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JAKO BADACZKA POLSZCZYZNY KRESOWEJ

W bogatym dorobku naukowym profesor Zofii Kurzowej centralne miejsce zajmują 
badania nad polszczyzną kresową. Pani Profesor rozpoczęła je już na studiach polo
nistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, przygotowując pod kierunkiem prof. 
Zenona Klemensiewicza pracę magisterską o języku filomatów, i prowadziła nieprze
rwanie, obok innych badań, przez całe życie. Badania te podejmowała w czasach, kiedy 
pojęcie Kresów oficjalnie nie istniało, a świadomość polskości tych ziem, wytworzonej 
tam kultury i języka starano się wszelkimi sposobami usunąć ze świadomości społecz
nej. Same badania zaś nie były popularne ani modne, jak to się stało później, w latach 
90. ubiegłego wieku. Mimo tego prof. Kurzowa stopniowo i konsekwentnie rozszerzała 
ich zakres, dążąc do całościowego opisu języka Kresów najpierw południowych, a po
tem północnych. Jak bowiem słusznie zauważył Władysław Miodunka (2001: 5), z ba
dań nad polszczyzną kresową Zofia Kurzowa uczyniła zadanie swojego życia.

Powody takiego zaangażowania się w tę problematykę ujawniła sama w wywiadzie 
udzielonym Mirosławowi Skarżyńskiemu na łamach „Kuriera Wileńskiego” w 1997 
roku. Jak stwierdziła, najważniejszy impuls szedł stąd, że, podobnie jak cała jej rodzi
na, pochodziła z Kresów. Prof. Zofia Kurzowa urodziła się we Lwowie i tam spędziła 
dzieciństwo. Rodzinne strony opuściła jako repatriantka w 1945 roku. We wspomnia
nym wywiadzie powiedziała o tym okresie:

Od najwcześniejszych lat żyłam wśród ludności wieloetnicznej, mieszanej narodowo, 
językowo i wyznaniowo. Wychowywana w polskim domu inteligenckim i uczona pol
skiego języka literackiego, na co dzień podczas zabaw z rówieśnikami mówiłam po 
ukraińsku albo lwowskim bałakiem. Wcześnie zrozumiałam, że ludzie mogą być róż
nych wyznań, że różne może być poczucie narodowe, że różne mogą być niepodległoś
ciowe dążenia i wcześnie uczono mnie dla tej różnorodności szacunku. Wcześnie też 
poznałam niestety, jak tragiczne skutki przynoszą nacjonalistyczne i szowinistyczne 
zacietrzewienia i nienawiści (Skarżyński 1997b: 6).
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Wyniesiona z dzieciństwa znajomość jednego z dialektów kresowych oraz głębo
kie rozumienie wieloetnicznego i wielokulturowego świata uzmysłowiły Pani Profesor 
potrzebę opisania tych dialektów, „skoro nikt dotychczas tego nie zrobił” (Skarżyński 
1997b: 6). Potrzebę tym pilniejszą, że świat dawnych polskich Kresów przestał ist
nieć. Jednocześnie wpojone w rodzinnym domu - domu polskiej inteligencji kresowej 
- poczucie misji do wypełnienia kazało jej potraktować ten opis jako swój życiowy 
obowiązek. Przekonanie to zawarła w słowach: „Czułam, że [...] jestem ostatnim z ję
zykoznawców, mogącym utrwalić ten fragment polskiego języka, który bezpowrotnie 
zanikł” (Skarżyński 1997b: 6).

Na uczynienie przez Zofię Kurzową ze studiów nad językiem kresowym głównego 
nurtu badawczego niewątpliwie wpływ miała również osoba jej ojca, prof. Stefana 
Kawyna, historyka literatury, który wiele swoich prac poświęcił badaniu legendy 
Mickiewiczowskiej. Dlatego też, jak wspomina Pani Profesor w przywoływanej już 
rozmowie z Mirosławem Skarżyńskim, kiedy prof. Zenon Klemensiewicz zapropono
wał jej jako temat pracy magisterskiej opis języka kręgu przyjaciół Mickiewicza - fi
lomatów i filaretów, całą problematykę Mickiewiczowsko-kresową od razu odczuła 
jako bliską, bo żywą jeszcze w jej rodzinnym domu. Studia językoznawcze pozwoliły 
prof. Kurzowej zająć się Mickiewiczem od innej strony.

