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Dialektologia a etnolingwistyka

Artykuł jest próbą przedstawienia związków miedzy dialektologią a etnolingwi
styką, pokazania elementów zbliżenia i wzajemnego przenikania. Omawiając związki 
obu dyscyplin, autorka wychodzi od założeń dialektologii i etnolingwistyki. Stwierdza, 
że obie dyscypliny łączy badanie języka mówionego mieszkańców wsi i sposób kom
pletowania materiałów. Dialektologia przejęła z etnolingwistyki definicję kognitywną, 
pojęcie językowego obrazu świata, możliwość rozszerzenia obrazu gwary o zwyczaje, 
obyczaje, obrzędy, wierzenia; etnolingwistyka z dialektologii — opis mówionej od
miany języka, metodę zbierania materiału terenowego, pojęcie centrum i peryferii oraz 
mapowanie faktów obyczajowych i kulturowych. Dla badań dialektologicznych szcze
gólnie ważny jest zasięg geograficzny faktów językowych, dla etnolingwistycznych ich 
kulturowe odniesienia, ale w obu wypadkach należy uwzględnić jeden i drugi aspekt. 
Włączenie metod etnolingwistycznych do dialektologii, a dialektologicznych do etno
lingwistyki, daje możliwości nakreślenia wszechstronnego obrazu poszczególnych zja
wisk językowych i wyjaśniania ich kontekstów kulturowych i obyczajowych. Rozwa
żania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami wypowiedzi mieszkańców wsi re
gionu lubelskiego na podstawie własnych zapisów autorki z lat 1990-2005.

Dialektologia w ujęciu tradycyjnym „zajmuje się opisem zróżnicowań mowy 
ludowej danego terytorium etnicznego oraz badaniem przyczyn i procesów, które 
do tego zróżnicowania doprowadziły” (Dejna 1981: 8). W tak rozumianej dialek
tologii Karol Dejna wydzielał dwa działy: dialektografię i dialektologię. W obrę
bie dialektografii, która jest opisowo-materiałową sumą wiedzy o cechach fone
tycznych, gramatycznych i słownikowych poszczególnych gwar lub ich zespołów, 
„bada się i przedstawia opisowo, kartograficznie, czy nawet w postaci usystema
tyzowanych materiałów (słowniki, teksty gwarowe) stan gwarowy, jaki w danym 



92 Halina Pelcowa

czasie panuje w poszczególnych punktach albo na większych obszarach terytorium 
językowego [...]” (Dejna 1981: 12), dialektologia zaś wyjaśnia procesy różnico
wania się cech językowych, ustala przyczyny tych procesów i warunki, w jakich 
one zachodzą, omawia prawidłowości i rezultaty ich przebiegu.

Obraz nakreślony przez Dejnę nie przystaje jednak w pełni do współczesnych 
badań gwaroznawczych, które wyraźnie skłaniają się w stronę etnolingwistyki, re
alizowanej w dwóch aspektach. Pierwszy — związany z pojęciem „etniczności” — 
wyodrębnia języki od strony geograficznej, omawia ich wzajemne stosunki i uwa
runkowania, zwraca uwagę na badania języków mniejszości narodowych, klasyfi
kację genetyczną i typologiczną języków oraz ich odniesienie do sfer kulturowych 
świata'(por. Furdal 1980: 74; Zieniukowa 1998: 233-241). Drugi nurt łączy się 
z pojęciem językowego obrazu świata i stanowi podstawę etnolingwistyki w jej 
wersji uprawianej m.in. w środowisku lubelskim.

Dialektologii bliższe jest ujęcie drugie. Tak pojmowaną etnolingwistykę inte
resują związki zachodzące między zjawiskami językowymi a zjawiskami kulturo
wymi, a zatem — jak pisze jej reprezentant Jerzy Bartmiński — „za przedmiot 
swoich badań obiera język w jego złożonej relacji do kultury. A więc system ję
zykowy jako zinstytucjonalizowany wytwór społeczny w całym bogactwie jego 
odmian, stylów, wariantów, a także w całej różnorodności jego użyć, w relacji do 
systemu kultury jako swoistego porządku ludzkich działań z wpisanymi w te dzia
łania wzorami i wartościami, a także do kultury jako wytworu owych działań” 
(Bartmiński 1988a: 5). Nie będę szczegółowo wchodzić w problematykę etnolin
gwistyki, założenia i charakterystykę poszczególnych etapów rozwoju przedsta
wili kolejno: Jerzy Bartmiński w artykule Lubelska etnolingwistyka (2002: 29^42) 
i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska w artykule Badania etnolingwistyczne 
w Lublinie (2004: 79-89). Tu tylko wspomnę, że badania etnolingwistyczne w Lu
blinie, skupione wokół Słownika stereotypów i symboli ludowych (Bartmiński 
1988b; 1996; 1999) i rocznika „Etnolingwistyka”, wyrosły na gruncie dialekto
logii. Początkowo obejmowały tylko polszczyznę ludową i ten etap rozwoju etno
lingwistyki był bardzo bliski dialektologii. Potem etnolingwistyka zaczęła znacz
nie odbiegać od dialektologii, rozszerzając zakres badań na polszczyznę ogólną, 
na jej wewnętrzne, stylowe i gatunkowe zróżnicowanie, na aspekty porównawcze 
i międzyjęzykowe, zwłaszcza w płaszczyźnie semantycznej i aksjologicznej, aby 
ostatecznie usytuować się w nurcie lingwistyki antropologiczno-kulturowej i ko
gnitywnej.

