Polsce. W: „Socjolingwistyka” IX, 1990, s. 31.

21 I. Bajerowa: Język ogólnopolski XX wieku. W: Encyklopedia kultury pol-
skiej. T. II, dz. cyt., s. 27.

22 J. Bartmiński: O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka ar-
tystycznego. Lublin 1977, s. 222.

23 Z. Topolińska: Charakter i dynamika..., dz. cyt., s. 29.
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lektalnych. Mam natomiast na uwadze przeobrażenia integracyjne gwary,
dokonujące się pod wpływem języka ogólnego. Stopień zachowania gwary
w nieoficjalnych kontaktach rodzinno-domowych zależy przede wszystkim
od czynników społeczno-demograficznych – wieku i wykształcenia. Gene-
ralnie można stwierdzić, że gwarą mówi jeszcze dobrze pokolenie najstarsze
i średnie, w najmłodszym natomiast pojawiają się już elementy polszczyzny
ogólnej lub wręcz przeważa kod literacki z nieuświadamianymi pozostało-
ściami gwarowymi. Lepiej zachowują też gwarę osoby niewykształcone i pra-
cujące wyłącznie na roli. Chłopi-robotnicy i inteligencja wiejska mają już
w swych systemach gwarowych istotne naleciałości przejęte z języka ogól-
nego. Obserwacje te znajdują potwierdzenie w pracach polskich dialektolo-
gów. M. Kamińska, badając język mieszkańców podmiejskiej wsi Wiskitno
koło Łodzi, stwierdza, że „wśród społeczności wiejskiej wyróżnia się mło-
dzież, która wyzbyła się zasadniczo fonetycznych cech gwarowych – są to
ludzie o wykształceniu średnim”24. Badaczka dodaje, iż „casus Wiskitna po-
kazuje, że nawet bardzo bliskie sąsiedztwo wielkiego miasta nie stanowi bez-
pośredniego zagrożenia dla gwary, o ile ta gwara nie jest wypierana przez
systematyczne nauczanie języka literackiego w szkole średniej”25.

Przeobrażenia gwar dokonują się na wszystkich płaszczyznach systemu
języka. Najszybciej jednak zachodzą w systemie leksykalnym. Wynika to z fa-
ktu, iż gwarowe jednostki leksykalne są bardzo wyraziste i dzięki temu są
najłatwiej postrzegane i uświadamiane przez ich użytkowników. Z kolei świa-
domość faktu językowego jest podstawowym, koniecznym warunkiem do
zaistnienia ewentualnej zmiany językowej. Spośród czynników, które powo-
dują przeobrażenia leksyki gwarowej, wymienić należy przede wszystkim
przemiany realiów wiejskich, które z jednej strony powodują wychodzenie
z użycia określonych obiektów i w rezultacie zapominanie ich językowych
określników, z drugiej zaś prowadzą do przeobrażania się desygnatów, cze-
go następstwem są określone przesunięcia semantyczne26. Drugi ważny
czynnik to zmiany cywilizacyjne, powodujące wprowadzanie do gwarowych
systemów leksykalnych jednostek nazywających nowe osiągnięcia nauki,
techniki i kultury. Trzecim czynnikiem jest dyfuzja bardziej prestiżowej pol-
szczyzny ogólnopolskiej do wiejskiego obszaru językowo-kulturowego, cze-

24 M. Kamińska: Uwagi o języku mieszkańców podmiejskiej wsi Wiskitno k. Ło-
dzi. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XXIV. Łódź 1978, s. 61.

25 Tamże.
26 J. Gardzińska: Metody socjolingwistyczne w dialektologii polskiej. W: Wi-

told Doroszewski. Mistrz i nauczyciel. Red. B. Falińska. Łomża 1997, s. 11.
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go następstwem jest wprowadzanie w miejsce leksykalnych jednostek gwa-
rowych tzw. „odpowiedników” literackich27.

System fleksyjny gwary jest słabiej uświadamiany niż płaszczyzna lek-
sykalna i w związku z tym mniej narażony na zmiany. Usuwa się zeń przede
wszystkim te cechy językowe, które są typowe tylko dla części gwar i jed-
nocześnie znacznie różnią się od realizacji ogólnopolskich. Przykładowo jest
to neutralizacja opozycji rodzajowej (męskoosobowy : niemęskoosobowy)
w rzeczownikach, przymiotnikach i zaimkach, a także w czasie przeszłym cza-
sowników, por. pśi ščykaľi. W odczuciu użytkowników gwary zjawiska tego
typu należą do najbardziej rażących cech dialektalnych i ośmieszają ich no-
sicieli nawet w macierzystym środowisku wiejskim. Z systemu fleksyjnego
usuwa się też te warianty gwarowe, które są typowe dla wielu dialektów,
a zatem mają szeroki zakres występowania28.

