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Język a dziedzictwo kulturowe pogranicza 

Streszczenie 

Autor stara się w tym artykule uzasadnić tezę, że tak jak język ogólny (literacki) 

jest z jednej strony zwierciadłem, a z drugiej – tworzywem i narzędziem kultury 

duchowej społeczeństwa jego użytkowników, tak język regionalny (dialekt, gwara) jest 

z jednej strony zwierciadłem, a z drugiej – tworzywem i narzędziem kultury regionalnej 

(której językowym upostaciowaniem jest folklor). W wypadku wielojęzyczności 

pogranicza etniczno-językowego na jego kulturowe bogactwo składają się wszystkie 

używane tam etnolekty. 

Słowa kluczowe: język, pogranicze etniczno-językowe, historia, dziedzictwo kulturowe 

Język, jak wiadomo, jest nie tylko jednym ze składników kultury, lecz jest 
także z jednej strony zwierciadłem, a z drugiej – tworzywem i narzędziem 

duchowej, intelektualnej i artystycznej, kultury społeczeństwa jego użytko-

wników. Jak pisze jeden z najwybitniejszych polskich przedstawicieli języko-

znawstwa kulturowego, Jerzy Bartmiński: 

O relacji łączącej język z kulturą możemy najogólniej powiedzieć, że jest 

ona uwikłana w paradoks wzajemnego uzależnienia. Można bowiem 

zasadnie mówić o języku, że jest częścią kultury jako zjawiska szerszego 

(wieloaspektowej całości, złożonej z warstwy norm, wzorów i wartości, 

warstwy działań, warstwy wytworów i obiektów tych działań – wedle 

definicji Antoniny Kłoskowskiej), jak też że jest zjawiskiem szerszym, 

ogarniającym sobą kulturę1
. 

Bartmiński wyjaśnia i uzasadnia ten sąd następująco: 

W pierwszym przypadku język staje jako jeden z systemów semio-

tycznych obok literatury, sztuki, religii, obrzędu itp., będąc równocześnie 

                                              
1
  J. Bartmiński, Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 

2001, s. 17. 
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primus inter pares – „najdoskonalszym ze wszystkich przejawów 

porządku kulturowego”, wedle Claude’a Lévi-Straussa. […] 

W drugim przypadku język warunkuje kulturę, bo bez jego opanowania 

nie jest możliwe uczestnictwo w kulturze ani w życiu społecznym, nawet 

w jego najprostszych formach. „Doskonałość języka jest wstępnym 

warunkiem rozwoju kultury” – powiemy za Edwardem Sapirem”2
. 

Tak więc język jest równocześnie z jednej strony częścią, składnikiem 

kultury, a z drugiej – jej zwierciadłem oraz narzędziem. 
Język narodowy (etniczny), ściślej: jego najważniejsza odmiana – język 

ogólny, czyli literacki, pozostaje w takiej ambiwalentnej relacji (części, a jedno-

cześnie zwierciadła i narzędzia czy tworzywa) do kultury ogólnonarodowej.  
Tę relację można przenieść na poziom regionalny: język regionalny (dialekt, 
gwara) pozostaje w tejże relacji (części, a jednocześnie zwierciadła i tworzywa) 
do kultury regionalnej (której językowym upostaciowaniem jest folklor). 

Dobrej ilustracji przykładowej dostarczają w tym względzie regiony  
o żywym języku lokalnym i żywym folklorze, jak Śląsk czy Podhale. Etnolekt 
śląski (nie przesądzamy w tym miejscu, czy jest to dialekt języka polskiego, czy 
– jak chcą niektórzy – osobny język śląski3) jest niewątpliwie zwierciadłem  
i narzędziem (tworzywem) najszerzej rozumianej kultury regionalnej (baśni, 
podań, pieśni itd. po dowcipy Masztalskich). Podobnie przedstawia się sytuacja 
na Podhalu, gdzie miejscowa gwara z jednej strony jest zwierciadłem i narzę-

dziem ludowego folkloru stricto sensu, a z drugiej w zastosowaniach styli-

zacyjnych wchodzi na obszar kultury ogólnonarodowej w takich dziełach jak 
Kazimierza Tetmajera Na skalnym Podhalu. 

