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abstract

The article discusses the phonetic features typical for the Polish language of the Southern Borderland 
which were reflected in two letters written by Kiev metropolitan Jan Borecki in the years 1624–1629.
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Jan Borecki (data urodzenia nieznana – zm. 1631), prawosławny metropoli-
ta kijowski w latach 1620–1631, znany pod imieniem hiob (Job), pochodził 
z miasta Borczy w ziemi lwowskiej, z rodziny szlacheckiej herbu hołobok. 
od 1604 roku był rektorem i nauczycielem języków starożytnych w szkole 
bractwa prawosławnego we Lwowie1 [chodynicki, 1936, s. 315]. Po roku 1605 
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1 Bractwa prawosławne powstawały w miastach na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej 
od Xv w. odgrywały one ważną rolę prawosławnych ośrodków życia religijnego i umysłowego. 
Zajmowały się sprawami zawodowymi, działalnością charytatywną, opiekuńczą, religijną. Ich 
członkowie zabiegali o uczynienie prawosławia na tyle atrakcyjnym, by zapobiec konwersjom. 
Znaczny nacisk kładziono na szkolnictwo i drukarstwo, bractwa stały się też protektorami wy-
znania. utworzenie bractw i monasterów stauropigialnych, wyjętych spod jurysdykcji biskupów, 
bardzo wzmocniło pozycję świeckich wyznawców prawosławia [Dzieje, 2006, s. 189–190; 
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przebywał prawdopodobnie na dworze księcia Konstantego ostrogskiego [Ja-
błonowski, 1899–1900], natomiast w roku 1615 znajdował się już w Kijowie2. 
Początkowo był nauczycielem i rektorem w szkole bractwa „Bohojawlenia”3 
oraz duchownym (prezbiterem) w cerkwi Zmartwychwstania (woskreseńskiej) 
[chodynicki, 1936, s. 315; Jakowenko, 2011, s. 239]. W 1617 roku wstąpił do 
klasztoru (monasteru) św. michała i został jego przełożonym, czyli ihumenem 
[chodynicki, 1936, s. 315]. W 1620 roku patriarcha jerozolimski Teofanes – 
potajemnie, bez wiedzy władz polskich, pod osłoną wojsk zaporoskich hetmana 
Piotra Sahajdacznego – wyświęcił go na metropolitę kijowskiego [Bieńkowski, 
1969, s. 844; por. chodynicki, 1936, s. 315; chynczewska-hennel, 1985, s. 131; 
Karolczuk-Kędzierska, red., 2004, s. 52]. Była to próba przywrócenia hierarchii 
prawosławnej, która przestała istnieć w roku 1596, z chwilą podpisania unii 
brzeskiej, a czynione przez środowisko prawosławne zabiegi o legalne jej przy-
wrócenie kończyły się niepowodzeniem [zob. Bieńkowski, 1969, s. 841–843]. 
Po akcie wyświęcenia J. Borecki został obłożony infamią. Podejmowane przez 
niego pojednawcze działania nie przyniosły pomyślnego rezultatu, tzn. nie do-

Jabłonowski, 1899–1900, s. 31–33; por. Bieńkowski, 1969, s. 828–837; Krypiakiewicz, 2002, 
s. 242–244]. Bractwo we Lwowie powstało już w 1586 r. otrzymało ono m.in. prawo zwierzch-
nictwa nad innymi bractwami [Jabłonowski, 1899–1900, s. 32]. Z kręgu Lwowskiego Bractwa 
Stauropigialnego wyszło wielu znanych przedstawicieli ruskiej nauki i kultury: Iwan, czyli Jan 
Borecki, Zachariasz Kopysteński, Laurenty (Wawrzyniec) Zyzani, Jurij Rohatyniec, Pamwo 
Berynda i in. [Rusaniwski, 2002, s. 90]. 

2 Najprawdopodobniej Borecki został zawezwany do Kijowa przez archimandrytę ławry 
peczerskiej elizeusza Pleteneckiego, również czerwonoruskiego szlachcica z pochodzenia 
[Jabłonowski, 1899–1900, s. 71]. Przypuszcza się, że przyczyną sprowadzenia Boreckiego do 
Kijowa były jego umiejętności i kompetencje drukarskie [Kawecka-gryczowa, Korotajowa, 
Krajewski, oprac., 1960, s. 70]. Pod koniec 1615 r. Pletenecki wykupił drukarnię od lwowskiego 
biskupa gedeona Bałabana i sprowadził ją do Kijowa. Za życia Pleteneckiego i jego zastępcy, 
Zachariasza Kopysteńskiego, zostało wydanych ponad 20 tytułów. do zestawiania i sprawdzania 
tekstów powołana została grupa uczonych, tworząca ośrodek teologiczny. Na początku XvII w. 
do tego grona należały takie osobistości ruskiego życia kulturalnego jak leksykograf Pamwa 
Berynda, historyk Kościoła i kaznodzieja Zachariasz Kopysteński, poeta i publicysta Kasjan 
Sakowicz i in. [Jakowenko, 2011, s. 238; zob. też Krypiakiewicz, 2002, s. 244].

3 Bractwo działające przy cerkwi „Bohojawlenja” (objawienia Pańskiego) zostało założone 
w 1615 r. na wzór bractwa lwowskiego oraz działających na Litwie – wileńskiego i mohy-
lowskiego [Jakowenko, 2011, s. 238]. Wpisał się do niego sam hetman Piotr Konaszewicz 
Sahajdaczny, „z całym wojskiem zaporoskim”, w czym należy widzieć akt symboliczny – jako 
akt związania się ze sprawą kościoła prawosławnego nowego potężnego czynnika, czyli Ko-
zactwa. W późniejszym czasie fakt ten wywarł poważny wpływ na losy Kościoła wschodniego 
[Bieńkowski, 1969, s. 843; Jakowenko, 2011, s. 238].
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prowadziły do legalizacji nowej hierarchii prawosławnej4. Jan Borecki zmarł 
2/12 III 1631 roku, pochowany został w Kijowie, w monasterze św. michała 
[chodynicki, 1936, s. 316]. 

Jako duchowny prawosławny J. Borecki dążył do wewnętrznego odrodzenia 
cerkwi prawosławnej. Zabiegał o wzrost poziomu wykształcenia wśród duchow-
nych, popierał szkoły w bractwach prawosławnych. Sam uchodził za człowieka 
bardzo wykształconego, znał języki grecki, łaciński, ruski, polski. Nie wiadomo 
jednak, gdzie zdobywał wykształcenie. Być może przebywał jakiś czas na górze 
athos [chodynicki, 1936, s. 316–317]. Znane są w szczególności dwa jego pi-
sma: Protestacja z 1621 roku, w której w niezwykle pochlebnych słowach mówił 
o Kozakach jako obrońcach wiary chrystusowej, uzasadniał prawomocność swo-
jej godności metropolity i wykazywał swoją lojalność wobec Rzeczypospolitej 
[chodynicki, 1936, s. 316] oraz memoriał Justyfikacja niewinności z 1622 roku, 
skierowany do króla Zygmunta III, w którym wypowiadał swe uczucia wierno-
poddańcze wobec króla [chodynicki, 1936, s. 316; Jabłonowski, 1899–1900, 
s. 71; por. chynczewska-hennel, 1985, s. 145]. 

Warto nadmienić, że współpracownikiem i następcą Jana Boreckiego był słyn-
ny założyciel Kolegium Kijowskiego, Piotr mohyła5 [chodynicki, 1936, s. 317].