Do podtrzymania i rozwoju jej zainteresowań polszczyzną kresową przyczyniła 
się także długoletnia naukowa przyjaźń z dwoma wybitnymi uczonymi, badaczami tej 
polszczyzny, profesorami Józefem Trypućką i Wiaczesławem Wereniczem. Początek 
kontaktów z Józefem Trypućką, profesorem Uniwersytetu w Uppsali, zmarłym 
w 1983 roku stanowiła napisana przez młodą badaczkę recenzja pierwszego tomu jego 
studium o języku Władysława Syrokomli, opublikowana w „Poradniku Językowym” 
w 1956 roku. Ich zwieńczeniem zaś stał się niezwykły dar, jaki prof. Józef Trypućko 
ofiarował Zofii Kurzowej na dwa miesiące przed swoją śmiercią. Były to rozpisane, 
ale jeszcze nieopracowane teksty polskie z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
zawarte m.in. w monumentalnym zbiorze gromadzącym dokumenty ruskie, polskie 
i łacińskie z tamtych terenów od XVI do XVIII wieku. Przekazanie tych tekstów, 
jak pisze prof. Kurzowa we Wstępie do swojej 600-stronicowej monografii języka 
polskiego Wileńszczyzny (1993: 14), stanowiło impuls do rozpoczęcia pracy nad 
wspomnianą książką, której jeden z rozdziałów, poświęcony dialektowi północnokre- 
sowemu XVI-XVIII w. w całości opiera się na materiale zebranym przez prof. Józefa 
Trypućkę. Cała zaś książka dedykowana jest obu uczonym, z którymi Z. Kurzową łą
czyła wspólna pasja badawcza, tzn. Józefowi Trypućce i Wiaczesławowi Wereniczowi. 
Drugi z nich, profesor Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, od lat 70. ubiegłego 
wieku z wielkim zaangażowaniem prowadził badania gwar polskich na terenie byłego 
ZSRR, a jego prace świadczące o przetrwaniu po okresie wojny i dalszym istnieniu 
tych gwar inspirowały Panią Profesor do podejmowania nowych tematów związa
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nych z problematyką kresową. Po śmierci prof. Wiaczesława Werenicza w 1999 roku 
Zofia Kurzowa w artykule ogłoszonym w „Studiach nad polszczyzną kresową” (2001) 
przypomniała ogromne zasługi tego uczonego dla polskiego językoznawstwa oraz na
kreśliła jego sylwetkę jako wybitnego badacza działającego w imię prawdy w nauce 
i stosunkach międzynarodowych.

Zainteresowanie prof. Kurzowej językiem Kresów Wschodnich, wypełniające 
prawie całe jej życie naukowe, przyniosło ponad 50 publikacji poświęconych tej od
mianie polszczyzny, w tym dwie obszerne monografie języka Kresów południowych 
i północnych.

Problematyka kresowa pojawia się od razu w pierwszym artykule uczonej, zatytu
łowanym Język grupy filomatów, który ukazał się w ,Języku Polskim” w 1955 roku. 
Podejmuje ją także artykuł Język pamiętników krzemienieckiego lekarza, opublikowa
ny w „Poradniku Językowym” w 1958 roku. Choć są to najwcześniejsze teksty, można 
w nich już dostrzec ważne cechy warsztatu naukowego Pani Profesor, uwidaczniające 
się we wszystkich jej późniejszych pracach. Należą do nich: oparcie wszelkich stwier
dzeń na solidnej podstawie materiałowej, tok postępowania wiodący od zgromadzenia 
materiału poprzez jego opracowanie do formułowania wniosków oraz wystrzeganie się 
stwierdzeń nieudokumentowanych, niemających oparcia w danych empirycznych.