Najsłabiej uświadamiana jest fonetyczna płaszczyzna gwary. Tu do dia-
lektyzmów powszechnie dostrzeganych, a zatem usuwanych z języka ich
nosicieli należą między innymi: mazurzenie, prejotacja, labializacja, wymowa
-ł przedniojęzykowozębowego, a także realizacja wygłosowego ogólnopol-
skiego -o, jak -o. W ocenie społeczności wiejskiej są to warianty typowo
gwarowe, opóźniające awans społeczny jednostki.

Współczesny gwarowy podsystem fonetyczny niewiele się jednak róż-
ni od systemu dialektalnego z początku XX wieku. Jak pisze J. Reichan „nie
widać większych różnic jakościowych, (...) są jednak wielkie różnice ilościo-
we”29. Potwierdzeniem tej tezy są badania J. Mazura, który zauważył, że „np.
å w gwarach Lubelszczyzny, realizowane uprzednio w różnych częściach
mowy w kilkunastu możliwych pozycjach fonetycznych i morfologicznych,
obecnie jest realizowane w znacznie mniejszej ich liczbie i na znacznie mniej-
szym obszarze. Na szerszym terenie zaś utrzymuje się jedynie w pozycji przed
spółgłoską nosową, szczególnie zaś w przyrostku -anka. Podobnie jest z ma-
zurzeniem”30.

W płaszczyźnie fonetycznej gwary ewolucja systemu dialektalnego do-
prowadziła też do powstania cech substandardowych, to jest „cech nieiden-
tycznych ani z żadnym dialektem, ani z językiem ogólnym”31. Topolińska na-
zywa je „trzecią jakością” i zalicza do interdialektu. Są to po pierwsze formy
hiperpoprawne typu: oKjeć, opata, bižon, tarńister, po drugie zaś tzw. „uś-

27 H. Kurek: Przemiany leksyki gwarowej..., dz. cyt., s. 29.
28 J. Kąś, H. Kurek: Język wsi..., dz. cyt., s. 449.
29 J. Reichan: Gwary polskie..., dz. cyt., s. 165.
30 J. Mazur: Dialekty..., dz. cyt., s. 415.
31 Z. Topolińska: Charakter i dynamika..., dz. cyt., s. 33.
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rednione” realizacje gwarowe, czyli gwarowe warianty wymawianiowe sta-
nowiące dla użytkowników gwary maksymalną aproksymację do języka ogól-
nopolskiego. Dla nosicieli dialektu mazurzącego nie mających w swym sys-
temie szeregu dziąsłowego š, ž, č, Q, „uśrednionymi” realizacjami gwarowy-
mi będą formy z szeregiem środkowojęzykowym ś, ź, ć, 1, np. kośula, za-
miast košula32. W dialektach neutralizujących opozycję fonologiczną przed
spółgłoskami nosowymi będą to formy typu: mom, dom ći, v’iqe jom, zaś
w gwarach realizujacych dawne -a pochylone jak -o, są to wymówienia z -a
pochylonym, np. jå, må, zamiast jo, mo itp.

Opisywane procesy ewolucyjne zachodzące na styku język ogólnopol-
ski – dialekt bez wyjątku dotyczą wszystkich polskich systemów gwaro-
wych. Są jednak gwary, które wykazują większą odporność na oddziaływa-
nie polszczyzny literackiej. Należą do nich: gwara podhalańska, niektóre dia-
lekty śląskie i dialekt kaszubski33. Na wymienionych obszarach gwara cie-
szy się specjalnym prestiżem i jest kodem nobilitowanym. Nie służy zatem
tylko do procesów komunikacyjnych, ale jest też elementem silnie integru-
jącym lokalną społeczność. Obecnie gwara tych terenów, jako element sze-
roko rozumianej kultury wiejskiej, jest też towarem przyciągającym turystów.

Podsumowując, można stwierdzić, że na początku XXI wieku gwary pol-
skie, pozostając w procesie ewolucji, utrzymują się na wsi polskiej stosun-
kowo dobrze. Trudniej jednak do nich dotrzeć, ponieważ najlepiej funkcjo-
nują w kontaktach rodzinno-domowych. Tym większa rola dialektologów-
autochtonów, którzy mają do nich łatwiejszy dostęp.

32 Tamże, s. 32.
33 J. Reichan: Gwary polskie..., dz. cyt., s. 265.