W zbiorach archiwum głównego akt dawnych w Warszawie znajdują się 
dwa listy podpisane przez Joba Boreckiego, jeden z 24 sierpnia 1624 roku, drugi 
z 3 października 1629 roku, oba pisane z Kijowa i adresowane do księcia Krzysz-
tofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego, późniejszego hetmana wielkiego 
litewskiego (agad, aR dz. v, sygn. 1150, s. 1–7)6. Są to wprawdzie tylko dwa 

4 historycy zarzucają jednak J. Boreckiemu brak konsekwencji w działaniach. Jak pisze Teresa 
chynczewska-hennel [1985, s. 100], z jednej strony złożył on bowiem swoisty hołd wierno-
poddańczy królowi polskiemu w piśmie Justyfikacja niewinności (1622), z drugiej w latach 
1622–1625 słał listy i poselstwa do cara ze skargami na prześladowania, jakich doznaje prawo-
sławie w Rzeczypospolitej, z jednej strony sławił Kozaków w memoriale z 1621 r., z drugiej 
strony uskarżał się na ich brak wiary m.in. w liście do Krzysztofa Radziwiłła z 1624 r. (chodzi 
tu zapewne o inny list niż ten analizowany w artykule). 

5 Kolegium Kijowsko-mohylańskie powstało w 1632 r. z połączenia działającej od 1615 r. szkoły 
brackiej o profilu grecko-słowiańskim z nowo utworzoną w 1631 r. przez Piotra mohyłę szkołą 
przyklasztorną zorganizowaną według zasad obowiązujących w szkołach jezuickich [Jakowenko, 
2011, s. 292; por. chodynicki, 1936, s. 317]. 

6 materiał z obu listów został uwzględniony w monograficznym opracowaniu epistolografii po-
łudniowokresowej XvII i XvIII w. mojego autorstwa [Sicińska, 2013], gdzie jednak został on 
przytoczony wybiórczo, a ponadto łącznie z materiałem z listów 69 innych autorów, co nie daje 
możliwości zaobserwowania cech indywidualnych, ani też nie pozwala uzyskać całościowego 
obrazu polszczyzny zawartej w listach tego właśnie konkretnego autora wraz z jej uwarunko-
waniami biograficznymi. 
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listy, liczące łącznie siedem stron tekstu, jednak zapisane bardzo drobnym i zwar-
tym pismem, dzięki czemu dostarczają one sporej ilości materiału językowego 
i pozwalają na poczynienie obserwacji w zakresie utrwalonego w nich systemu 
językowego.

Trudną do rozstrzygnięcia kwestią jest oryginalność, tzn. własnoręczność 
obu listów. Każdy z nich został zapisany innym charakterem pisma i z zastoso-
waniem nieco odmiennej konwencji graficznej. W każdym z nich ujawniają się 
też nieco inne cechy językowe. Ponieważ w pierwszym liście (s. 1–4) widoczna 
jest zasadnicza zgodność między pismem w tekście a podpisem, zaś w drugim 
(s. 5–7) przeciwnie – zaznacza się rozbieżność charakterów pisma, można by 
uznać, iż pierwszy list to autograf, a drugi został jedynie podyktowany przez 
metropolitę innej osobie. W podpisie obu listów widnieje jednak analogiczna 
adnotacja o treści ręką własną (Jow Borec<ki> Metropolita kyows<ki> ręką 
własną mp pm 37, Jow Boreckẏ metropolita Kyiows<ki> ręk[ą] właſn[ą] mp pm8 
6). albo oba listy są zatem własnoręczne (co jest raczej mało prawdopodobne), 
albo oba zostały zapisane przez osobę postronną, a jedynie sygnowane na końcu 
ręką metropolity (i taka interpretacja wydaje się najwłaściwsza). 

W pierwszym liście mowa jest o trudnościach przeżywanych przez cerkiew 
prawosławną9, o działaniach wojsk zaporoskich, o fundacji księcia Radziwiłła 
dla uczniów prawosławnych przy szkole łacińskiej w Słucku (przy tej okazji 
metropolita ubolewa, iż nie ma w swoim otoczeniu wystarczającej liczby osób 
wykształconych, które mógłby w celu nauczania posłać do Słucka); w końcówce 
listu metropolita wstawia się za zakonnicami w sprawie przejęcia przez nie ma-
jątku morocz. drugi list zawiera prośbę o przyjęcie na dwór księcia Radziwiłła 
starszego syna metropolity, Stefana Boreckiego w celu zdobycia przez niego 
nauki. Jak wiadomo z innych źródeł, istotnie J. Borecki oddał swojego syna na 
kształcenie na dwór Krzysztofa Radziwiłła, gorliwego kalwina [chodynicki, 
1936, s. 317]. 

W obu listach, niezależnie od ich autentyczności, mamy do czynienia z re-
gionalną odmianą polszczyzny, używaną na terenach etnicznie ruskich10 (ukra-
ińskich) i pozostającą pod wpływem języka ukraińskiego, czyli z polszczyzną 
 7 Wszystkie cytaty z analizowanych listów Boreckiego lokalizowane są przez podanie numeru 

strony dokumentu archiwalnego.
 8 Skróty mp pm pochodzą zapewne od łacińskiego określenia manu propria i propria manu 

‘własnoręcznie’.
 9 Treść owego listu stanowi ważne źródło historyczne dla badaczy dziejów ukrainy [zob. chyn-

czewska-hennel, 1985, s. 100]. 
10 Stosowane w dawniejszej literaturze określenia ruski i Rusin [zob. np. Lehr-Spławiński, 1966] 

bywają używane także i współcześnie. Badacze odnoszą je obecnie przede wszystkim do epoki 
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południowokresową. Nawet jeżeli nie zostały one osobiście zapisane przez 
metropolitę Boreckiego, a jedynie przez niego podyktowane, to piszącymi były 
zapewne osoby z jego bliskiego otoczenia, również posługujące się tą odmianą 
polszczyzny. celem artykułu jest wskazanie i omówienie regionalnych cech 
polszczyzny południowokresowej, które znalazły swoje odbicie w badanych 
listach. ograniczam się przy tym do cech fonetycznych, które uwidaczniają się 
w największym zakresie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, jak definiowana jest w językoznawstwie 
polskim polszczyzna regionalna oraz stanowiące jej zasadniczy wyróżnik cechy 
regionalne, czyli regionalizmy. Najbardziej rozpowszechnione jest ujęcie Kwiryny 
handke, zdaniem której: 

polszczyznę regionalną należałoby określić jako terytorialno-środowiskowy wariant ogólnej 
odmiany języka narodowego, mający wszystkie jej cechy, a ponadto pewien zasób odrębno-
ści. W ogólnym schemacie klasyfikacyjnym należy sytuować regionalne odmiany polszczy-
zny jako boczne odgałęzienia odmiany ogólnej [handke, 2001, s. 217]. 

odmianą regionalną posługują się różne warstwy i środowiska społeczne, 
częściej w mowie, ale też w piśmie. 

Z kolei przez regionalizm badaczka ta rozumie: 
cechę językową (fonetyczną, fonologiczną, morfologiczną, składniową lub leksykalną) wy-
stępującą tylko na części obszaru danego języka narodowego, nie utożsamianą z cechą dia-
lektalną, używaną również przez warstwy wykształcone [handke, 1987, s. 71]. 

cechy regionalne o nieogólnopolskim zasięgu terenowym wykazują przy tym 
zróżnicowaną proweniencję – zazwyczaj do regionalizmów zalicza się archaizmy, 
dialektyzmy, neologizmy, zapożyczenia, a także część indywidualizmów, przy 
czym te ostatnie traktuje się z dużą ostrożnością [handke, 1997, s. 263]. 