Opis polszczyzny Kresów północnych, zapoczątkowany artykułem o języku fi
lomatów z 1955 roku, kontynuuje rozprawa doktorska Zofii Kurzowej, napisana na 
Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego i obro
niona w 1962 roku. Ukazała się ona drukiem w 1963 roku pt. Językfilomatów i filare
tów. Przyczynek do dziejów języka polskiego XIX w. Słowotwórstwo i słownictwo. Jej 
druga część zatytułowana Studia nadjęzykiem filomatów ifilaretów (Fonetyka, fleksja, 
składnia) wyszła dziewięć lat później, w 1972 roku. Obie książki stanowią wyczerpu
jące opracowanie języka grupy przyjaciół Mickiewicza, który odzwierciedla właści
wości używanej w pierwszej połowie XIX wieku polszczyzny północnokresowej.

Ze względów natury politycznej w książkach tych nie mogły jeszcze występować 
określenia typu Język polski na Kresach”. Dopiero w tytule następnej pracy o tej 
tematyce pojawia się przymiotnik „kresowy”. Jest to wydana w 1975 roku książka 
Elementy kresowe w języku powieści powojennej. Opisuje ona cechy polszczyzny 
kresowej utrwalone w ogłoszonych drukiem po wojnie utworach dziewięciu pisarzy 
urodzonych na Kresach. Cechy te zaznaczają się we wszystkich podsystemach języka, 
tzn. fonetyce, morfologii, składni, leksyce, są także widoczne w onomastyce powieś
ciowej. Osobny problem poruszany w omawianej książce stanowią funkcje, jakie ele
menty kresowe pełnią w poszczególnych utworach. Poza wynikającymi z przeprowa
dzonej analizy wnioskami o charakterze stylistyczno-językowym książka ta przynosi 
również stwierdzenie, że język kresowy żyje w pamięci twórców literackich pocho
dzących z Kresów.
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W 1983 roku ukazała się pierwsza z dwóch monografii prof. Zofii Kurzowej, two
rzących syntezę dziejów języka kresowego, a mianowicie Polszczyzna Lwowa i kre
sów południowo-wschodnich do 1939 roku. Jak pisze autorka we Wstępie (1983: 13), 
praca ta koncentruje się na opisie dialektu południowokresowego w XX wieku, szcze
gólnie zaś w ostatnim dziesięcioleciu jego funkcjonowania w obrębie państwa pol
skiego. Ostatni okres w dziejach tej odmiany polszczyzny został przedstawiony na tle 
jej historii i na tle dziejów ziem południowo-wschodnich. Zagadnień tych dotyczą dwa 
pierwsze rozdziały, z których na uwagę zasługuje zwłaszcza rozdział drugi, poświę
cony historii języka polskiego na Kresach południowych. Zawiera on opis początków 
polszczyzny na Rusi Czerwonej, jej rozwoju, wzajemnych wpływów polsko-ruskich, 
rosnącego prestiżu społecznego odmiany kresowej i jej oddziaływania na polski język 
literacki. Ukazuje także w aspekcie historycznym wewnętrzne zróżnicowanie pol
szczyzny południowokresowej. Ponieważ problemy te już wcześniej doczekały się 
bogatej literatury, Pani Profesor dokonuje jej szczegółowego przeglądu, konfrontuje 
stanowiska, rozważa argumenty za i przeciw poszczególnym opiniom i hipotezom. 
Daje to w efekcie niezwykle precyzyjne krytyczne omówienie całej problematyki ba
dawczej języka Kresów południowych. W dwóch następnych rozdziałach, na podsta
wie ogromnego materiału pochodzącego z różnych źródeł mówionych i pisanych, od
tworzone zostały system gramatyczny i słownictwo dialektu południowokresowego. 
Z kwestii gramatycznych najwięcej uwagi Zofia Kurzowa poświęca wymowie jako 
jednej z głównych cech odróżniających polszczyznę południowokresową od innych 