Tak więc dialektologia i etnolingwistyka to bliskie sobie dziedziny badawcze, 
które mają wspólne źródło i wspólny cel — przedstawienie najpełniejszego obrazu 
językowo-kulturowego polskiej wsi. Operują podobnym materiałem, ale stosują 
różne metody opisu. Według Grażyny Habrajskiej (1998: 57-61) obie dyscypliny 
łączy: 1) badanie języka mówionego mieszkańców wsi, przy czym w wypadku et- 
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nolingwistyki także ludowych tekstów artystycznych (pieśni, wiersze, przysłowia 
itp.); 2) sposób kompletowania materiałów w postaci nagranych tekstów mówio
nych, w przypadku etnolingwistyki zwłaszcza tekstów kliszowanych; 3) wykorzy
stanie kwestionariuszy do gromadzenia materiału w terenie, przy czym kwestiona
riuszową metodę badania zjawisk językowych etnolingwistyka przejęła z dialekto
logii. Obie dziedziny różni, według autorki, sposób opisu i interpretacji zebranego 
materiału.

W tym miejscu należy wspomnieć jeszcze o innych aspektach, wskazujących 
na komplementamość obu dziedzin badawczych, ale zanim przejdziemy do nakre
ślenia wzajemnych relacji między dialektologią a etnolingwistyką, wskażemy, co 
je łączy, a co dzieli, przyjrzyjmy się bliżej współczesnym tendencjom w badaniach 
dialektologicznych.

Kwiryna Handke (1986: 37-46) wskazuje na otwartość dialektologii na inne 
nauki, a w związku z tym na łatwość przyswajania różnych teorii i metod, co 
w obliczu szybkich przemian zachodzących we współczesnej wsi jest szczegól
nie ważne. Każdy dialektolog stawia sobie dziś pytanie, co badać, kogo badać 
i jak badać oraz jakie metody zastosować przy interpretacji materiału, który jest 
coraz bardziej zróżnicowany i coraz bardziej odstający od pierwowzoru gwaro
wego. W związku z tym zmieniają się sposoby pozyskiwania materiału i jego 
interpretacji. Tak więc „badając grupę najstarszych mieszkańców wsi otrzymu
jemy systemową reprezentację cech gwarowych, łącząc ten materiał z wcześniej
szym, wydobytym z opracowań, uzyskujemy obraz zmian i tendencji zachodzą
cych w najstarszej warstwie gwar, a włączając w to zróżnicowanie pokoleniowe 
otrzymujemy obraz różnic i podobieństw w mowie mieszkańców, wskazując przy 
tym na zanik jednych cech i ekspansywność innych. Uwzględniając zaś zmiany 
językowe, zachodzące w wyniku zderzenia się współczesności z przeszłością, uzy
skujemy obraz zachowań językowych mieszkańców współczesnej wsi” (Pelcowa 
1998: 106), a także sposób wartościowania i interpretacji otaczającej rzeczywi
stości. Można zatem powiedzieć, że dialektologia bada dziś bardziej sytuację języ
kową współczesnej wsi niż opisuje system gwarowy, stąd też widoczny w ostatnich 
latach wyraźny zwrot w stronę socjolingwistyki i pragmatyki języka, a w związku 
z interdyscyplinarnym charakterem dialektologii jako nauki, także w stronę etno
lingwistyki, etnografii, folklorystyki, antropologii kultury. Tylko takie połączenie 
pozwala na pokazanie wszechstronnego obrazu nie tylko zjawisk językowych, ale 
całej sfery społeczno-kulturowo-obyczajowej mieszkańców współczesnej i dawnej 
wsi.