Jedną z ważniejszych odmian regionalnych w historii języka polskiego była 
polszczyzna używana na wschodnich obszarach dawnej Rzeczypospolitej, czyli 
na tzw. Kresach Wschodnich. odmianę tę, określaną dość powszechnie jako pol-
szczyzna kresowa, cechuje szczególna geneza i właściwości. ukształtowała się 
ona wskutek przeniesienia języka polskiego na obce, ruskie terytorium etniczne, 
na którym język ten rozwijał się w oderwaniu od centrum polskich innowacji 
językowych, podlegając jednocześnie wpływom obcym (substratowymi i adstra-
towym) języków ruskich. Ze względu na odmienność dziejów polityczno-spo-
łecznych ziem północno- i południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 
a także kształtujących się na nich odmian językowych, zwykło się odróżniać dwie 

staroruskiej i do całej wspólnoty wschodniosłowiańskiej [por. Łesiów, 1994, s. 5–8; Rieger, 
1996a, s. 11; 2001b, s. 576–577; Rieger, Siatkowski, 2001, s. 544].
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wewnętrzne odmianki tejże polszczyzny, mianowicie polszczyznę południowo-
kresową, powstałą na podłożu ukraińskim, oraz polszczyznę północnokresową, 
powstałą na podłożu białoruskim i częściowo litewskim11. 

omówienie fonetycznych właściwości listów Boreckiego należy poprzedzić 
uwagami na temat grafii, jako że formułowanie wniosków na temat zjawisk fone-
tycznych utrwalonych w tekstach dawnych opiera się wyłącznie na drobiazgowej 
analizie zapisów. Trudno przy tym niekiedy precyzyjnie rozgraniczyć fakty gra-
ficzne od fonetycznych. Łatwo w tym względzie o błędy interpretacyjne. Niektóre 
zapisy zdające się odzwierciedlać wymowę mogą być w istocie jedynie manierą 
czy omyłką graficzną piszącego. Podstawą weryfikacji jest potwierdzenie danej 
cechy w innych tekstach tego samego okresu oraz we współczesnej polszczyź-
nie – czy to ogólnej czy gwarowej. często zjawiska graficzne i fonetyczne są ze 
sobą ściśle powiązane, np. dany zapis ma wartość jedynie graficzną, ale stanowi 
reakcję na zjawisko fonetyczne (zapisy hiperpoprawne). 

Samogłoski pochylone i jasne, które funkcjonowały w systemie średniopolsz-
czyzny, nie są w listach odróżniane. Norma graficzna nakazywała oznaczanie 
opozycji między samogłoskowymi fonemami jasnymi i pochylonymi poprzez 
kreskowanie e i o pochylonego (é, ó) oraz a jasnego (á). W badanych listach ja-
sne i pochylone są oznaczane jednakowo, bez kreskowania, przy czym niekiedy 
w miejscu samogłosek pochylonych stosowane są oznaczenia literowe właści-
we samogłoskom wysokim. Samogłoska e pochylone z reguły zapisywana jest 
jako e, np. OSwiecone 1, Ӡmoiey 1, z rzadka, i tylko w drugim liście, zdarza się 
oznaczenie jej jako i || y: Oycowskigo 5, ubogimu 5. Samogłoska o pochylone 
oznaczana jest jako o: Bog 5, wiekow 1, naroδ 1, zaś a jasne jako a: zebrać 1, 
nasz 1. dla samogłosek nosowych stosowane są znaki ę i ą: niebędzie 5, moję 2, 
nieɜnosną 2, ktorą 3, sporadycznie w miejscu nosówki przedniej występuje e: 
przedsiewzieciu 5. Samogłoska i oznaczana jest przez i: miłosciwego 1; samo-
głoska y w pierwszym z listów poprzez ẏ (kropka jest tutaj tylko modyfikacją 
graficzną): bẏła 3, nigdẏ 2, tẏlko 1, w drugim – y: pozostałych 5, owych 6. Spójnik 
i tradycyjnie oddawany jest jako ẏ lub y: Powagę ẏ biegłosc 1. Jota w wygłosie 
i przed spółgłoską oznaczana jest tym samym znakiem, co samogłoska y, a więc 
ẏ lub y: ktoreẏ 1, Woẏska 2, raczey 5, Oycowska 5, zaś w pozycji interwokalicznej 
i w nagłosie jako i: dobrodӠieiowi 1, ia 1, maiąc 5, iako 6. 

Spółgłoskę ž w pierwszym liście oznacza najczęściej litera z̋ (z dwiema 
skośnymi kreskami): wiez̋e 2, wielmoz̋nością 2, niekiedy zaś z: iuz 3 lub ɜ: 

11 Na temat problemów terminologicznych dotyczących polszczyzny kresowej zob. m.in. Sicińska 
[2013, s. 57–60]. 
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ɜycӠliwemi 3; w drugim natomiast liście jest to albo ż: nayniższych 6, wielmoż-
ney 5, albo z: słuzek 6. dla spółgłoski R w pierwszym liście stosowany jest z reguły 
allograf sЗ: nasЗego 2, niekiedy zaś dawny znak ß: waßeẏ 1, Proßę 3, w drugim 
zaś liście – sz: nawyszsze 5. Spółgłoski miękkie w pozycji wygłosowej bywają 
kreskowane: szukać 2, zasługiwać się 5, ale nie jest to praktyka konsekwentna: 
bẏc 2, wẏӠwolic 3. Zdarzają się też (w drugim liście) przypadki tzw. podwójnego 
oznaczenia miękkości: zmłodośći 5, uczćiwego 5, wδzięczńie 6. Widoczne jest 
też w zapisach działanie wzorów obcych, łacińskich, mianowicie w grupach ti, 
di zachowana jest litera i: Continuować 5, disponuie 5, Satisfactieẏ 1; spółgło-
ska f oznaczana jest przez dwuznak ph: Stephana 5; podwajane są litery w wy-
razach obcych: offiarować 5. Ponadto uwagę zwraca częste stosowanie skrótów 
paleograficznych: Sẏnow ubogieo Narodu NasӠeo Rossẏskieo 1. 

grafia analizowanych listów cechuje się znaczną konsekwencją i staranno-
ścią, przy czym, jak to wynika z analizy, w każdym z listów zastosowana została 
odmienna konwencja graficzna, co szczególnie uwidacznia się w zakresie znaków 
dla y, _ i R. 

Większość regionalnych, południowokresowych cech fonetycznych, któ-
rych śladów możemy się doszukać w listach J. Boreckiego, dotyczy systemu 
konsonantycznego, tylko jedno – a i to połowicznie – ma charakter wokaliczny. 
Zjawiskiem tym jest przejście połączeń eń i oń w samogłoski ę, ą w pozycji przed 
spółgłoskami zwarto-szczelinowymi (c, l), szczelinowymi (s) i zwartymi (k) 
w wyrazach rodzimych [Kość, 1999, s. 73–74, 97; Kurzowa, 2006, s. 104–108]. 
W pierwszym z listów Boreckiego występują dwa przykłady tego typu: Błogo-
sławięstwa12 1, ynieposłuszęstwo 2. 