regionalnych odmian języka polskiego. Sporo miejsca zajmuje także opis słownictwa, 
które autorka zestawia w słowniku liczącym ok. 820 haseł jednowyrazowych i 140 fra- 
zeologizmów. Przedstawiony materiał leksykalny poddaje następnie wszechstronnej 
analizie polegającej na wyznaczeniu zasięgów geograficznych badanego słownictwa, 
wyodrębnieniu w nim warstw funkcjonalnych (ogólnopolskie wyrazy potoczne, 
ogólnopolskie wyrazy przestarzałe, wyrazy gwarowe, regionalizmy, lokalne wyra
zy lwowskie) i semantycznych (wyrazy nazywające człowieka i jego cechy fizyczne 
i psychiczne, nazwy części ciała, potraw i in., wyrazy trywialne, pogardliwe, pobłażli
we, żartobliwe itp.), wskazaniu występujących w tym słownictwie elementów obcych 
(wyrazy ukraińskie, niemieckie, żydowskie, zapożyczenia z żargonu złodziejskiego) 
i neologizmów. Taka wieloaspektowa interpretacja umożliwiła ukazanie bogactwa 
leksyki Kresów południowych wynikającego z różnego pochodzenia jej składników, 
ich rozmaitych zasięgów terytorialnych, zakresu funkcjonalnego oraz wartości eks- 
presywnej i stylistycznej. Kolejne rozdziały przynoszą omówienie zróżnicowania dia
lektu południowokresowego, uwarunkowanego statusem społecznym użytkowników 
oraz stopniem uzależnienia od języka ukraińskiego. Uwzględnienie tych czynników 
pozwoliło prof. Zofii Kurzowej wydzielić w polszczyźnie południowokresowej takie 
społeczno-środowiskowe i geograficzne odmiany, jak dialekt kulturalny i gwara miej
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ska Lwowa oraz język polski na prowincji. Przy ich charakterystyce oprócz typowej 
metody filologicznej posłużyła się również metodami stosowanymi w socjolingwistyce 
oraz badaniach bilingwizmu i kontaktów językowych. W wyniku wszystkich przepro
wadzonych analiz Zofia Kurzowa po raz pierwszy w polskiej literaturze językoznaw
czej dała pełny, konsekwentny opis polszczyzny Kresów południowych, a ponieważ 
umieściła go na szerokim tle dziejów politycznych, społecznych i kulturalnych tych 
ziem oraz panujących tam stosunków narodowościowych, jej książka stała się waż
nym dokumentem nie tylko historii języka, ale i historii kultury polskiej. Wzbudziła 
też ogromne zainteresowanie, zwłaszcza wśród Polaków stamtąd pochodzących, tak 
że pierwsze wydanie w nakładzie 10 tysięcy rozeszło się błyskawicznie i już w 1985 
roku ukazało się wydanie drugie, uzupełnione.

Niemal równocześnie z książką o języku Lwowa i Kresów południowych prof. 
Kurzowa opublikowała dwa ważne artykuły, nawiązujące do poruszanych w tej 
książce zagadnień. Pierwszy, zatytułowany Zmiany w polach językowych zapożyczeń 
ukraińskich a polsko-ukraińskie kontakty  językowe, ogłoszony został w „Studiach nad 
polszczyzną kresową” w 1983 roku. Przedstawia on kontakt języka polskiego i ukra
ińskiego od strony geografii leksykalnej i przy zastosowaniu metody pól językowych. 
Drugi artykuł, noszący tytuł O polskich dialektach kresowych, ukazał się w „Języku 
Polskim” w 1985 roku. Artykuł ten jest polemiką z prof. Kardem Dejną kwestionują
cym zasadność terminów „dialekt kresowy”, „dialekt kulturalny”, „gwara miejska”. 
Pani Profesor, broniąc tych terminów, stwierdza, że używa się ich jako pewnych neo- 
semantyzmów, gdy nie ma innych nazw na opisywane zjawiska językowe (Kurzowa 
1985: 108).

