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Słownictwo gwarowe w epoce globalizacji

Inspiracją do napisania niniejszego tekstu był tom studiów pt. Słownictwo gwarowe 
a kultura wydany w 1975 roku pod redakcją naukową Profesora Mieczysława Ka-
rasia. Książka stanowiła pokłosie konferencji pod takim samym tytułem, zorgani-
zowanej w Krakowie w dniach 26–29 listopada 1973 roku. W Przedmowie do tomu 
Profesor napisał:

(…) przeobrażenia, jakim podlega słownictwo ludowe pod wpływem dokonujących się prze-
mian kulturowych i w wyniku oddziaływana języka literackiego, są ważnym terenem badań 
językoznawczych. Odnosi się to zarówno do zanikania całych grup wyrazowych (w rezulta-
cie zaniku samych desygnatów), jak też przenikania do gwar słownictwa ogólnego (…). Ba-
dania stykowe – pisał Mieczysław Karaś – mogą przynieść interesujące wyniki, pożyteczne 
dla studiów nad przekształceniami słownictwa doby współczesnej. Wydaje się, że dalsze ba-
dania w tym zakresie zasługują na kontynuację i przyniosą ciekawe wyniki; będzie to ważne 
i cenne osiągnięcie konferencji, a także tomu, jaki prezentujemy czytelnikom i miłośnikom 
języka polskiego (Karaś 1975: 5).

Po niespełna pół wieku, w epoce globalizacji i amerykanizacji polskiego języka 
i kultury, w tym również gwary i kultury ludowej, słowa Profesora Mieczysława Ka-
rasia nie straciły na znaczeniu i nadal są aktualne. Niniejszy artykuł jest więc próbą 
kontynuacji zaleconych przez Profesora badań i jednocześnie, po prawie 50 latach – 
po części wywiązaniem się z powierzonych uczniom obowiązków badawczych.

Gwara ludowa, przez wieki najważniejszy i najwyżej wartościowany na wsi śro-
dek komunikacji językowej, z  jednej strony decydowała o  odrębności kulturowej 
środowiska wiejskiego, z  drugiej zaś  – utrwalała poczucie solidarności z  wiejską 
wspólnotą. Mniej więcej do połowy XX wieku była, jak wiadomo, systemem nieza-
grożonym. Po II wojnie światowej, na skutek przemian społeczno-ekonomicznych, 
stopniowo zaczęła tracić na znaczeniu na rzecz polszczyzny ogólnopolskiej – kodu 
ogólnie wyżej społecznie wartościowanego, a  więc posiadającego zdecydowanie 
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większą moc. W  rezultacie przesunęła się na „pozycję stylu, swoistego wariantu 
funkcyjnego o określonym wyspecjalizowanym przeznaczeniu tematycznym i sy-
tuacyjnym, jako język rodzinny, towarzyski, sąsiedzki, regionalny itp.” (Bartmiński 
1977: 222).

Powojenne przeobrażenia gwar najszybciej dokonywały się w słownictwie, głównie 
ze względu na najmocniejszy związek tego systemu z rzeczywistością pozajęzykową, 
a także z powodu wysokiego poziomu świadomości istnienia leksykalnych jednostek 
gwarowych różnych od form ogólnopolskich. Przemiany w słownictwie powodowane 
były wieloma czynnikami, ale najważniejszymi spośród nich okazały się:

1)  zmiany realiów wiejskich, a  dokładniej  – wychodzenie z  użycia pewnych 
obiektów, a  zwłaszcza dawnych narzędzi gospodarskich, jak np. żarna czy 
cepy, a także przeobrażanie się desygnatów, co powodowało przesunięcia se-
mantyczne i komplikowało pierwotne powiązania pomiędzy leksemem a na-
zywanym obiektem, np. na Dukielszczyźnie piwnicę w domu mieszkalnym 
początkowo nazywano sklepem, ponieważ było to określenie piwnic budowa-
nych wcześniej wyłącznie poza domami mieszkalnymi;