Wraz z przykładem gwary i folkloru podhalańskiego dotknęliśmy tutaj 
złożonej kwestii partycypacji kultur regionalnych w kulturze ogólnonarodowej. 
Generalnie jednak tę kwestię chcielibyśmy w tej pracy pozostawić na boku, 
poprzestając na przypomnieniu oczywistej prawdy, że na skutek bardzo różnych  

i złożonych przyczyn historycznych jedne regiony, jak właśnie Podhale czy 
Śląsk, wnoszą do kultury ogólnonarodowej większy wkład, a inne, jak na przy-

kład Kurpiowszczyzna czy Warmia, mniejszy. 
Zgodnie z przedmiotem niniejszego szkicu przejdźmy do regionów pogra-

nicznych. Nasuwa się tu pytanie: w jakim stopniu można mówić o języku regio-

nalnym pogranicza? Pogranicza są przecież z reguły dwu- lub wielojęzyczne. 
Który język miałby zatem być zwierciadłem i narzędziem kultury (dziedzictwa 
kulturowego) pogranicza? 

                                              
2
  Ibidem. 

3
  Na temat statusu etnolektu zob. B. Walczak, Status etnolektu (problem „język czy dialekt?) w polskiej 

literaturze językoznawczej, [w:] Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej,  

red. E. Skorupska-Raczyńska i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 115-124. 
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Przedstawimy teraz rzut oka na nasze pogranicze zachodnie i wschodnie. 

Żadne nie przetrwało w swoim pierwotnym kształcie. 
Na zachodzie polszczyzna pierwotnie graniczyła z językami łużyckimi i – 

dalej ku północy – z dialektami pomorsko-połabskimi. Łużycki obszar językowy 
sięgał mniej więcej po Bóbr, przy czym po obu stronach rzeki rozciągał się 
względnie szeroki pas gwar przejściowych – na zachód od Bobru z przewagą 
cech łużyckich, na wschód – z przewagą cech polskich. Ponieważ – o czym niżej – 

na tym pograniczu nie zachował się ani język łużycki, ani polski, można je tylko 
rekonstruować na podstawie zabytków językowych z przeszłości i nazw miejsco-

wych zapisanych w dawnych źródłach4. Pod tym względem lepiej przedstawia 
się sprawa, gdy chodzi o dialekty przejściowe na zachód od Bobru, z przewagą 
cech łużyckich, gdyż z okolic Żar pochodzi rękopiśmienny przekład Nowego 

Testamentu Mikołaja (Mikławša) Jakubicy z roku 1548 (Jakubica był pastorem  
w pobliskich Lubanicach

5
), a z okolic Gubina – wielojęzyczny słownik Hiero-

nima Megisera z roku 1603. Znamy więc dwa historyczne, bliskie sobie, choć nie 
identyczne dialekty wschodniodolnołużyckie, z wyraźnymi nawiązaniami do pol-
szczyzny. Szczątkowo do dziś (a w najgorszym razie do niedawna) zachowane 
gwary slepiańska i mużakowska w południowo-wschodniej części dzisiejszego 
obszaru dolnołużyckiego też jeszcze wykazują nawiązania do polszczyzny, na 
przykład akcent na sylabie przedostatniej (generalnie w językach łużyckich 
akcent jest inicjalny). 

O dialektach przejściowych na wschód od Bobru, prawdopodobnie z prze-

wagą cech polskich, nie wiemy właściwie nic. Nie zachowały się z tego obszaru 
żadne zabytki językowe. Natomiast pojedyncze nawiązania łużyckie, w świetle 
wyników badań Moniki Gruchmanowej i Zygmunta Zagórskiego, występują do 
dziś w gwarach zachodniej, a nawet północnej6

 i południowej Wielkopolski.  
M. Gruchmanowa w osobnym artykule pokazała zasięg genetycznie łużyckiej 
formy dny, fonetycznie [dnyi] ‘dni’7

, a wpływem substratu łużyckiego wyjaśniła 
brak a pochylonego w gwarze Kramsk

8
.
 Pojedyncze łużyckie formy leksykalne 

można znaleźć w opublikowanych tekstach gwarowych, na przykład w Wyborze 

                                              
4
  Zob. H. Popowska-Taborska, Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie (w świetle danych 

toponomastycznych), Wrocław-Warszawa-Kraków 1965. 
5
  Zob. na ten temat T. Lewaszkiewicz, Łużyckie przekłady Biblii: przewodnik bibliograficzny, 

Warszawa 1995. 
6
  Zob. na ten temat Z. Zagórski, Związki językowe północnej Wielkopolski i Krajny z kaszubszczyzną  

i językiem dolnołużyckim, Poznań 1964 i idem, Gwary północnej Wielkopolski, Poznań 1967. 
7
  M. Gruchmanowa, Łużycko-wielkopolska izomorfa nom.-acc.-voc.pl dny, [w:] Z polskich studiów 

slawistycznych, Seria 5: Językoznawstwo, Warszawa 1978, s. 35-39; zob. też eadem, Nawiązania 

łużyckie w kresowych gwarach zachodniej Wielkopolski, [w:] Z polskich studiów slawistycznych, Seria 

2: Językoznawstwo, Warszawa 1963, s. 311-318. 
8
  M. Gruchmanowa, Związki językowe dialektu Kramsk z Łużycami, „Język Polski” 1957, t. XXXVII,  

z. 4, s. 241-252; zob. też eadem, Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w województwie zielono-

górskim, Zielona Góra 1969. 
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polskich tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha w tekście z Gogolewa  
w powiecie gostyńskim pojawia się forma waka ‘suka’9

.
 
