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Dialekt, dialektyzmy
i dialektyzacja jħzyka
DIALEKT, DIALEKTYZMY I DIALEKTYZAC JA J%ZYKA

1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.
Ogromny chłop w żółtym kożuchu zmiótł „wściekłą czapą” pył spod jego nóg w głębokim
pokłonie, odgarnął pięścią włosy z czoła, wyprostował się i zamierzał rozpocząć orację.
– Czego? – zapytał doktor.
– A to, wielmożny doktorze, sołtys mię tu przysłał…
– Po co?
– A po wielmożnego doktora.
– Kto chory?
– Nauczycielka ta u nas we wsi zachorzała, sparło ją cosi. Przyszedł sołtys… jedźcie, pada,
Ignacy, do Obrzydłówka po wielmożnego doktora. Może, pada…
– Pojadę. Konie dobre?
– A konie ta, jak konie: śwarne gady.
S. eromski, Siųaczka

A. Jakie dostrzegasz róǏnice w jħzyku, którym siħ posųugujČ bohaterowie?

B. Jak myƑlisz, z czego te róǏnice wynikajČ?

2. ZastČp dialektyzmy wyróǏnione w tekƑcie z đwiczenia 1. wyrazami zaczerpniħtymi
z jħzyka literackiego.
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3. Przeczytaj uwaǏnie opowiadanie Kazimierza Przerwy-Tetmajera _piČcy rycerze,
a nastħpnie wykonaj zwiČzane z nim polecenia.
Śpiący rycerze
(Jak by o nich chłop opowiedzieć powinien)

A. WyjaƑnij podtytuų utworu.

B. Zwróđ uwagħ na charakterystyczne cechy jħzyka opowiadania. W jakim
regionie Polski ludzie mówiČ w ten sposób?

C. Przeksztaųđ tekst opowiadania Tetmajera – uǏyj jħzyka ogólnopolskiego.

1
2
3
4
5

kajsi – gdzieƑ.
haŷ – tam.
janioų – anioų.
jacy – tylko.
kieniekie – niekiedy.

6
7
8
9

wto – kto.
naskik – naszych.
pote – wreszcie.
kany – gdzie.

DIALEKT, DIALEKTYZMY I DIALEKTYZAC JA J%ZYKA

O zaśpionyk rycerzach powiadajom, że majom być kajsi1 zaśpioni w Giewoncie.
Konie hań2 stojom przy złobak, bo ig hań widział kowal, Fakla, co ig kuł. Bo sie im
podkowy psujom i przekuwać ig trzeba.
Janioł3 po tego Fakle do wsi, w Kościeliska, hodzieł kielka razy za jego żywobycia.
Jest hań grota niezmierna, ciemna, ino sie kaganki świecom po ścianak. Ci rycerze
śpiom, a co dziesieńć lat to nostarsy pomiendzy niemi podźwiguje głowe i pyto sie janioła,
co ig pilnuje:
– Cy juz cas?
I sytka rycerze podźwigujom głowy w hełmak zelaznyk, ale janioł odpowiado:
– Nie. Śpijcie.
I śpiom dalej.
Nad niemi jest skała wielga i głęboko do ziemi trza iść ku nim. Ino ze hań trefi
jacy4 ten, co go janioł pilnujący powiedzie.
Jo se nieroz myślem i myślem se: Moze to i być. Mozom być zaśpioni rycerze
w Giewoncie, bo sytko w Boskiej mocy.
Ale se i to myślem kieniekie5, ze wto6 wie, jako to? Cy som nie jest w naskik7
hłopskik piersiak zaśpioni śpiący rycerze i cy to pote8 ta skała, kany9 śpiom, to nie my?
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Giewont, masyw górski w Tatrach Zachodnich
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D. Porównaj oba teksty. Twój z pewnoƑciČ jest bardziej zrozumiaųy. WyjaƑnij
powody, dla których autor napisaų swój utwór gwarČ.