Zapisy tego typu można potraktować jako przejaw zjawiska fonetycznego, 
gdyż nazalizacja samogłosek (powstanie wtórnych samogłosek nosowych) jest 
tu uwarunkowana otoczeniem fonetycznym (sąsiedztwem spółgłoski nosowej). 
Jednak większość językoznawców, jak np. Józef Kość, widzi w nich hiperpo-
prawne warianty graficzne wobec połączeń en, on, pojawiających się często 
w miejscu samogłosek nosowych w polszczyźnie pozostającej pod wpływem 
języka ukraińskiego, w którego systemie fonetycznym samogłoski nosowe nie 
funkcjonują [Kość, 1999, s. 97]. Za taką interpretacją przemawia dodatkowo fakt, 
iż wymowa typu błogosławięstwo nie została poświadczona w żadnej z gwar 
polskich na ukrainie [por. m.in. dejna, 1991; dzięgiel, 2003; Łesiów, 1957; 
Rudnicki, 2000]. Należy się zatem zgodzić z poglądem J. Kościa. 
12 cytaty przytaczane jako potwierdzenie zjawisk fonetycznych podawane są w pisowni uprosz-

czonej (w przeciwieństwie do fragmentu dotyczącego grafii, w którym zachowano pisownię 
oryginalną). 
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Warto jednak zasygnalizować, że istnieją też przekonania odmienne. Zofia 
Kurzowa zapisy typu niebezpieczęstwo (czyli te z ę i ą przed spółgłoskami 
szczelinowymi) uznała za odbicie zjawiska fonetycznego, a to dlatego, że 
zgodnie z polskim systemem fonologicznym przed spółgłoską szczelinową na 
miejscu dwufonematycznej grupy V + N pojawia się jej wariant ę, M13 [Kurzowa, 
1972, s. 33–34; 2006, s. 106–108]. W odniesieniu do polszczyzny terenów pół-
nocno-wschodnich, którą to odmianę regionalną badała Z. Kurzowa, hipoteza 
o fonetycznym charakterze zjawiska wydaje się słuszna. Znajduje ona bowiem 
potwierdzenie w realnej wymowie gwarowej – realizacje typu pańęsAi, malęstvo, 
nabo_ęstvaHi, §ilęRlyzna, rejestruje alojzy Zdaniukiewicz w gwarach wileńskich 
[1983, s. 21, 23]. 

formy z samogłoskami nosowymi zamiast połączeń eń, oń stanowią niewąt-
pliwą, choć raczej tylko graficzną, właściwość polszczyzny kresowej, nieznaną 
innym regionom Polski. Zostały one udokumentowane w licznych tekstach 
z Kresów Południowo-Wschodnich powstałych w XvII i XvIII wieku, takich 
jak księgi miejskie wschodniej Lubelszczyzny [Kosyl, 1978, s. 115; Kość, 1999, 
s. 73–74, 97], księgi cechowe Przemyśla [Wiśniewska, 1975, s. 31], Pamiętniki 
mieszczan lwowskich Wilczków [Rykiel, 1963, s. 33], epistolografia [Sicińska, 
2013, s. 136–137], twórczość Wacława Rzewuskiego [Wójcik, 1977, s. 33], Jana 
Stanisława Jabłonowskiego [Zieniukowa, 1967, s. 58–59; 1968, s. 35], a także 
w okresach późniejszych, np. u aleksandra fredry [Zaleski, 1969, s. 111–112, 
141–143].

omawiane zapisy z ę i ą w miejscu eń, oń wskazują też w sposób pośredni 
na zjawisko z zakresu konsonantyzmu, mianowicie na dyspalatalizację miękkie-
go ń w pozycjach przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi i szczelinowymi, 
czyli na wymowę typu konczyć [dejna, 1991, s. 220]. Wielu badaczy także ową 
dyspalatalizację uważa za zjawisko regionalne, związane z fonetycznym wpły-
wem ukraińskim14 (chodzi o analogię do form ukraińskich typu Ainlyty) [dejna, 
1991, s. 220; dzięgiel, 2003, s. 155]. Jest ona szeroko reprezentowana w tekstach 
z XvII i XvIII wieku powstałych na terenach ruskich (ukraińskich) [Kosyl, 
1978, s. 115; Kość, 1999, s. 73–74, 97; Zieniukowa, 1967, s. 58–59], a także 
w utworach pisarzy z XIX wieku [Zaleski, 1969, s. 141–143]. odnotowują ją 
ponadto badacze gwar polskich na ukrainie, choć raczej jako fakt sporadyczny 
[cechosz, 2001, s. 45; dejna, 1991, s. 220; dzięgiel, 2003, s. 155; Kostecka-
-Sadowa, 2008, s. 120; Łesiów, 1957, s. 149; Rudnicki, 2000, s. 62–63] oraz  
13 Jak w wyrazach np. mansarda, tramwaj, koncha itp. 
14 W polszczyźnie Kresów Północno-Wschodnich jest to wpływ białoruski [Kurzowa, 2006, s. 129; 

Smolińska, 1983, s. 38, 54; Trypućko, 1955, s. 163].
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XX-wiecznej polszczyzny lwowskiej [Seiffert-Nauka, 1993, s. 52]. Jednak ba-
dania przeprowadzone przez alicję Pihan-Kijasową oraz urszulę Burzywodę, 
oparte na szerokiej podstawie źródłowej, obejmującej wszystkie regiony Polski, 
dowiodły, że dyspalatalizacja ń przed spółgłoskami twardymi należała w XvII 
i XvIII wieku do zjawisk o charakterze ogólnopolskim, zaś ograniczenie jej 
zasięgu do polszczyzny kresowej nastąpiło dopiero w XIX wieku15 [Pihan-Kija-
sowa, 1999, s. 148–152; ostaszewska, red., 2002, s. 62–63].

Kolejny regionalizm właściwy polszczyźnie Kresów Wschodnich, ujawnia-
jący się w listach Boreckiego, to wariantywność szeregów syczącego i ciszącego 
S || Ś w wygłosie [Bajerowa, 1983, s. 14, 16; 1993, s. 23; Brzezina, 1974, s. 241; 
Weiss-Brzezinowa, 1971, s. 129–130]. W badanym materiale są to pojedyncze 
przypadki wygłosowego -ć w miejscu -c: Nić (nic) 2, Prosząć 2, wiedząć 3 (łącznie 
3 przykłady, zawarte w pierwszym z listów).

Wprawdzie zapisy z -ć zamiast -c udokumentowane są w tekstach 
z XvII i XvIII wieku pochodzących z różnych regionów Polski: z Wielkopolski, 
małopolski, mazowsza, Pomorza [Bajerowa, 1964, s. 33; Bizior, 2012, s. 50; 
Brzezina, 1974, s. 235–237; cybulski, 2010, s. 172; Siekierska, 1974, s. 65; 
Szlesiński, 1968, s. 37816; Weiss-Brzezinowa, 1971, s. 113–114; Zawilska, 2007, 
s. 26], jednak w tekstach powstałych ówcześnie na terenach etnicznie ruskich fre-
kwencja i ekstensja tekstowa zjawiska była wyższa niż gdzie indziej, co pozwala 
owe formy traktować jako nacechowane regionalnie, jako kresowy regionalizm 
frekwencyjny17 [Bajerowa, 1983, s. 13 i nn.; Brzezina, 1974, s. 232–237; Pihan-
-Kijasowa, 1999, s. 132–145; por. Kurzowa, 2006, s. 124–125; Sicińska, 2013, 
s. 148–149, 186]. 

15 Na wąski, wyłącznie kresowy, zakres zjawiska w XIX w. wskazują m.in. h. Turska [1930, 
s. 38], J. Trypućko [1955, s. 163, 168], Z. Kurzowa [1972, s. 51–52], I. Bajerowa [1986, s.  22], 
Z. Sawaniewska-mochowa [1986, s. 62–63].

16 I. Szlesiński występowanie w utworach S. Twardowskiego miękkości etymologicznego c w wy-
głosie wiąże z podłożem ukraińskim [1968, s. 378]. 