Do problematyki języka Kresów południowych Zofia Kurzowa powraca jeszcze 
kilka razy w różnych publikacjach, wśród których znajdują się dwie szczególne pozy
cje, przygotowane wspólnie z Jerzym Habelą. Są to Lwowskie piosenki uliczne, kaba
retowe i okolicznościowe do 1939 roku, wydane dwukrotnie (1989 i 1997) w olbrzy
mich, stutysięcznych nakładach, oraz Ten drogi Lwów. Śpiewnik jednogłosowy (1991), 
cieszący się równie dużą popularnością.

Na początku lat 80. ubiegłego wieku prof. Zofia Kurzowa rozpoczęła współpracę 
z kręgiem badaczy polonijnych, obejmując kierownictwo zespołu badawczego „Język 
i kultura Polonii w krajach socjalistycznych” (w ramach problemu międzyresortowe
go „Przemiany zbiorowości polonijnych na tle przekształceń innych grup etnicznych 
w krajach ich osiedlenia”). Zajęła się wówczas badaniami języka ludności polskiej ży- 
jącej w ZSRR traktowanymi jako badania nad językiem polonijnym. Wynikające z ta
kiego ujęcia problemy przedstawione zostały w kilku artykułach, z których najważ
niejsze stanowią: Język polski w ZSRR. Historia, stan współczesny, potrzeby badawcze 
(1983) oraz Badania nad polszczyzną kresową w dziesięcioleciu 1973-1983 (1987). 
Sporo uwagi Zofia Kurzowa poświęciła także sytuacji językowej Polaków na Litwie 
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i Białorusi po drugiej wojnie światowej. Doczekała się ona szczegółowych omówień 
w licznych artykułach opublikowanych w „Przeglądzie Polonijnym”, „Studiach nad 
polszczyzną kresową”, „Roczniku Naukowo-Dydaktycznym WSP”, w tygodnikach 
kulturalnych i dziennikach, jak „Polityka”, „Życie Literackie”, wileński „Czerwony 
Sztandar”. Artykuły te przynoszą opisy funkcjonowania języka polskiego w kontakcie 
z językiem białoruskim, litewskim i rosyjskim w warunkach polilingwizmu oraz wal
ki o polską świadomość narodową i językową różnych środowisk polskich na Litwie 
w latach 1943-1989.