2)  dyfuzja bardziej prestiżowej polszczyzny ogólnopolskiej do wiejskiego obsza-
ru językowo-kulturowego, czego następstwem było wprowadzanie tzw. od-
powiedników literackich zamiast dotychczasowo używanych jednostek 
gwarowych, np. we wsiach poddukielskich gwarową formę stolik zastąpiono 
ogólnopolską szufladą;

3)  zmiany cywilizacyjne wymuszające uzupełnianie gwarowych systemów lek-
sykalnych o jednostki nazywające nowe osiągnięcia nauki, techniki i kultury, 
np. tylywizor, kómbajn itp. (Kurek 2003: 27–29).

Zmiany w sposobie komunikowania się mieszkańców wsi ponownie nasiliły się 
u progu trzeciego tysiąclecia, w dobie globalizacji i amerykanizacji polskiego języka 
i kultury. Globalizacja, która objęła również polską wieś, przyspieszyła – po pierw-
sze – procesy integracyjne i unifikacyjne gwary oraz polszczyzny ogólnopolskiej, 
po drugie zaś – wymusiła w środowisku wiejskim przejmowanie obcych wzorów 
językowych. Procesy globalizacyjne nie oznaczają jednak hegemonii tylko jednego 
angloamerykańskiego wzorca kulturowego. Postmodernizm ceni bowiem także to, 
co „jednostkowe, niepowtarzalne, sytuacyjnie i lokalnie określone” (Lotko 2003: 48). 
W konsekwencji w ostatnim ćwierćwieczu na wiejskich obszarach językowo-kul-
turowych pojawił się silny ruch związany z odradzaniem się poczucia regionalnej 
i lokalnej tożsamości. Globalizacja bowiem, potęgując świadomość gwałtownego za-
nikania tradycyjnej kultury ludowej oraz jej wtórnej folkloryzacji, spowodowała na 
wsi powrót do regionalizmu i w konsekwencji do rewitalizacji pewnych elementów 
kultury chłopskiej, w tym także gwary (Franczak 2015: 350).

W rezultacie na początku XXI wieku, mimo gwałtownej ekspansji polszczyzny 
ogólnej i amerykańskich wzorców językowych, gwara nadal stanowi istotny skład-
nik krajobrazu kulturowego polskiej wsi. Co prawda, przejawia ona, podobnie jak 
każdy język, stałą tendencję do zmian, jednak zawsze przy jednoczesnym trwaniu 
pewnych jej elementów.
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Analiza poszczególnych płaszczyzn systemu gwarowego pozwala stwierdzić, 
że mowa ludności wiejskiej najtrwalej zachowywana jest w słownictwie. To swoisty 
paradoks, ponieważ – jak pisałam wcześniej – powojenne przeobrażenia gwar naj-
szybciej dokonywały się właśnie na płaszczyźnie leksykalnej (Kąś, Kurek 2001: 450). 
Sprzeczność ta jest jednak pozorna, bowiem słownictwo, jako najbardziej wyrazisty 
składnik systemu gwarowego, jest zwykle uświadamiane przez większość mieszkań-
ców wsi. Świadomość faktu językowego to z kolei podstawowy i zarazem konieczny 
warunek zarówno do wprowadzenia zmiany językowej, jak i utrzymywania określo-
nych elementów języka w formie niezmienionej (Kurek 2003: 28).

W zachowanym do dziś gwarowym zasobie leksykalnym szczególne miejsce zaj-
mują tzw. kulturemy, czyli słowa klucze istotne do samoidentyfikacji określonej zbio-
rowości, „charakteryzujące zarówno jej stosunek do tradycji, dziedziczonych war-
tości, jak i radzenie sobie z czasem teraźniejszym” (Nagórko, Łaziński, Burkhardt 
2004: XIX). Kulturemy to jednostki etnolingwistyczne występujące zwłaszcza na 
tych obszarach, gdzie gwara funkcjonuje stosunkowo dobrze. Są świadomie używa-
ne przez wszystkie pokolenia społeczności wiejskiej w codziennej komunikacji języ-
kowej i stanowią ważny element określający jej chłopską tożsamość (Rak 2015: 13).