17 K. handke definiuje regionalizm frekwencyjny jako „rodzaj cechy regionalnej [która – K.S.] 
ma odmienny charakter niż np. archaizm, neologizm czy element obcojęzyczny. może nim 
być cecha o zasięgu powszechnym w języku narodowym lub cecha nieogólnopolska, ale 
występująca w języku nie jednego regionu, może nim być utrzymujący się szerzej archaizm 
czy zapożyczenie, a także innowacja, która przekroczyła granice jednego regionu. o istocie 
regionalizmu frekwencyjnego decyduje stopień częstotliwości w tekście – w języku jednostki 
twórczej czy w języku piśmiennictwa albo w języku mówionym danego regionu. I ta częstotli-
wość (in plus albo in minus, dodatnia albo ujemna, czyli znacząca może być zarówno bardzo 
duża częstotliwość, jak i bardzo znikoma, aż do braku cechy) jest właściwością odróżniającą 
ten język od języka ogólnego lub języka innych regionów” [handke, 1987, s. 73]. 
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Należy przy tym zaznaczyć, że geneza zapisów typu ojcieć, więć nie została 
dostatecznie wyjaśniona. Zdaniem Ireny Bajerowej tylko w tekstach powstałych 
na Kresach Wschodnich wahania c – ć mają charakter fonetyczny, tzn. są one 
odbiciem rzeczywistej wymowy, we wszystkich innych źródłach zapisy te należy 
traktować jako błędy graficzne [Bajerowa, 1983, s. 8, 10, 12–14, 21]. Nawet jed-
nak potraktowane jednoznacznie jako fonetyzmy formy te nie znajdują łatwego 
wyjaśnienia. Przypuszcza się, że był to archaizm peryferyczny wywodzący się ze 
stanu ogólnopolskiego Xv wieku, podtrzymywany przez wpływy ukraińskie18, 
który przetrwał aż do XX wieku19 [Brzezina, 1974, s. 241; Weiss-Brzezinowa, 
1971, s. 129–130]. 

Jednostkowo pojawia się w pierwszym z listów J. Boreckiego taka właściwość 
kresowa, jak wymiana śl- || Rl-, a ściślej przejście ś w R przed C: zamyszlioney 
(zamyślonej) 3. cechę tę poświadczają liczne teksty kresowe doby średniopol-
skiej, przede wszystkim utwory pisarzy pochodzących z terenów wschodnich: 
J.S. Jabłonowskiego [Zieniukowa, 1968, s. 40], W. Rzewuskiego [Wójcik, 
1977, s. 42], franciszka Zabłockiego [Brzezina, 1974, s. 297–298], franciszka 
Karpińskiego [Kwaśniewska-mżyk, 1969, s. 300], a ponadto teksty urzędowe: 
księgi cechowe Przemyśla [Wiśniewska, 1975, s. 36] oraz akta konsystorza 
chełmskiego [Kość, 1999, s. 76]. Wprawdzie wymiana śl- || Rl- występuje także 
u pisarzy z innych terenów, np. u Wielkopolanina Jędrzeja Kitowicza [Bizior, 
2012, s. 49] czy mazowszanina Wojciecha chrościńskiego [Siekierska, 1974, 
s. 50], jednak, jak dowodzą badacze, w tekstach powstałych na terenie Kresów 
oboczność ta wykazuje większą częstotliwość i większy zasięg leksykalny niż 
w innych regionach Polski, znajduje tu bowiem oparcie w wymowie ukraińskiej 
typu Rliub (шлюб) [Bajerowa, 1964, s. 214; Pihan-Kijasowa, 1999, s. 147–148; 
por. też Sicińska, 2013, s. 151–153, 186]. mamy tu zatem do czynienia z kolejnym 
regionalizmem frekwencyjnym. 

18 miałaby to być archaiczna pozostałość wymowy z okresu sprzed stwardnienia spółgłosek 
funkcjonalnie miękkich [Bajerowa, 1983, s. 10; Weiss-Brzezinowa, 1971, s. 108]. Zdaniem 
m. Weiss-Brzezinowej w formach z wygłosowym -ć zamiast -c doszło do fonologizacji mięk-
kości. Postaci typu konieć mogły być też podtrzymywane przez paralele ukraińskie (por. ukr. 
pałec’, konec’ itp.). Poczucie rozbieżności między wymową ogólnopolską typu Ś a wymową 
prowincjonalną typu S’ mogło zrodzić przekonanie, że każdemu regionalnemu dźwiękowi 
półpalatalnemu zębowemu odpowiada prawidłowy z polskiego punktu widzenia dźwięk środ-
kowojęzykowy [Brzezina, 1974, s. 241].

19 W polszczyźnie rozwijającej się na podłożu białoruskim formy te powstały zapewne jako rezultat 
bezpośredniego wpływu białoruskiego i litewskiego [Bajerowa, 1983, s. 14, 16; 1993, s. 23; 
Szwejkowska, 1936, s. 109–110; Trypućko, 1957, s. 103–110 – referuję za: Bajerowa, 1983, 
s. 15].
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W podanym przykładzie zamyszlioney przejawia się jeszcze jedna cecha 
regionalna o zasięgu kresowym, mianowicie miękka realizacja l przed samo-
głoskami innymi niż i. Wymowa palatalna spółgłoski l w tej pozycji zaniknęła 
w polszczyźnie w drugiej połowie XvI wieku [Stieber, 1958, s. 71], w odmianie 
południowokresowej pod wpływem języka ukraińskiego20 zachowała się nato-
miast o wiele dłużej. W listach Boreckiego znajduje ona liczne poświadczenia. 
oprócz wspomnianej już formy są to następujące przykłady: liudziom 1, wszelia-
ką 1, Przesliadowania 1, yszliachtą 1, krolia 2, wolią 2, kliucz 2, rospalionym 2, 
dlia 2, od daliona 3, szliachetna 3. Łącznie są to 22 zapisy, przy czym wszystkie 
one zawierają się w liście pierwszym. W liście drugim mamy już formy zgodne 
z normą ogólnopolską: zezwalaią 5, zszlachetneo 5, wyzwolonych 5, wedle 5, 
ale 5, woley 5, wiele 6, zalecam się 6. 

Zapisy z miękkim l pojawiały się w XvII wieku w tekstach o różnej prowe-
niencji: śląskich i wielkopolskich [ostaszewska, red., 2002, s. 64], pomorskich 
[Pawłowska, 1979, s. 58–59], mazowieckich [Siekierska, 1974, s. 66], chełmiń-
skich [Wróbel, 1987, s. 104], także kresowych [Rykiel, 1963, s. 34; Wiśniewska, 
1975, s. 35; Kość, 1999, s. 76], co mogłoby przemawiać za ich ogólnopolskim 
zasięgiem. Zważywszy jednak na późniejszy stan języka polskiego na Kresach, 
cechę tę należy potraktować jako kresowizm, a XvII-wieczne zapisy w źródłach 
z różnych regionów Polski uznać za zjawiska o różnym statusie. o ile w tekstach 
z terenów etnicznych mogły to być bowiem relikty graficzne, o tyle w źródłach 
kresowych stanowiły one zapewne odzwierciedlenie faktycznej wymowy. do-
wodzi tego fakt, iż miękkość l zachowała się w polszczyźnie kresowej (także 
w gwarach kresowych) po wiek XX, co potwierdzają dane zawarte w pracach 
Tadeusza Lehra-Spławińskiego [1914, s. 45; 1966, s. 134], Zofii Kurzowej [1983, 
s. 90–91], a także ewy dzięgiel [2001, s. 168; 2003, s. 148] oraz Iwony cechosz 
[1999, s. 217].