Do obecnej sytuacji językowej nie przystaje też tradycyjna definicja gwary. 
W związku z tym coraz częściej pisze się nie o gwarze, ale o mowie mieszkańców 
wsi, mowie wsi, języku mieszkańców wsi, języku polskiej wsi (Zagórski 1991; 
Kurek 1995; Kąś 1994; Ożóg 1998: 119-125; 2001; Cygan 1996: 43-53; 2002: 
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83-92; Pelcowa 2000: 91-104; 2004a: 155-168; 2004b: 163-177), mówieniu po 
wiejsku w opozycji do mówienia po polsku (Kąś 2001: 191-200) lub mówienia po 
pańsku (Mazur 2001: 403-417), traktując gwarę jako jeden ze sposobów mówie
nia i jedną z odmian językowych. Pojęcia te trafniej oddają sytuację współczesnej 
wsi, na której, w wyniku przemieszczeń ludności, znaleźli się ludzie z różnych re
gionów, środowisk zawodowych, nosiciele różnych tradycji kulturowych, różnych 
obyczajów. W związku z tym bezpieczniej jest używać pojęcia „mowa mieszkań
ców wsi”, jeżeli poddajemy badaniom różne grupy wiekowe, społeczne, a „gwara”, 
jeżeli badamy wyłącznie mowę najstarszego i średniego pokolenia, słabo wykształ
conego i pracującego na roli.

Zdćrzenie przeszłości i teraźniejszości wymusza nie tylko inny sposób po
dejścia do badania gwary, ale też zmianę tradycyjnego sposobu myślenia o niej 
jako o zespole cech językowych, głównie fonetycznych, morfologicznych i leksy
kalnych, mających ograniczone zasięgi geograficzne. Dialektologia coraz bardziej 
wchodzi w sferę badania kultury, w obyczajowość, z uwzględnieniem mentalno
ści użytkowników gwary, ich sposobu interpretacji świata, jego oceny, widzenia 
wsi i mowy jej mieszkańców przez pryzmat przeszłości lub z wyłącznie zazna
czoną teraźniejszością, ale też przez porównanie i wartościowanie rzeczywistości 
pozajęzykowej dawnej i obecnej. Tradycyjna dialektologia była nastawiona na in
nego typu informatorów. Współczesna bada nie tylko stopień znajomości gwary, 
ale także sposób językowego zachowania się, kompetencję językową i kompeten
cję komunikacyjną, różnice pokoleniowe uwarunkowane sytuacyjnie, ale też — 
idąc w stronę etnolingwistyki — system wartości, kontekst kulturowy. Badacze 
mowy współczesnej wsi muszą liczyć się ze zmieniającą się rzeczywistością, dla
tego też coraz więcej uwagi przywiązuje się do określenia stopnia świadomości 
językowej mieszkańców wsi i wartościowania otaczającego świata, do motywa
cji nazwotwórczych, definiowania pojęć. Badamy mechanizmy zachowań języko
wych uwarunkowane kulturowo i obyczajowo, a wypowiedź gwarową traktujemy 
jako typ przekazu kulturowego, łączącego przeszłość i współczesność. Przy tak 
pojętej interpretacji tekstu gwarowego jesteśmy jednak zdecydowanie bliżej etno
lingwistyki niż tradycyjnej dialektologii. Jeżeli bowiem uwzględniamy uwarun
kowania kulturowe, to ich częścią jest system wartości, będący rdzeniem każdej 
kultury, a — opisując ten system i sięgając do aksjologii — wchodzimy na teren 
badawczy etnolingwistyki.

Kulturowy aspekt gwar zawarty jest w sposobie interpretacji słów, a łączni
kiem między tym, co jeszcze tkwi w dialektologii, a tym, co już jest elementem 
etnolingwistyki, jest sposób definiowania. Są słowa czytelne dla użytkowników 
gwary, które coś mówią, o czymś informują (są to najczęściej nazwy stare) i są na
zwy niezrozumiałe — niejasne nie tylko etymologicznie, ale też nieczytelne kul
turowo, obyczajowo, np. przy nazwach ‘galarety z nóżek’ motywacji nie ma tylko 
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ogólnopolska galareta, bo dla mieszkańców wsi jest niejasna etymologicznie i nie 
wywodzi się z kręgu kultury ludowej. Pozostałe określenia tworzą trzy gniazda 
nazewnicze, związane ze spojrzeniem na ten sam desygnat z różnych punktów 
widzenia, a wrażenia odbierane są za pomocą zmysłów: dotyku (zimne nogi, zsia
dłe nogi, siadlaki, studzienina, studzielina, studzieniec, wystudzienina, wystudzie- 
lina, ziębianka), wzroku (trząska, trzęsionka, trzęsawa, trzęsawica, dryga, drygi, 
drygla, drygle, drygolina, drygieliny) i smaku (kwaszę liny). Z kolei nazwy okre
ślające ‘źrenicę oka’ motywowane są: funkcjonalnie1 przez czasowniki patrzeć, 
spozierać (źrenica, źronko, źrenica, patronka, patrzydło, patrzydełko, patrzączka), 
percepcyjnie — ze względu na kształt (gałka) i kulturowo — uwydatniając tę cechę 
‘źrenicy’, która wskazuje, co można w oku zobaczyć podczas rozmowy z drugim 
człowiekiem (panienka, lalka, laleczka, człowieczek, człowieczko). Występujące 
często w jednej wsi różne nazwy, np. źrenica, panienka, laleczka, człowieczek są 
jednak wyraźnie wartościowane, z rozgraniczonym zakresem użycia: bo laleczkę 
i panienkę może zobaczyć tylko człowiek prawy, co ma czyste sumienie, a złodziej, 
krętacz to ino człuwieczka zubaczy (okolice Krasnegostawu).1 2 Wielość nazw jest 
tu uwarunkowana obyczajowo i kulturowo.