Pisząc o elementach gwarowych trwale przechowywanych przez system leksy-
kalny, myślę nie o kulturemach ogólnogwarowych typu: PAN BÓG, PAN JEZUS, 
MATKA BOSKA, KRZYŻ, KSIĄDZ, PAN, ROBOTA itp., reprezentowanych często 
na płaszczyźnie językowej przez słownictwo wspólnoodmianowe (Rak 2015: 375), 
lecz o kulturemach typowych dla danego regionu czy gwary i realizowanych przez 
leksykę dyferencyjną. Analizując kulturemy podhalańskie, M. Rak umieścił w tej 
grupie m.in. GÓRALA, GAZDĘ, BACĘ, JUHASA, OSCYPEK oraz PORTKI. Dodał 
też, że większość wymienionych form ma szerszy zasięg występowania, obejmują-
cy nawet całe Karpaty (Rak 2015: 375). Potwierdzają to także moje badania, które 
w lipcu tego roku prowadziłam w Beskidzie Sądeckim. Wykazały one, że HALA, 
BACA, JUHAS, GAZDA, SMREK, BACÓWKA itd. to leksemy znane i używane na 
co dzień również przez całą społeczność tzw. Czarnych Górali, nazywanych też gó-
ralami rytersko-piwniczańskimi lub góralami nadpopradzkimi, zamieszkujących 
obszar Beskidu Sądeckiego należący do gmin Piwniczna Zdrój i Rytro. Trwałość 
kulturemów wynika m.in. stąd, iż jako wzorce kultury ludowej określonego regionu 
(Bartmiński 1999/2000: 75–80), a więc jednostki o dużej mocy, przenikają także do 
języka ogólnopolskiego, czyli oficjalnego środka komunikacyjnego i, stając się stop-
niowo częścią jego podsystemu leksykalnego, funkcjonują w codziennej komunikacji 
na poziomie ponadregionalnym, np. kulturem OSCYPEK jest oficjalną nazwą pocią-
gu relacji Warszawa–Zakopane (Fakty, TVN 24: 14.10.2017).

W  systemie komunikacyjnym każdej wiejskiej mikrowspólnoty kulturowej 
wyodrębnić też można takie zjawiska językowe, przynależne do leksykalnego pod-
systemu gwary, które ograniczają swój zasięg występowania zaledwie do kilku lub 
kilkunastu wsi i  charakterystyczne są wyłącznie dla „mikropola semantycznego” 
owej lokalnej zbiorowości. Jednostki te to najczęściej archaizmy słownikowe typowe 
dla obszarów peryferyjnych, izolowanych terytorialnie. Ich niespotykana na innych 
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terenach swoistość nazewnicza podkreśla wyjątkowość kultury danego regionu. 
W związku z tym nazywam je „leksemami kulturowymi”, ponieważ przekazywane 
z pokolenia na pokolenie świadczą o trwałości związku ich użytkowników ze swoją 
„małą ojczyzną” (Kurek 2001: 118).