W listach Boreckiego zwracają ponadto uwagę przypadki mieszania liter l i ł. 
Zapisy polegające na stosowaniu litery ł zamiast l pojawiają się wyłącznie w liście 
pierwszym: ałbo 1, pomysłnosci 1, Nanizsze powołnosci 1, Powołnosci 3, Bogo-
modłca 1, Bogomodłcow 3. Z kolei przypadki zapisywania l w miejscu ł występują 
w liście drugim: laski (łaski) 5, naylatwieysze 5. 

Wahania w dystrybucji l i ł zaświadczone zostały w XvII-wiecznych tekstach 
z różnych regionów Polski [Kowalska, 1986, s. 44–45; Pawłowska, 1979, s. 59; 
Pihan-Kijasowa, 1999, s. 159; ostaszewska, red., 2002, s. 65; Szlesiński, 1968, 
s. 376], co oznacza, iż miały one w tym okresie zasięg ogólnopolski. Wynikały 

20 Język ukraiński zna wyłącznie miękki fonem C w każdej pozycji [Ziłyński, 1932, s. 77].
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one zapewne z niestaranności piszących, którzy opuszczali znak diakrytyczny 
przy ł, oraz z braku normalizacji pisowni. Przyjęcie takiego wyjaśnienia jest 
równoznaczne z potraktowaniem przytoczonych zapisów jako faktów wyłącznie 
graficznych. W odniesieniu do tekstów powstałych na terenie rdzennej Polski jest 
to stanowisko bez wątpienia słuszne. Jednak w polszczyźnie kresowej mieszanie 
znaków l i ł miało zapewne podłoże także fonetyczne. 

Szczególne znaczenie mają przypadki zapisywania ł w miejscu l, czyli typ 
ałbo, powołnosci. W polszczyźnie używanej na terenach ruskich spółgłoska ł nie 
przeszła – na południu pod wpływem języka ukraińskiego, na północy pod 
wpływem białoruskiego – w W, pozostała głoską półotwartą jak l, stąd zacho-
dziła łatwość mieszania obu spółgłosek i używania ł zamiast l [Kurzowa, 2006,  
s. 132–133; Smolińska, 1983, s. 49]. W XvIII wieku, kiedy mieszanie li-
ter l i ł praktycznie już w tekstach polskich nie występowało, wciąż zdarzało 
się ono w zapisach powstających na Kresach, m.in. w utworach f. Zabłockiego 
[Brzezina, 1974, s. 228–229] i J.S. Jabłonowskiego [Zieniukowa, 1968, s. 39]. Po-
świadcza je nawet XIX-wieczna twórczość a. fredry [Zaleski, 1969, s. 165–166]. 
musiały być to więc zapisy o podłożu fonetycznym, o czym przekonuje fakt, 
iż wahania wymowy l i ł znajdują realne potwierdzenie w gwarach polskich na 
ukrainie [Łesiów, 1957, s. 150] oraz w gwarach na pograniczu polsko-wschod-
niosłowiańskim [czyżewski, 1994, s. 217].

W przypadku osób posługujących się zarówno językiem polskim, jak i ruskim 
(ukraińskim) czy też cerkiewno-ruskim, takich jak J. Borecki czy osoby z jego 
otoczenia, podłożem mieszania znaków l i ł mógł być dodatkowo fakt, iż w cy-
rylicy jedna litera л oddaje – w zależności od następującej samogłoski – dźwięk 
l lub ł, co w tekstach dawniejszych, szczególnie w zapisach wyrazów ruskich 
owocowało mieszaniem znaków l i ł [por. Karpluk, 1977, s. 8–70]. 

W dawnych tekstach polskich powstających na Kresach Wschodnich zda-
rzały się ponadto zapisy z r w miejscu rz, co uważa się za odbicie regionalnej 
wymowy powstałej pod wpływem języka ukraińskiego [Kość, 1999, s. 98; 
Lindert, 1973, s. 236–237; Wiśniewska, 1975, s. 107]. W listach J. Boreckiego 
obecny jest tylko jeden tego typu zapis: CHrysztophowi 7. W wyrazie tym mo-
tywacją dla formy z r może być zarówno wzór ruski (Криштоф, Христофор), 
jak i łaciński źródłosłów (Christoforus). oprócz tego pojawiają się w badanych 
listach zapisy odwrotne, tzn. z rz (lub rż) zamiast r: Zmonasterza 3, z Mona-
sterża 6, chrzystusowym 3. mają one zapewne charakter hiperpoprawny na tle 
wymowy stwardniałej. opisana tutaj realizacja polskiego _ (< *ŕ) jako r znajduje 
poświadczenia także w innych tekstach XvII- i XvIII-wiecznych powstałych 
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na południowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej [Brzezina, 1974, s. 231; 
Kosyl, 1978, s. 116; Kość, 1999, s. 98; Wiśniewska, 1975, s. 107]. 

Kolejna cecha, na którą należy zwrócić uwagę, to dyspalatalizacje spółgłosek, 
uważane za rzadki, lecz znamienny kresowizm [zob. Kość, 1999, s. 77–78, 99]. 
W pierwszym liście Boreckiego wystąpił jednostkowy przykład dyspalatalizacji 
spółgłoski ń: newinnego 2 (na dyspalatalizację spółgłoski wskazuje tu zapis bez 
litery i jako znaku miękkości). Przyczyną wymowy stwardniałej może być wpływ 
języka ukraińskiego, dla którego twarda wymowa spółgłosek przed e różnego 
pochodzenia jest cechą fonologiczną [Kuraszkiewicz, 1963, s. 35]. cytowany 
wyraz znajduje potwierdzenie w języku ukraińskim (ukr. не|винний). Symp-
tomatyczne, że w tym samym liście występują także formy z nieuzasadnioną 
miękkością spółgłoski: niędznych 1, Siobie 3. Powstały one zapewne wskutek 
tendencji hiperpoprawnościowej, zrodzonej na tle wymowy stwardniałej. 

W drugim z listów stosunkowo licznie poświadczone są z kolei zapisy z twar-
dą grupą ke: Panske 5, Synaczkem 6, Synowskey 5, wtakey 5, wszelke 5. Przyjmuje 
się dość powszechnie, że formy tego typu mają w polszczyźnie kresowej charakter 
hiperpoprawny. Ich podłożem jest szerszy niż ogólnopolski zakres występowania 
połączeń Ae, )e typu ręAe, no)e, )ęsty itp.21 grupy ke znajdują potwierdzenie 
także i w innych, dawnych i współczesnych, tekstach z obszaru Kresów [Kosyl, 
1978, s. 113; Kubiński, 1923, s. 147; Kurzowa, 1983, s. 89] oraz w niektórych 