1 Przywołujemy tu sposób widzenia tego desygnatu i jego interpretacji w języku ogólnym, 
zaprezentowany przez Jerzego Bartmińskiego (1990: 112-113).

2 W artykule przywołuję wypowiedzi mieszkańców wsi regionu lublelskiego, zebrane przeze 
mnie w latach 1990-2005.

Witold Doroszewski (1962) pisał, że nazwy nie można badać bez ścisłej ko
relacji z desygnatem. Wypada dodać, że nie można jej badać (podobnie jak de- 
sygnatu) także bez uwzględnienia relacji ze sferą kulturową, obyczajową, a więc 
bez powiązania ze środowiskiem, w którym żyje i funkcjonuje nazwa i desygnat. 
Mieszkańcy wsi potrafią podawane przez siebie nazwy zinterpretować, nadać im 
przez to głębszy sens, ale tylko wtedy, gdy są one elementem ich rzeczywistości ję
zykowej, np. nazwa dryga, w odróżnieniu od galarety, jest wyrazista, bo opiera się 
na percepcji wzrokowej, ale przede wszystkim jest elementem tradycji kulturowej 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie, bo — jak twierdzi jedna z mieszkanek 
podzamojskiej wsi — dryga to stąd sie tak nazywa, że ona jak sie patrzy to tak 
dryga, no tak trzęsie sie, bo to zgęśnie sie, ale nie tak całkiem ino tak troche i takie 
drygające ono jest, a galareta to skąd ta nazwa sie wzina to nie powim, tak zaczeni 
mówić to i ja tak mowie, ale czego to jest tak nazwane i skąd przyszło to nie wim. 
Nazwa jest sposobem mówienia o otaczającym świecie, istotnym elementem jego 
interpretacji, powiązanym nićmi zależności nie tylko z desygnatem, ale i z innymi 
nazwami i elementami otaczającej rzeczywistości. Powinna być zatem częścią spo
sobu myślenia i postrzegania świata przez mieszkańców wsi, dlatego też w obrazie 
gwarowym trzeba uwzględnić nie tylko słowo, ale jego strukturę, pokazać szerszy 
kontekst kulturowy i charakter nazywanego desygnatu: do czego służy (np. jest
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przedmiotem, jest zjawiskiem, jest całością lub częścią czegoś), jaki ma kształt, 
kolor, jaką pełni funkcję, po co się używa nazwy i przedmiotu, kto używa, w jakiej 
sytuacji.

Wiemy, ze gwara jest zewnętrznym językowym reprezentantem kultury wiej
skiej, a więc określonych desygnatów. Słowo w gwarze łączy się ściśle z desy- 
gnatem, a ten jest wytworem określonej kultury, a więc „wyodrębnia się z rze
czywistości niejako izolowana rzecz, ale jako element pozostający w określonych 
związkach z innymi fragmentami tejże rzeczywistości” (Doroszewski 1962: 142). 
Ściśle określone, nazwane, a także zdefiniowane, może być tylko to, co jest znane 
z bezpośredniego doświadczenia. Użytkownicy gwary nie definiują tego, co jest 
nieznäne, ani tego, co jest oczywiste, np. na pytanie o psa pada odpowiedź: chodź 
tu Burek Pani chce cie zobaczyć, bo musi psa nie widziała. Ale dalej informa- 
torka nieoczekiwanie zaczyna rozwijać swoją wypowiedź, z której wynika, że: 
pies to zwierzę domowe, jest czarny albo bury. Czarny to Kruczek, Azor przeważ
nie, a bury to Burek, a można i inaczy nazwać, pies ma łeb, ogon, uszy, niuch, 
cztery łapy (nie ma głowy ani nóg tak jak człowiek tylko łapy i łeb sie na to mówi), 
szczeka, wyje — jak wyje to może nieszczęs'cie sprowadzić, broni gospodarstwa, 
ma budę, jest przyjacielem człowieka, może ugryźć, merda ogonem, łasi się, liże 
po nogach, prosi o jedzenie (okolice Szczebrzeszyna). To wyraźne odniesienie do 
otaczającego świata i ściśle usytuowanie desygnatu i jego nazwy w określonym 
kręgu znaczeniowym i kulturowym przebija z większości wypowiedzi gwarowych, 
które są często nieuporządkowane, gdyż informatorzy chcąc przekazać jak najwię
cej informacji, łączą ze sobą fakty z różnych sfer tematycznych i kulturowych, np. 
zaczynają o żniwach, a kończą o religijności mieszkańców wsi czy o pieczeniu 
chleba, ale ten chaos jest tylko pozorny, zaś powiązanie ze sobą różnych treści nie 
jest przypadkowe. Każde słowo, podobnie jak i każdy nazywany desygnat, tworzą 
bowiem strukturę łańcuchową, poprzez umieszczenie w szerokim kontekście rze
czywistości pozajęzykowej i przez odwołanie się do grupy wyrazów tworzących 
wspólne pole semantyczne, a także do grupy desygnatów, wśród których mieści się 
opisywane hasło. Nie można zatem opowiadać o żniwach bez zaznaczenia różno
rodności i bogactwa nazewnictwa gwarowego, związanego z tym wycinkiem rze
czywistości wiejskiej, np. bez wspomnienia ostatniego pokosu, niedokoszonych 
kłosów itp., ale także bez uwzględnienia pojawiającego się nowego aspektu, zwią
zanego ze zmianą sposobu zbioru zboża, bo po co kumu kosa w erze kumbajnów 
mówi informator zapytany o części kosy.