W okolicach Dukli w Beskidzie Niskim do takich form należy leksem jagoda. Ja-
goda występuje w wielu gwarach polskich jako określenie rodzajowe, zbiorcze, ozna-
czające ‘owoc wielu roślin o mięsistej, soczystej owocni, zawierających zwykle liczne 
nasiona’ (SJPSzym I: 816), lub też – gatunkowe, odpowiadające krakowskiej borówce. 
W gwarach Dukielszczyzny jagoda nie jest ani nazwą rodzajową, ani też określe-
niem gatunku. To leksem nazywający drzewo, a także owoc dzikiej czereśni (Kurek 
2001: 119). Do gwarowych leksykalnych jednostek kulturowych używanych w co-
dziennej komunikacji przez wiejską społeczność Dukielszczyzny zaliczyłabym też 
zajyncze gruszki, czyli krzew lub niskie drzewo z rodziny różowatych (Encyklope-
dia: 75), znane jako ogólnopolski głóg, a także ostrynżynę, będącą na Dukielszczyźnie 
określeniem dzikiej róży, ksiynże portki, odpowiadające botanicznej nazwie rośliny 
miodunka ćma, oraz kurze stopy, funkcjonujące tu na określenie pierwiosnków (Ku-
rek 2001: 118–119). W gwarach okolic Piwnicznej w Beskidzie Sądeckim leksemem 
kulturowym będzie z kolei paryta, czyli ‘płachta do noszenia siana z łąki’, bunior – 
naturalny wodospad, odpowiednik podhalańskiej siklawy, kukucka – storczyk leśny 
rosnący na podmokłych, wilgotnych terenach, a  także huba, funkcjonująca tu na 
określenie każdego grzyba uznawanego przez lokalną społeczność za niejadalny itd.

Kulturemy oraz gwarowe leksemy kulturowe, najważniejsze językowe wyznacz-
niki wiejskiej tożsamości kulturowej, to jednostki ciągle obecne w czynnym zasobie 
słownictwa mieszkańców wsi. W przeciwieństwie do kulturemów, leksemy kulturo-
we funkcjonują jednak wyłącznie w małych, lokalnych społecznościach i w związku 
z tym ich szansa na przetrwanie wydaje się znacznie mniejsza.

Gwarowe leksykalne jednostki kulturowe często pełnią funkcję nazw własnych: 
mikrotoponimów, przezwisk, imion nadawanych zwierzętom itp., co niewątpliwie 
utrwala ich pozycję w systemie słownictwa gwarowego. I tak, np. wyraz pospolity 
smrek ‘świerk’ (SGPKarł V: 178) stał się członem konstytutywnym wielu nazw te-
renowych na Dukielszczyźnie, por. Pod Smrekami – nazwa pola w Iwli koło Dukli, 
W Smrekach – nazwa pola w Teodorówce koło Dukli, podobnie ap. klypisko ‘równa, 
gładka płaszczyzna z mocno ubitej, uklepanej gliny, ziemi: a) w stodole lub rzadziej 
na podwórzu gospodarstwa, gdzie się młóci zboże, b) dawniej jako podłoga w wiej-
skiej izbie, wędzarni itp. (SJPSzym I: 930) funkcjonuje np. jako nazwa pola Na Klepi-
sku w Nadolu koło Dukli. Wyraz pospolity popardy, czyli ‘miejsce nawożone gnojem’ 
(Lub.: 141) to z kolei nazwa przysiółka Popardy w Cergowej koło Dukli itd. Podob-
ne przykłady znaleźć też można w materiale antroponimicznym. I tak, Paryciorz to 
przezwisko mieszkańca Łomnicy koło Piwnicznej, który z łąki znosi siano w parycie, 
czyli ‘w płachcie’, a Berys to imię psa w Kosarzyskach koło Piwnicznej, utworzone od 
wyrazu pospolitego berys ‘pomyleniec, wariat’ itd.