Oprócz badań współczesnego stanu polszczyzny północnokresowej prof. 
Zofia Kurzowa prowadziła intensywne badania dotyczące przeszłości tej polszczy
zny, które zaowocowały wydaną w 1993 roku obszerną monografią Język polski 
Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Wykorzystując dokumenty 
polskie i ruskie z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego, autorka ukazuje w niej 
początki i rozwój dialektu północnokresowego na tle historii tych ziem oraz panują
cych tam stosunków narodowościowo-społecznych i etnicznych. Właśnie dziejom po
litycznym, społecznym i kulturalnym Kresów północno-wschodnich oraz przemianom 
w świadomości narodowej ich mieszkańców, spowodowanym przez procesy ruteni- 
zacyjne i polonizacyjne, poświęcone zostały dwa pierwsze rozdziały pracy. W dwóch 
następnych zebrany materiał językowy, a także synteza dotychczasowych wyników 
badań nad dialektem północnokresowym stały się podstawą opisu stopniowej ewolu
cji tego dialektu, najpierw w okresie od XVI do XVIII wieku, potem zaś w XIX i XX 
wieku. W kolejnym rozdziale Pani Profesor doprowadza historię kształtowania się 
polszczyzny północnokresowej do czasów najnowszych, ukazując społeczność polską 
i jej język na Litwie i Białorusi po 1945 rok. Końcowy rozdział pracy zawiera liczący 
1250 haseł słownik regionalizmów północnokresowych łącznie z wyczerpującą cha
rakterystyką tego słownictwa oraz wyodrębniony w postaci osobnego zbioru słow
nik późnych rusycyzmów. W ten sposób książka Zofii Kurzowej osiąga trzy najważ
niejsze cele poznawcze: przedstawia dzieje języka polskiego na Kresach północno- 
-wschodnich, pokazuje, jakie stosunki i procesy społeczne ten język nazwany dialek
tem północnokresowym wytworzyły i jaka jest tego dialektu istota. W rozważaniach 
procesów społecznych autorka opowiada się za stanowiskiem, że głównym źródłem 
polskości w Wielkim Księstwie Litewskim była polonizacja miejscowej ludności li- 
tewsko-białoruskiej. Początkowo, między XVI a XVIII wiekiem, podlegały jej tylko 
wyższe warstwy społeczne (możnowładcze, szlacheckie, mieszczańskie), później, po 
uwłaszczeniu w 1863 roku, także duża część chłopstwa, zamieszkałego na dawnym 
pograniczu językowym litewsko-białoruskim, czego następstwem są dzisiejsze pol
skie wsie na Wileńszczyźnie i Kowieńszczyźnie. Proces polonizacyjny wyższych 
warstw społecznych Wielkiego Księstwa Litewskiego doprowadził do powstania dia
lektu północnokresowego. Polonizacja litewskiego i białoruskiego chłopstwa przynio
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sła nowe polskie gwary wileńskie i kowieńskie na podłożu litewskim i białoruskim. 
Zanim jednak nastąpiła polonizacja wyższych warstw społecznych Litwy, jak podkreś
la prof. Zofia Kurzowa, zaszedł w nich między XII a XIV wiekiem głęboki proces 
rutenizacyjny. Litwini powyżej warstwy chłopskiej przyjęli język ruski (późniejszy 
białoruski) jako język rodzinny, domowy. Kiedy więc polszczyzna zaczęła przenikać 
do Wielkiego Księstwa Litewskiego, napotkała tam już w całym życiu społecznym 
nie język litewski, lecz białoruski. To właśnie ludność językowo białoruska (etnicz
nie białoruska i litewska) zaczęła stopniowo przyswajać sobie język polski, wnosząc 
do niego elementy białoruskie. Natomiast brak bezpośredniego kontaktu polszczyzny 
z litewszczyzną u zarania dziejów zadecydował o stosunkowo małym udziale litu- 
anizmów w starym dialekcie północnokresowym. Do bezpośredniego kontaktu obu 
języków doszło dopiero w drugiej połowie XIX wieku, gdy litewskojęzyczna ludność 
wiejska, polonizując się, przyswajała sobie północnokresowy dialekt polski. Z tak 
nakreślonych stosunków społecznych wyłania się istota polskiego dialektu kształto
wanego w Wielkim Księstwie Litewskim. Zofia Kurzowa przedstawia go jako dia
lekt kulturalny, wywodzący się z polskiego języka literackiego przybywającego do 
Wielkiego Księstwa wraz z polską cywilizacją i kulturą, mający wszystkie systemowo 
ważne cechy polskie i ewoluujący zgodnie z językiem literackim, choć nieco wolniej, 
stąd archaiczne w porównaniu z polszczyzną literacką piętno dialektu. Stały kontakt 
z językiem białoruskim spowodował liczne białoruskie wpływy w wymowie, odmia
nie, składni i słownictwie. W zakresie cech zapożyczonych dialekt północnokreso
wy okazuje się dialektem mieszanym, w którym cechy zapożyczone są realizowane 
obocznie do cech polskich. Im wyższa jednak pozycja społeczna, wykształcenie mó
wiącego, tym wyraźniejsza przewaga cech polskich, tym większe zbliżenie do norm 
polskiego języka literackiego.