We wszystkich wypowiedziach gwarowych obraz życia wiejskiego przedsta
wiony jest bardzo szczegółowo i drobiazgowo. Mieszkańcy wsi zwracają uwagę 
na te właściwości, które odróżniają dany desygnat od innych (np. zwierzę od ro
śliny, przedmiot od zjawiska) lub wyróżniają go na tle desygnatów danej klasy 
(danego pola znaczeniowego), np. kradnie zboże na polu i szczeka (ziemny pies), 
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kwitnie w maju, biało abo fioletowo (bez), lub ma ładne takie żółte kwiaty, rośnie 
na podmokłych łąkach (kaczenieć), kwnie różowo i rośnie w życie, w pszenicy, taki 
chwast paskudny (kąkol).

„Należy jednak pamiętać, że każdy dział kultury materialnej i duchowej ma swoją specyfikę, 
rządzą nim inne prawa i uwarunkowania kulturowe, obyczajowe, dlatego też przy zróżnicowanym 
tematycznie nazewnictwie potrzebne są odmienne mechanizmy selekcyjne. Wykładnikami identyfi
kującymi są najczęściej cechy lub właściwości desygnatu tkwiące w jego strukturze realnoznacze- 
niowej, a zatem do definiowania służą te elementy, które legły u podstawy mechanizmów nazwo- 
twórczych. Mamy więc, w zależności od typu charakteryzowanego obiektu, wskazanie na: kształt, 
barwę, funkcję, miejsce występowania, okres kwitnienia, właściwości lecznicze, użytkowe, ale także 
na budowę, rodzaj czynności, wykonawcę czynności, produkt i wytwór czynności, pełnioną funkcję 
czy przeznaczenie.” (Pelcowa 2003: 304)

Na przykład makutra to na mak, do statków, do naczyniów kuchennych nale
żała, a teraz to mało dzie już jest, no tako miska, ale gliniano była, kolor szary 
i taka kręglutko, i w tym w pośće mak sie łucirało, w pośće i na wilije, bo też z ma
kiem sie jadło, a i ciasto w tym rubili, te ruźne masy, tam jajka, masło, cukier to 
razem kręcili, bo mikserów to nicht ni miał. I musi to od tego maku te makutre 
te nasze przodki, nasze pradziadki, dziadki nazwali, a my za niemi też tak mówim 
(okolice Zamościa), maśnicka, bo w ni masło sie robi, od masła to maśnicka sie na- 
zywo, bo to urządzenie takie domowe do wyrobu masła, takie nacynie starodawne 
(okolice Bychawy), prządka to stąd, bo na ni przędzie sie włókno i tam różno
ści sie wyrabia, a to kilimy, a to kapy, chudniki, i to takie wielgie, tako maszyna, 
kołowrotek też mówio na to, bo to takie koło jest, co sie obraco tak i to robi to, 
i tych różnych częściów to ma dużo. Ale prządkę to nie każdym miał w domu, bo 
to przęślica przeważnie była, bo do przędzenia służyła, i tu taka kądziel, tu wrzy- 
ciono było i tak o tu kręcił i to furgało tak, i taki krężel był, co jak fryga sie kręciuł, 
bo to cały przyrząd dumovy taki i przędzie włókno i nazywa sie stąd prządka, tak 
samo jak baba co przędzie, to też od przędzenia prządka jest (okolice Biłgoraja), 
bujowka to płachta zawiesona na cterech kijach, w tym dziecioka sie kładzie i sie 
tak go łusypio na polu, tak sie bujało w jedne i druge stronę, w górę i na dół i stąd 
ta bujowka, bo to nie jest prawdziwie kułyska, a ino tako bujowka łod tego buja
nie (okolice Łukowa), świniucha to chwast taki, wielge to rośnie, liśće ma takie 
i takie drubniutke niby to nasienie, ni to kwiatki, ni co, tyż to takie zilone, kartofle 
to putrafi zawalić, a jakby nic nie robić to jak drzewo wyrośnie, a świniucha to ta 
nazwa, że to jak młode to sie świnam przyważnie rwie, a kiedyś to jak był głód to 
rwali to i jedli ludzie, gotowali i jedli jak śpinak. My mówim świniucha, a drugie to 
jeszcze zielenina na to mówio czy łoboda, lebioda (okolice Chełma), maciorka to 
stąd nazwali, że to w tym konopiu nasienie jest, bo drugi to suszkiem sie nazywa, no 
bo on nasienia nie ma znowu i stąd suszek (okolice Hrubieszowa). Często ten sam 
desygnat może być przez różne osoby ujmowany w różnych aspektach, np. bławat 
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to chwast, zioło, kwiat, roślina, ale też wszystkie te elementy mogą wystąpić ra
zem, w jednej wypowiedzi, np. bławat to taki chwost, co rośnie w zbożu, no tako 
niedużo ruślina, chwost, i to kwitnie niebiesko, taki ładny nawet kwiatek, a jak 
myśmy byli dziećmi to sie to rwało te kwiatki i na słonku sie stawiało w butelce 
i taki napój z tego, wino sie rubiło, i to jak churuwali na żółtaczkę to kazali stare 
take herbatkę z tego chabra pić (okolice Szczebrzeszyna). Zależy to od przyjętego 
punktu widzenia użytkownika gwary i jego wiedzy oraz tego, który aspekt będzie 
starał się uwypuklić — użytkowy, potoczny, estetyczny itp. (por. też: Bartmiński 
1993: 270-272).