Większość obiektów nazywanych przez mikrotoponimy (może poza ścieżką, 
drogą, lasem, wiekowym drzewem itp.) trwa w czasie i przestrzeni, ale genetyczne 
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znaczenie mikrotoponimu użytego do nazwania desygnatu często nie jest już zro-
zumiałe nawet przez najstarszych mieszkańców wsi. I tak, najstarsze i średnie poko-
lenie Kosarzysk oraz Cergowej koło Dukli nie rozumie już znaczenia leksemu ma-
gura ‘wysoka, odosobniona góra’ (St. TŁ: 46), który pojawił się w okresie wołoskiej 
kolonizacji i już wtedy zaczął pełnić funkcję nazwy własnej, por. Magura – nazwa 
góry w Chyrowej koło Dukli oraz Magury – określenie przysiółka w Kosarzyskach 
koło Piwnicznej. Podobnie mieszkańcy Cergowej nie potrafią już objaśnić nazwy 
ścieżki Popod Niebierty, biegnącej pod urwistym i skalistym brzegiem rzeki Jasiołki 
(o lo Boga, stale tak godom, ale nie wiym, co to znaczy), która pochodzi od ap. nie-
bierny – ‘ciasny, szczupły, nieprzydatny’ (SGPKarł III: 291). Przytoczone przykłady 
pokazują więc, że niektóre mikrotoponimy o proweniencji gwarowej funkcjonują już 
jako znaki konwencjonalne. W konsekwencji ulegają też częstym przekształceniom 
fonetycznym. Przykładowo, pierwotna nazwa pola w Cergowej koło Dukli Za Przy-
kopą, pochodząca od ap. przykopa ‘rów, wykop biegnący wzdłuż czegoś; także wał 
ziemny’ (SJPSzym II: 1043), obecnie funkcjonuje we wtórnej postaci Za Krzykopą. 
Znaczenie niektórych nazw własnych o proweniencji gwarowej, czytelne jeszcze dla 
najstarszego i średniego pokolenia, często nie jest już rozumiane przez najmłodszych 
mieszkańców wsi, którzy leksem gwarowy mają w zasobie słownictwa biernego i nie 
wiedzą, co on dokładnie oznacza. Przykładowo, średnie pokolenie mężczyzn w Ko-
sarzyskach rozumie znaczenie gwarowej formy berys ‘pomyleniec, wariat’, która 
posłużyła do nazwania psa. Potwierdzają to bowiem ich komentarze kierowane do 
właściciela zwierzęcia, por. e idzze, idzze, aleś kurwa nazwoł psa. Dzieci natomiast, 
przywołując tegoż psa imieniem Bery, odwołują się już do bliższych im wzorców 
zapożyczonych z języka angielskiego i tym samym poświadczają nieznajomość lek-
semu gwarowego.

Jak już wcześniej wspomniano, na wiejskich obszarach językowo-kulturowych 
konsekwencją procesów globalizacyjnych było pojawienie się w ostatnim ćwierćwie-
czu silnego ruchu „ku odradzaniu się lokalności i ożywieniu regionalności” (Sku-
drzykowa, Tambor, Urban, Wolińska 2001: 54). Ruch ten związany jest ściśle z mar-
ketingiem i  promocją regionu. Do działań marketingowych wykorzystuje się już 
bowiem nie tylko unikatowe walory krajobrazowe, przyrodnicze, historyczne i kul-
turowe wsi, lecz także najtrwalsze i powszechnie używane dyferencyjne słownic two 
gwarowe, a więc przede wszystkim kulturemy oraz leksemy kulturowe.