4. Swoimi sųowami wyraǍ gųównČ myƑl zawartČ w podanym tekƑcie.

ks. J. Tischner, Filozofia po góralsku

5. Przeczytaj fragment wyliczanki kaszubskiej i obejrzyj ilustracjħ (s. 80). Na tej podstawie przeųóǏ sųowa piosenki na jħzyk ogólnopolski.
To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô [cesarskô] stolëca.
To są basë, to są skrzëpczi, to òznaczô Kaszëba [szlachcëca].
Òznaczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.
To je ridel, to je tëcz, to są chojnë, widłë gnojné.
To je krzëwé, to je prosté, to je òsné [tylné] kòło wòzné.
Tylné kòło wòzné, to je krzëwé, to je prosté, chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz, òznaczô
Kaszëba…
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtrojôczi [półtorôczi].
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Klëka, wół, całé, pół, hôk, ptôk, półtrojôk, chojnë, widłë gnojné…
To je małé, to je wiôldżé, to są jinstruméńta wszôlczé.
http://www.naszekaszuby.pl
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Rozum to jest grunt. Grunt trza zaorać, zaskródlić, nawozami omaścić – to pote rodzi.
Kielo się trza narobić, coby grunt pod plony przysposobić. Ludzie chodzóm koło gruntów,
a koło rozumu mało fto chodzi. A nie trza przecie duzo. Ino se trza pomyśleć tak: „Sóm
tacy, co myślom lepiej, jako jo”. Kie se to juz uzmysłowis, to sukoj takiego, spotykoj sie
z nim, duzo nie godoj, niech on godo. A ty słuchoj. Ani sie spostrzezes, kie i ty bees mioł
jasność w głowie.
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Porównaj obie wersje piosenki. Jakie wnioski moǏesz wyciČgnČđ?

6. Zapoznaj siħ z fragmentami wypowiedzi wybitnego polskiego jħzykoznawcy,
prof. Jana Miodka. WyraǍ wųasnymi sųowami gųównČ myƑl kaǏdego akapitu.
(1) Mowę śląską należy uznać za jedną z najbardziej archaicznych gwar polskich. Bez
przesady można powiedzieć, że jest to najbardziej polska spośród wszystkich
polskich gwar i że to uporczywe trzymanie się gwary umożliwiło Ślązakom – mimo
ciężkiego położenia – dochowanie swojego rodzimego języka. I o tym trzeba
pamiętać w chwilach indywidualnych czy grupowych rozważań o Śląsku i Ślązakach.
[…]
(2) Gwary sięgają korzeni naszej mowy (jeszcze przed ostatnią wojną czynnie
posługiwała się nimi absolutna większość Polaków), a najbardziej archaiczne
spośród nich – jak gwara śląska – zachowały do dziś takie formy i kategorie
gramatyczne, które w polszczyźnie ogólnej dawno temu odeszły w językową
przeszłość.
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Muzeum Wsi Sųowiŷskiej w Klukach, Kaszuby
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(3) Uporczywe trzymanie się gwary chroni przed językowym wynarodowieniem, czego
chlubnym przykładem w naszych dziejach są właśnie Ślązacy. Młodzi Ślązacy muszą
jednak sobie uświadomić różnicę między polszczyzną literacką a gwarą i wykształcić
w sobie podwójną kompetencję językową. Każdy nauczyciel zaś, kształcąc tę podwójną kompetencję, powinien wytworzyć w uczniach przekonanie o wartości gwary
śląskiej. Nie wolno mu jej tępić i traktować jako gorszej, bo język literacki wyrósł
właśnie z odmian dialektycznych, które – zwłaszcza w polszczyźnie śląskiej –
do dziś są skarbnicą wielu staropolskich wyrażeń i form gramatycznych.
J. Miodek, _lČska ojczyzna polszczyzna

(1)

(2)

(3)

7. Czy w Twojej okolicy mieszkajČ ludzie mówiČcy gwarČ? JeƑli tak, spróbuj z nimi
porozmawiađ. Na podstawie tej rozmowy sporzČdǍ w zeszycie sųowniczek kilku,
kilkunastu lub kilkudziesiħciu sųów, które w regionalnej odmianie brzmiČ inaczej
niǏ w jħzyku ogólnopolskim.