Zadaniem dialektologa jest to wszystko opisać. I tutaj nie zawsze wystarczają 
metody ściśle dialektologiczne, a badacz może i powinien sięgać do założeń 
etnolingwistyki. W tym zakresie dobrze sprawdza się model definicji kognitywnej 
(por. m.in. Pelcowa 2003: 299-310), która po pierwsze — ujmuje

wszystkie cechy zakodowane głęboko w strukturze języka i przypisywane przedmiotowi w sposób 
stały, cechy zatem relewantne dla rozumienia tekstów (bez ograniczania się —jak w definicjach 
taksonomicznych — do cech „koniecznych i wystarczających”); po drugie — powinien odtwarzać 
wewnętrzne uporządkowanie cech, zgodne z poczuciem mówiących [... ] i odpowiadające utrwalo
nemu w języku „naiwnemu obrazowi świata” [... ] (Bartmiński 1993: 269).

Informatorzy opisują każdy, nawet najdrobniejszy element, sytuując go na tle 
dawnych realiów wiejskich, przy czym silna potrzeba i konieczność nazywania 
każdego fragmentu otaczającej człowieka rzeczywistości jest szczególnie ważna 
wtedy, gdy desygnat jest typowym wyznacznikiem wiejskiego świata (przy na
zwach sprzętów rolniczych, części wozu, budownictwie, pracach polowych, chwa
stach itp.), lub też gdy użycia nazwy gwarowej wymaga sytuacja i miejsce roz
mowy (np. w rozmowie o realiach typowo wiejskich lub w kontaktach ze starszymi 
osobami, które znają tylko gwarę). Szczególna dbałość o detale dotyczy zarówno 
samych desygnatów, np. wypowiedź o kromce chleba: jest piersza to całuszka, bo 
chleb zanim zacznie sie jeść trzeba zrobić znak krzyża i ucałować, bo to świętość, 
i jest ta na końcu, ustatnia — to przylepka, jest gruba — to pajda, jest taka nur- 
malna — pajdka, cieniutka to krumeczka, a i jeszcze może być bez cały chleb to 
u nas sie śmieli, że pajdzisko se wziun, tako wielgo. I to kiedyś tak nazywali, a i 
tera tak nazywajo, młode to i troche już tego nie wiedzo, ale niktóre to w domu też 
tak mówio (okolice Hrubieszowa), jak i zjawisk kulturowych czy obyczajowych, 
np. słowo kutia może być zrozumiałe wyłącznie w kontekście kolacji wigilijnej: 
kutia to tak można wytłumaczyć, to sie robi jo, bierze sie mak, mjód, pszenice, całe 
ziarka, i te pszenice sie w stępie rozetrze, doda sie mak, mjód, to sie razem skucia, 
tak zetrze w dunicy czy tam w czym innym, ale to kiedyś w dunicy ino sie tarło, i jak 
teraz to możno jeszcze rodzynki dać, orzechi, i to taka tradycyjna potrawa je, bo 
kuti nie można tak pu prostu se ugotować, to sie tylko robi na wilije, bo to ważna 
putrawa, to można powiedzie symbol jest... (okolice Hrubieszowa). Dialektolog 
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nie może jednak pominąć przy pytaniu o nazwę potrawy wigilijnej kutii zwyczaju 
rzucania kutią o sufit, przywołania celu, jakiemu to służyło, a także uwzględnienia 
tego, jaką symbolikę miały składniki kutii (miód, mak, pszenica, orzechy, bo kutia 
to taka tradycyjna potrawa na wigilie, a kutie to sie robiło tak: to je miód, bo miód 
to słodycz, no to żeby słodko było wszystkim bez cały rok, ale jeszcze mak, pszenica 
i tam insze, a miód to też stąd, że to miłość boska, symbol obfitości, wiecznej szczę
śliwości, a mak to płodność i urodzaj, pszenica to dar życia, bogactwo, urodzaj na 
zboże, bo to przecież od Boga wszystko dane, takie dary boskie}. A przy okazji nie 
może nie wydobyć innych elementów wigilijnego wieczoru, np. dwunastu potraw 
i ich motywacji, czy dawania pokarmu zwierzętom.