21 geneza zmiękczenia k, g przed ę i e < ę w polszczyźnie używanej na terenach ruskich nie 
została dotąd jednoznacznie wyjaśniona. Zdaniem T. Lehra-Spławińskiego cecha ta została 
przeniesiona na tereny wschodnie przez osadników mazowieckich [1914, s. 44]. Palataliza-
cja spółgłosek w grupach ke, kę, ge, gę cechuje bowiem znaczną część gwar mazowieckich 
[dejna, 1993, s. 126; górnowicz, 1971]. Późniejsi badacze gwar polskich na ukrainie brali 
pod uwagę genezę mazowiecką, ale za ważniejszą przyczynę miękkości k, g przed ę oraz e < ę 
uważali wpływ gwar ukraińskich [cechosz, 2001, s. 159–161; dejna, 1991, s. 222; dzięgiel, 
2001, s. 167; 2003, s. 150; hrabec, 1955, s. 41; Łesiów, 1957, s. 151; Rudnicki, 2000, s. 64]. 
W południowo-zachodnich gwarach ukraińskich spółgłoski tylnojęzykowe w połączeniach Ae, 
+e ()e) są bowiem zazwyczaj zmiękczone [dejna, 1957, s. 130; 1991, s. 222; dzendzeliwski, 
1965, s. 87; Ziłyński, 1932, s. 98, 106; Żyłko, 1958, s. 73, 75, 115; por. też cechosz, 2001, 
s. 161; dzięgiel, 2003, s. 150]. dotyczy to szczególnie gwar naddniestrzańskich [aum II, s. 20; 
Żyłko, 1958, s. 73, 75]. Za decydującą rolą podłoża ukraińskiego opowiada się jednoznacznie 
Z. Kurzowa. Jej zdaniem „zmiękczenie wszystkich tylnojęzykowych przed e, i dokonało się pod 
wpływem ukraińskiego języka literackiego i gwar zachodnioukraińskich”, za czym przemawia 
fakt, iż „właściwość regularnego miękczenia tylnojęzykowych przed e, i ma zasięg szerszy, tj. 
występuje nie tylko w polskich gwarach ludowych kresów południowych wywodzących się 
z mazowsza, ale w całym tamtejszym języku regionalnym”. W przypadku zaś polszczyzny 
kulturalnej teza o bezpośrednim przeniesieniu cechy mazowieckiej nie znajduje uzasadnienia 
[Kurzowa, 1983, s. 90]. Zagadnieniu realizacji spółgłosek tylnojęzykowych w polszczyźnie 
południowokresowej poświęcony jest odrębny artykuł mojego autorstwa [Sicińska, 2012]. 
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gwarach polskich na ukrainie [cechosz, 1999, s. 218; Rudnicki, 2000, s. 64], 
nie jest to jednak cecha szeroko udokumentowana. 

oprócz form z grupą ke występują – tym razem w obu listach Boreckiego – 
interesujące zapisy z twardą grupą ky (ściślej kẏ) zamiast Ai: chrzesciiansky 1, 
Kunicky 3, Borecky 6, Kyiows<ki> 6. Być może formy te mają charakter wyłącznie 
graficzny a przy tym nie tylko kresowy. Większość bowiem przykładów to przy-
miotniki lub nazwiska o strukturze przymiotnikowej, co oznacza, że mogła to być 
pewna maniera graficzna zapisywania grupy Ai w wygłosie. Nie bez znaczenia 
jest jednak fakt, iż zapisy z twardą grupą ky szczególnie obficie poświadczają 
w dobie średniopolskiej właśnie teksty z Kresów, a mianowicie cechowe księgi 
przemyskie (ponad 200 przykładów, zwłaszcza dla XvII wieku, np. grabowsky, 
przemysky, wszystkych, kowalsky) [Wiśniewska, 1975, s. 16]. Jeszcze istotniejszy 
wydaje się fakt, iż wymowa typu ke, ge, ky, gy występuje w gwarach polskich 
na Lubelszczyźnie [czyżewski, 1994, s. 249; Kaczmarek, Bartmiński, mazur, 
1978, s. 4; Kuraszkiewicz, 1932, s. 291]. Wskazane tu okoliczności skłaniają do 
tego, aby zapisy typu Borecky uznać za odzwierciedlenie zjawiska fonetycznego. 
Zdaniem feliksa czyżewskiego formy typu cuker, rogy, zgełk spotykane w gwa-
rach wschodniej Lubelszczyzny to wynik interferencji współistniejących gwar 
ukraińskich, rezultat przeniesienia form typu kyz, sołotke przez biligwistyczną 
ludność o prymarnym systemie ukraińskim [czyżewski, 1994, s. 249]. 

Kolejną cechą o regionalnym zasięgu są zakłócenia w dystrybucji spółgłosek 
v i u, które w listach metropolity poświadczone są w obcej grupie au: Awgu-
sti 24 1624 Roku 3. analogiczne przykłady notują też inni badacze polszczyzny 
południowokresowej, m.in. Józef Kość [1999, s. 97–98] oraz halina Wiśniewska 
[1975, s. 107]. Wprawdzie, jak zaznacza alicja Pihan-Kijasowa, „realizacja ob-
cych grup au, eu jako aw, ew, a więc z elementem konsonantycznym, stanowi 
[…] problem językowy, […], w odniesieniu do którego nie można […] wykluczyć 
[…] genezy” w postaci „trudności związanych z adaptacją tak fonetyczną, jak 
i graficzną obcej grupy samogłoskowej” [1999, s. 172], niemniej wydaje się, że 
można tego typu formy łączyć z szerszym zjawiskiem mieszania w polszczyźnie 
kresowej spółgłosek v i u oraz v i ł wynikającym z interferencji ukraińskich22 
[por. Kość, 1999, s. 74; Kurzowa, 1983, s. 92; Sicińska, 2013, s. 174–176; Wi-
śniewska, 1975, s. 107]. 

Z faktów jednostkowych, leksykalnych o charakterze kresowym warto wspo-
mnieć, że imię hioba Boreckiego zapisane zostało w formule końcowej listów 

22 Jak pisze J. Ziłyński, „dźwięki v – w – W tworzą [w języku ukraińskim – K.S.] jedną kategorię 
głoskową bez ścisłego ich wewnętrznego rozgraniczenia” [1932, s. 53]. 
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w ruskim wariancie fonetycznym Jow (3, 6) (por. też starocerkiewne Iovь lub 
Ijevь) [zob. Breza, 2014, s. 27]. 

oprócz cech regionalnych w listach Boreckiego można obserwować wła-
ściwości fonetyczne, które w XvII wieku miały szeroki zasięg występowania, 
znane były polszczyźnie różnych regionów Polski. do takich, współcześnie 
już archaicznych cech, należą m.in.: forma miedzy 3, 6, będąca etymologiczną 
postacią z samogłoską ustną dzisiejszego między [por. ostaszewska, red., 2002, 
s. 51], forma przedsiewzieciu 5 z zanikiem rezonansu nosowego przed spółgło-
ską szczelinową [ostaszewska, red., 2002, s. 48], przykłady wtórnej nosowości: 
przeswiętnego 5, proponuię (człowiek proponuię) 5, moię (serce moię) 523, obni-
żenie artykulacji i, y przed spółgłoskami nosowymi24: cierpiemy 1, musiemy 2, 
z gniewem Panskiem 2, Przy samem boku 3, obniżenie artykulacji i, y przed 
spółgłoskami płynnymi: telko 5, dwuzgłoskowa wymowa grup -yja, -ija w wy-
razach obcych: fundacyia 3, starsze postaci niektórych leksemów: anabarziey 
(a najbardziej) 2, wszytkie 1, na usciu 2, sumnienia 2, oboczne kontynuanty grupy 
*sŕ zapisywane jako srz lub sr: srzednią 2, Posrednicstwe<m> 2 [Bajerowa, 1964, 
s. 36–37; Klemensiewicz, 1999, s. 53, 608]. Trudno jednoznacznie zinterpretować 
formę miłosierdnym 2, może być to archaiczna postać wyrazu miłosierny bądź 
też pomyłka pisarska. 

Reasumując, listy sygnowane nazwiskiem Boreckiego reprezentują regio-
nalną, południowokresową odmianę polszczyzny XvII-wiecznej. Poświadczają 
szereg istotnych cech tejże odmiany, takich jak: przejście grupy eń w ę w po-
zycji przed spółgłoską szczelinową s połączone z dyspalatalizacją miękkiego 
ń, obecność wygłosowego -ć w miejscu -c, przejście ś w R przed C, zachowanie 
miękkiej realizacji l przed samogłoskami innymi niż i, mieszania spółgłosek l i ł, 
polegające przede wszystkim na zapisywaniu ł zamiast l, formy z r w miejscu rz 
oraz formy hiperpoprawne z rz (lub rż) zamiast r, dyspalatalizacja spółgłoski ń, 
hiperpoprawne formy z nieuzasadnioną miękkością spółgłosek, formy z twardą 

23 Wtórna nosówka w wyrazie prześwietny powstała w celu zwiększenia wyrazistości wyrazu 
oraz pod wpływem skojarzenia z wyrazem święty [Bajerowa, 1964, s. 113], natomiast w dwu 
kolejnych wyrazach jest to zapewne zapis hiperpoprawny. 