Omawiana praca prof. Kurzowej przynosi jeszcze jedną bardzo ważną obserwację: 
zakres wpływu języka rosyjskiego na polszczyznę północnokresową. Wpływ ten na 
ogół się bagatelizowało, wskazując jedynie na jego związek z przejściową, zaborową 
sytuacją polityczną. Tymczasem, jak wynika z badań autorki, wpływy rosyjskie poja
wiły się już na początku XVIII wieku, nasiliły się w XIX wieku, zalały polszczyznę 
kresową w drugiej jego połowie i (poza terminologią specjalistyczną) wcale się nie 
wycofały w dwudziestoleciu międzywojennym, lecz stały się następnym elementem 
obcym, budującym dialekt północnokresowy. Książka Zofii Kurzowej o języku pol
skim Wileńszczyzny jest niewątpliwie najwybitniejszą pracą poświęconą problematy
ce języka północnokresowego. Porusza ogrom zagadnień historycznych, kulturowych 
i językowych, ukazanych na tle obszernej i ze znawstwem skomentowanej literatury 
przedmiotu. Wraz z Polszczyzną Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 
roku daje obraz języka polskiego na całych Kresach Wschodnich, znacząco rozszerza
jąc wiedzę na ten temat i stwarzając podstawy do dalszych badań szczegółowych.



32 Monika Szpiczakowska

W tym samym czasie, co monografia języka polskiego Wileńszczyzny, ukazała się 
mająca popularny charakter praca O mowie Polaków na Kresach Wschodnich (1993), 
wydana w serii „Nauka dla Wszystkich”. Pani Profesor przedstawiła w niej całościowy 
opis dialektów kresowych będący rezultatem jej wieloletnich studiów i przemyśleń. 
Podobnie jak w obu swoich wielkich syntezach charakterystykę cech strukturalnych 
dialektów poprzedziła omówieniem panujących na Kresach stosunków polityczno- 
-społecznych i narodowych, w wyniku których ukształtowały się dialekty kresowe, 
zamknęła zaś uwagami o ich licznych wpływach, zaznaczających się w ciągu wieków 
w polskim języku literackim.

Dokonując przeglądu najważniejszych prac prof. Kurzowej poświęconych pol- 
szczyźnie Kresów Wschodnich, nie można nie wspomnieć o jej artykułach dotyczą
cych języka Adama Mickiewicza. Do tej grupy opracowań należy przede wszystkim 
artykuł O języku Adama Mickiewicza (1998), opublikowany w specjalnym numerze 
„Języka Polskiego” wydanym z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety. Ponadto 
różne szczegółowe kwestie związane z językiem Mickiewicza poruszają dwa artyku
ły: Perło 1. ‘perła’, 2. ‘berło’ (1994), w którym autorka opisuje osobliwy archaizm 
przechowywany na Kresach i w gwarach Polski północnej, a spotykany w rękopisach 
poety, oraz artykuł Zaścianek Dobrzyńskich a wpływy mazowieckie na Litwie i co 
z tego wynika dla „Pana Tadeusza” (1999), ukazujący rzeczywisty zakres wpływów 
mazowieckich w dialekcie północnokresowym.

Profesor Zofia Kurzowa jako badaczka polszczyzny kresowej zostawiła po sobie 
wiele znakomitych prac mających ogromne znaczenie dla językoznawstwa polskiego. 
Będąc „ostatnim z językoznawców, mogącym utrwalić ten fragment polskiego języ
ka”, stała się jednocześnie pierwszym, który stworzył syntezę dziejów polszczyzny na 
Kresach Wschodnich przedstawioną na tle historycznych i współczesnych kontaktów 
językowych polsko-wschodniosłowiańskich. I choć badania nad polszczyzną kresową 
nie stanowiły jedynej dziedziny zainteresowań naukowych Pani Profesor, to przede 
wszystkim dzięki nim na trwałe zapisała się w dziejach polskiej i słowiańskiej myśli 
językoznawczej.
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