Pytając o desygnat staramy się zatem wydobyć nie tylko jego nazwę, ale 
motywację jej użycia, zakres użycia, kontekst kulturowy, relacje do innych nazw 
oraz miejsce nazwy i desygnatu w określonym kręgu kulturowym, np. kukułka to 
nie tylko ptak, ale też taki ptak, co kuka na drzewie, podrzuco drugim swoje jajka 
i kuko łod wczesny wiosny do Pietra i Pawła, a potem to mówio, że sie w jastrzębia 
przemienia, i jak kogo łukuko bez piniędzy to sie tego już piniądz nie bedzie trzymoł 
sie tego człuwieka, to bida bedzie, a jak z piniędzmi, nawet grosza mić to już dobrze, 
bo jak z piniędzmi to dustatek bedzie, ło takie tam bajki, ale ludzie w to wierzyli 
i niejednemu sie sprawdziło, a jest i taki różowy kwiatek na łące, też kukułka, to 
ni wolno było tego du domu przynosić, bo krowa mogła stracić mleko. A panny to 
jeszcze kiedyś słuchali jak ta kukułka kukała to za tyle lat za mąż wyjdzie (okolice 
Szczebrzeszyna). Podobnie jest z nazywaniem niektórych roślin, np. skrzyp mówili 
tak, a i chrzyść też mówili, to tako wysoko trawa jakby, taki kwost, łono tak sie 
rozrywało, na takie kawołki ta łodyżka i jak to nadusiuł to skrzypiało i to skrzyp 
mówili, a mówili tyż chrzęść, bo to tak jak sie ruzmino to chrzęściało tak, ale to 
też dobre na płuca i łod anemi, to mówili, że to dobre, a i ja sama piłam z tego 
te zioła, żeby krwi nabrać, i dobre tyż na włosy, na pazory, na wzmocnienie takie 
ogólne. To prawda jest, ja sama to rubiłam, a z niegdysiejszych casów to zustało. 
Jak kto ni wierzy to możno sprawdzić, bo to rośnie wszędzie, a znowu zrubienie 
tego lykarstwa to ni żadne mecyje, tu u nas to mieli przepis na to, ja też wiem 
jak to zrobić (okolice Kraśnika). W przywołanych wypowiedziach pojawiają się, 
oprócz nazwy, także dodatkowe informacje, dzięki którym opis zyskuje aspekt 
etnolingwistyczny.

Definicja kognitywna, przeniesiona do dialektologii z etnolingwistyki, jest 
więc tym, co — mimo różnicy w sposobie realizacji — łączy obie dyscypliny 
badawcze. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że współczesne badania dia- 
lektologiczne wykorzystują w interpretacji materiału metodę etnolingwistycznego 
opisu zjawisk. Ale dialektologia jako pierwsza, opisując wiejską polszczyznę mó
wioną, wniosła istotny wkład w rozwój etnolingwistyki. Z dialektologii etnolin
gwistyka przejęła zatem opis mówionej odmiany języka i metodę zbierania ma
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teriału. Z badań dialektologicznych wywodzi się też pojęcie centrum i peryferii, 
wykorzystane do określenia prototypowości i zastosowane w definicji kognityw
nej, ale z drugiej strony dialektologia chętnie wykorzystuje do swoich analiz mo
del definicji wypracowany prze etnolingwistykę oraz pojęcie językowego obrazu 
świata.

Istotnym narzędziem opisu zjawisk języka mówionego jest mapa. W dialekto
logii mapa jest nieodłącznym elementem analizy materiału, nie tylko ekspozycją, 
ale jego wszechstronną interpretacją. Można na niej prześledzić geografię zjawi
ska, ale też jego synonimy, heteronimy, różnicowanie się zasięgów i znaczeń, ar
chaizmy i innowacje, formy ekspansywne i regresywne, a także powiązanie desy- 
gnatu z jego tłem kulturowym, obyczajowym, społecznym. Wypracowana przez 
dialektologię metoda geografii lingwistycznej, tak ważna i niezbędna w opisie 
gwar, powoli znajduje uznanie w etnolingwistyce. Mapowanie faktów obyczajo
wych i kulturowych jest przeniesieniem metod interpretacji materiału z dialekto
logii do etnolingwistyki. I mimo że powszechnie uważa się, iż metody mapowa
nia nie da się w pełni zastosować w badaniach etnolingwistycznych (np. w sferze 
wierzeń czy obrzędów geografia nie jest ostra), to takie mapy już były częściowo 
sporządzane, m.in. próby mapowania faktów obyczajowych, kulturowych podej
mowali Stanisława Niebrzegowska i Jan Adamowski.