Dobrym przykładem działań marketingowych i budowania pozytywnego wize-
runku miejsca za pomocą leksyki gwarowej jest Pijalnia Artystyczna w Piwnicznej, 
która do uatrakcyjnienia swojego menu wykorzystała słownictwo gwarowe i nazwy 
geograficzne Beskidu Sądeckiego. I tak, babeczka czekoladowo-orzechowa z sosem 
czekoladowym i bitą śmietaną (na ciepło) to Pisana Hala, por. Pisana Hala – szczyt 
i polana w Beskidzie Sądeckim (1044 m n.p.m.), podobnie sałatka z bundza, sera 
owczego białego, pomidorów i bazylii to Przechyba, por. Przechyba, Prehyba – szczyt 
w zachodniej części pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim (1175 m n.p.m.), które-
go nazwa pochodzi od ap. prehyba ‘przełęcz’, a Rogacze – kruche rogaliki z konfiturą 
różaną, prawdopodobnie wiązać trzeba z nazwami szczytów Wielki Rogacz (1182 m 
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n.p.m.) i Mały Rogacz (1162 m n.p.m.) w głównym grzbiecie pasma Radziejowej w Be-
skidzie Sądeckim lub z nazwą potoku Rogacz, dopływem Białej Wody w Jaworkach 
koło Szczawnicy albo z wyrazem pospolitym rogacz, określającym ‘dorosłego jelenia, 
samca’ (SJPSzym III: 68). Gwarowy leksem kiczora o proweniencji wołoskiej, czyli 
‘góra porosła lasem z gołym wierzchołkiem’ (St. TŁ: 44) posłużył z kolei do nazwa-
nia sernika, natomiast Kiczora z dzwonkiem to sernik na ciepło z gorącymi malina-
mi. Od wyrazu pospolitego koszar, gw. kosor ‘zagroda do zamykania owiec na noc’ 
utworzono nazwę Koszarki, a w cytowanym menu były to gorące maliny z lodami 
waniliowymi i bitą śmietaną. W menu znalazł się też Korbacz – serowa przekąska 
do piwa, od ap. korboc ‘ser owczy w kształcie długich nitek zaplecionych w warkocz’.

Na płaszczyźnie komunikacyjnej nieodłącznym elementem procesu globalizacji 
jest globalizm językowy. Jak wiadomo, w roli języka globalizatora występuje dziś ję-
zyk angielski, najczęściej w wersji amerykańskiej, posiadający bardzo wysoką rangę 
prestiżową. Konsekwencją jego oddziaływania na polszczyznę są liczne zapożyczenia 
wyrazów angielskich lub angloamerykańskich. Ich masowość wiąże się z dążeniami 
Polaków do nadrobienia opóźnienia cywilizacyjnego Polski w stosunku do krajów 
zachodnich (Lotko 2003: 43) oraz z powszechnie panującą modą na angielskość/
amerykańskość (Pisarek 1993: 60). Zapożyczenia z języka angielskiego coraz częstsze 
są także w gwarach. Forma wielu z nich nie różni się od zapożyczeń w polszczyźnie 
ogólnej, por. tero to kobiyty w polu nie byndom robić, bo by sie im tipsy połomały (Je-
lonek); do żodnych sekszopów nie pude (Cergowa koło Dukli). Zdarza się jednak, że 
najstarsze i średnie pokolenie mieszkańców wsi stara się dostosować niektóre formy 
angielskie do macierzystego systemu gwarowego lub ogólnopolskiego, aby nabrały 
pewnej swojskości i brzmiały, jak mówią informatorzy, po nasymu. Taką sytuację za-
notowałam w Piwnicznej oraz w okolicznych miejscowościach. Na badanym terenie 
angielska pożyczka laptop powszechnie funkcjonuje bowiem jako laptok, na zasadzie 
skojarzenia zapożyczonej formy z gwarowym leksemem laptok ‘człowiek mówiący 
dużo i niepotrzebnie’. Smartfon z kolei to w sądeckich wsiach smorc – od gwarowej 
nazwy grzyba, a wyraz tablet zastąpiono tu ogólnopolską formą taboret.

Jest wysoce prawdopodobne, że w najbliższych dziesięcioleciach globalizacja ję-
zykowa znacznie się nasili i jeszcze mocniej dotknie polską wieś. Mimo to, wydaje 
się, że lokalnym środkiem komunikacji językowej w nieoficjalnym typie kontaktu 
jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt lat pozostanie gwara lub tzw. kod mieszany, 
co zależeć będzie od stopnia oporu językowego danej społeczności wiejskiej. Nie 
ulega też wątpliwości, że kulturemy oraz gwarowe leksemy kulturowe w przyszłości 
okażą się najtrwalszymi elementami obu systemów komunikacyjnych i to one pełnić 
będą funkcję najważniejszych językowych wyznaczników wiejskiej tożsamości.
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