24 Zjawisko to dotyczyło głównie końcówki 1. os. lm. czasu teraźniejszego -imy, -ymy oraz koń-
cówki N. lm. deklinacji przymiotnikowo-zaimkowej trzech rodzajów -ymi, -imi, w wyniku 
czego pojawiły się w polszczyźnie końcówki: -emy i -emi, a ponadto końcówki N. lp. deklinacji 
przymiotnikowo-zaimkowej r. m. i n. -ym, -im, utożsamianej z historyczną końcówką msc. 
-em. W niewielkim stopniu zjawisko to objęło rdzenie wyrazowe i afiksy [Bajerowa, 1964, 
s. 175–182; Pihan-Kijasowa, 1999, s. 110–118; ostaszewska, red., 2002, s. 47]. Przyjmuje 
się, iż przejście iN, yN > eN to zjawisko fonetyczne, ale wsparte czynnikiem morfologicznym 
[Bajerowa, 1964, s. 176–177, 179–180].
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grupą ke oraz ky, zakłócenia w dystrybucji v i u (w obcej grupie au). Większość 
owych cech to właściwości uwarunkowane bezpośrednim lub pośrednim wpły-
wem języka ukraińskiego.

Niektóre właściwości bardzo charakterystyczne dla polszczyzny południowo-
kresowej nie znalazły jednak w analizowanych tekstach swojego potwierdzenia. 
Nie pojawiły się w nich takie regionalizmy jak np. redukcja i zwężenie samogłoski 
nieakcentowanej, denazalizacja samogłoski tylnej -M w wygłosie, konsonantyczna 
wymowa samogłosek nosowych w pozycji przed szczelinowymi i inne. 

Polszczyzna listów Boreckiego wykazuje na płaszczyźnie fonetycznej niewąt-
pliwe nacechowanie regionalne. obecne w obu tekstach kresowizmy fonetyczne 
tworzą wcale pokaźny ilościowo rejestr, niektórym z nich właściwa jest też znacz-
na częstotliwość występowania. Zasadniczo jest to jednak polszczyzna staranna, 
zdradzająca wysoki poziom sprawności językowej. Bardzo dobra znajomość 
języka polskiego cechowała wielu ówczesnych przedstawicieli prawosławnej 
elity cerkiewnej, m.in. melecjusza Smotryckiego [zob. urbańczyk, 1999] i Piotra 
mohyłę [zob. Karpluk, 1992].

Przeprowadzona analiza wyraźnie też pokazała, że pomiędzy dwoma badany-
mi tekstami epistolarnymi istnieją znaczące różnice językowe. Zasadnicza część 
regionalizmów fonetycznych wystąpiła wyłącznie w liście pierwszym: przejście 
grupy eń w ę w pozycji przed spółgłoską szczelinową s połączone z dyspalatali-
zacją miękkiego ń, obecność wygłosowego -ć w miejscu -c, przejście ś w R przed 
C, zachowanie miękkiej realizacji l przed samogłoskami innymi niż i, mieszanie 
spółgłosek l i ł polegające na zapisywaniu ł zamiast l, dyspalatalizacji spółgłoski 
ń, hiperpoprawne formy z nieuzasadnioną miękkością spółgłosek, zakłócenia 
w dystrybucji v i u (w obcej grupie au). mniejsza liczba cech regionalnych zna-
mionuje na zasadzie wyłączności list drugi: mieszanie spółgłosek l i ł polegające 
na zapisywaniu l zamiast ł, formy z r w miejscu rz, twarde grupy ke. Nieliczne 
kresowizmy pojawiają się w obu listach: formy hiperpoprawne z rz (lub rż) 
zamiast r, twarde grupy ky oraz ruska postać fonetyczna imienia Hiob. analiza 
cech językowych potwierdza zatem wcześniejsze stwierdzenie, oparte na anali-
zie charakteru pisma oraz konwencji graficznych, iż oba teksty zostały zapisane 
przez różne osoby. 
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Katarzyna Sicińska

cechy foNeTycZNe PoLSZcZyZNy PoŁudNIoWoKReSoWeJ 
W LISTach meTRoPoLITy KIJoWSKIego  

JaNa (hIoBa) BoRecKIego Z LaT 1624–1629 

Streszczenie

artykuł zawiera omówienie graficzno-fonetycznych właściwości dwóch listów Jana (hioba) 
Boreckiego, prawosławnego metropolity kijowskiego w latach 1620–1631. Listy te, adresowane 
do księcia Krzysztofa Radziwiłła, datowane jeden na 1624 rok, drugi na 1629 rok, zachowały 
się w rękopisach, nie są jednak najprawdopodobniej autografami. Pod względem językowym 
reprezentują one polszczyznę południowokresową XvII wieku, czyli historyczną odmianę re-
gionalną języka polskiego używaną na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich, pozostającą 
pod wpływem języka ruskiego (ukraińskiego). analiza językowa, ograniczona do przedstawienia 
kresowych regionalizmów fonetycznych, wykazała, że badane listy poświadczają szereg istotnych 
cech tejże odmiany, takich jak np. przejście grupy eń w ę w pozycji przed spółgłoską szczelinową s, 
wygłosowe -ć w miejscu -c, przejście ś w R przed C, zachowanie C przed samogłoskami innymi 
niż i, mieszanie spółgłosek l i ł, formy z r w miejscu rz oraz formy hiperpoprawne z rz (lub rż) 
zamiast r, formy z twardą grupą ke oraz ky i inne. Niektóre właściwości bardzo charakterystyczne 
dla polszczyzny południowokresowej, jak np. redukcja i zwężenie samogłoski nieakcentowanej, 
nie znalazły jednak w analizowanych tekstach swojego potwierdzenia. 

PhoNeTIc feaTuReS of The PoLISh LaNguage of The SouTheRN 
BoRdeRLaNd IN The LeTTeRS By JaN (hIoB) BoRecKI,  

The meTRoPoLITaN of KIev, fRom The yeaRS 1624–1629

Summary

The article includes graphical and phonetic description of two letters written by Jan (hiob) 
Borecki, the orthodox metropolitan of Kiev in the years 1620–1631. addressed to prince Krzysztof 
Radziwiłł, the letters dated 1624 and 1629 were preserved as manuscripts, but probably they are 
not autographs. In terms oflanguage, they represent the Polish language of the Southern Borderland 
in the 17th century – the historical regional variety of the Polish language of former South-eastern 
Borderland, influenced by the Ruthenian (ukrainian) language. Linguistic analysis, restricted 
to depicting the phonetic regionalisms of the Borderland, has shown that the examined letters 
authenticate many significant features of the variety in question, such as for example: transition 
of the eń group into ę while before fricative consonant s, occurrence of the final ć in the place of 
c, transition of ś into R before C, the way C was used before vowels other than i, mixing of conso-
nants l and ł, forms including r in the place of rz as well as hypercorrect forms including rz (or rż) 
in the place of r, forms with strong ke, ky and other groups. however, there are some features that 
are characteristic for the Polish language of the Southern Borderland, for example reduction and 
narrowing of an unstressed vowel which are not confirmed in the analysed texts.