Sposób wykorzystania metod geografii lingwistycznej w etnolingwistyce i dia
lektologii różni zatem obie dyscypliny.

Dla badań dialektologicznych szczególnie ważny jest geograficzny zasięg ele
mentów językowych, dla etnolingwistycznych — ich kulturowe odniesienia. Jed
nak w obu wypadkach musimy uwzględnić jeden i drugi aspekt, gdyż sposób inter
pretacji świata jest podobny, bo świat jest opisywany z różnych punktów widzenia 
i często też różnymi metodami, ale coraz częściej komplementarnymi względem 
siebie.

Podstawowym założeniem etnolingwistyki jest łączenie języka z kulturą, ale 
ten problem był zawsze także przedmiotem badań dialektologów, szczególnie tych, 
którzy analizowali słownictwo czy zachowania językowe mieszkańców wsi, np. 
formy grzecznościowe. Nie można bowiem badać gwar nie uwzględniając szero
kiego tła kulturowego. Dialektologia, podobnie jak etnolingwistyka, traktuje ję
zyk jako twór zbiorowości, wspólnoty, wprowadzający w świat wartości i okre
ślonych wzorców kulturowych, uwzględnia dziedzictwo przeszłości, rolę trady
cji. Opisywanie zaś znaczeń słów, wydobywanie ich symboliki czy szukanie obok 
podstawowych komponentów opisujących słowa także elementów naddanych wy
nika ze swoistej interpretacji świata przez ludność wiejską. Etnolingwistyka propo
nuje jednak nowe sposoby opisu tego tła kulturowego, np. poprzez wprowadzenie 
definicji kognitywnej, która dobrze sprawdza się w badaniach gwarowych. Etno
lingwistyka daje też możliwość wzbogacenia opisu gwary o obyczaje, zwyczaje, 
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obrzędy, wierzenia. Jeżeli pytamy nie tylko o nazwę, ale też o motywację jej uży
cia i chcemy uchwycić mechanizmy nazwotwórcze, to zawsze sięgamy do metod 
etnolingwistyki. Ale na pytanie, gdzie kończy się dialektologia, a zaczyna etno
lingwistyka, trudno odpowiedzieć, bo niemożliwe jest wyznaczenie ostrej granicy 
między tym, co należy jeszcze do dialektologii, a co już do etnolingwistyki.

Współczesna dialektologia odeszła znacznie od pierwotnych założeń. Nie jest 
to tylko badanie zróżnicowania systemowego i geograficznego gwar, bo ten aspekt 
został w zasadzie opracowany, dlatego też coraz wyraźniej i coraz częściej skła
nia się w stronę socjolingwistyki, a ostatnio także w stronę etnolingwistyki. Et
nolingwistyka zaś bliska dialektologii w swoich początkach, obecnie oddaliła się 
od niej. Jednak dziś obie dziedziny więcej łączy niż dzieli. Wspólne pole badaw
cze można jeszcze rozszerzyć, np. włączając do dialektologii pojęcie profilowania, 
a do etnolingwistyki, oprócz map, także statystykę, w tym metodę dialektometrii, 
pozwalającą badać stopień pokrewieństwa i rozbieżności nie tylko samych faktów 
językowych, ale też faktów kulturowych.
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Dialectology and ethnolinguistics

The article attempts to show the links between dialectology and ethnolinguistics, the elements 
of their interconnection and interpenetration. The author starts by presenting the assumptions of the 
two disciplines. She claims that they are linked by research on the spoken variety of language and the 
method of data collection. Dialectology has endorsed the ethnolinguistic conception of a cognitive 
definition, the linguistic worldview conception, the possibility of extending the scope of a peasant 
dialect by including the relevant customs, rituals and beliefs. Ethnolinguistics, in turn, has endorsed 
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the dialectological focus on the spoken variety of language, the field methods of data collection, the 
conceptions of the centre and the periphery, as well as the mapping of customs and other cultural 
facts. Dialectological studies focus on the geographical range of linguistic facts, ethnolinguistics 
concentrates on their cultural aspects, but both dimensions are present in both disciplines. The 
inclusion of ethnolinguistic methods to dialectological studies and vice versa allows one to construct 
a many-sided picture of specific linguistic phenomena, as well as to explain their cultural and social 
contexts. Theoretical considerations are illustrated with samples of language collected in the Lublin 
region in the years 1990-2003 by the author herself.