 

Na północy okolice Słupska należały jeszcze do obszaru języka polskiego, 
okolice Koszalina czy Kołobrzegu stanowiły pierwotne pogranicze między pol-
szczyzną a dialektami pomorsko-połabskimi, natomiast okolice Stargardu i Szcze-

cina reprezentowały już w czystej postaci te dialekty (tzn. pomorsko-połabskie)
10

. 

Oczywiście, jak w wypadku nawiązań łużyckich, poszczególne cechy pomorsko- 

-połabskie sięgały daleko na wschód, na przykład pomorsko-połabskie -ar- 

między spółgłoskami (zamiast polskiego -ro-) aż w okolice gdańskiego Starogardu. 

Jednak na pograniczu zachodnim niemal od zarania naszych dziejów 
(przynajmniej od śmierci Mieszka II) szerzył się i umacniał język niemiecki. 
Najogólniej rzecz ujmując, mamy tu do czynienia z postępującą i narastającą 
germanizacją. W wyniku niekorzystnych zmian politycznych (ubytków tery-

torialnych państwa) język polski (tzn. granica względnie zwartego obszaru pol-
szczyzny) cofał się w ciągu wieków na wschód, języki łużyckie cofały się na 
zachód, a dialekty pomorsko-połabskie wygasały (wymierały, tzn. ich użytko-

wnicy ulegali germanizacji). Ostatecznie na początku XX wieku granica względ-

nie zwartego obszaru języka polskiego ustaliła się na linii Podmokla (Wielkie  
i Małe), Kramska (Stare i Nowe), Dąbrówka. Na zachodzie pozostały tylko kur-
czące się z upływem czasu obszary języka dolno- (na północy, na historycznych 
Łużycach) i górnołużyckiego (na południu, na terytorium historycznego Milska). 
Ponadto do XVIII wieku za Łabą, w okolicach Lüneburga, utrzymała się 
słowiańska enklawa w postaci języka (dialektu) Drzewian połabskich, którzy 
najdłużej opierali się germanizacji, zachowując swoją mowę jeszcze wówczas, 
gdy z mapy językowej dużo wcześniej zniknęły dalej na wschód od nich 
używane słowiańskie dialekty Meklemburgii i Pomorza (w początku XX wieku 
postępująca na wschód germanizacja dialektów pomorsko-połabskich dotarła do 
gwar słowińskich, tzn. do okolic jeziora Gardno i Łebsko), które podówczas 
zachowywały jeszcze swoją tożsamość.  

Kontakt polszczyzny z pierwotnie bezpośrednio dalej na zachód od niej 
używanymi dialektami słowiańskimi został więc wcześnie zerwany i wzajemne 
oddziaływanie nie było już później możliwe. 

Zmiany w nakreślonym wyżej obrazie przyniosła dopiero druga wojna 
światowa. W jej wyniku polszczyzna opanowała terytorium po Odrę i Nysę Łuży-

cką, tzn. wróciła tam, gdzie przed wiekami była w użyciu, a nawet zapanowała 

                                              
9
  K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1968, s. 199. 

10
  Zob. na ten temat T. Milewski, Północno-zachodnia granica polskiej grupy językowej w wiekach 

średnich, „Język Polski” 1931, t. XVI, z. 2, s. 65-75; T. Lehr-Spławiński, Zachodnia granica kaszub-

szczyzny w wiekach średnich, „Slavia Occidentalis” 1937, t. XVI, s. 139-150 i E. Rzetelska-Feleszko, 

Dawne słowiańskie dialekty województwa koszalińskiego. Najstarsze zmiany fonetyczne, Wrocławw  

Warszawa Kraków 1973.  
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tam, gdzie jej nigdy w przeszłości nie było, gdyż były tam w użyciu dialekty 

łużyckie, jak w okolicach Żar czy Gubina, bądź dialekty pomorsko-połabskie, jak 

w okolicach Stargardu czy Szczecina. Dziś jest to na mapie językowej Polski 
obszar „nowych dialektów mieszanych” (wytworzonych w wyniku językowego 
wymieszania się repatriantów z Kresów Wschodnich i przesiedleńców z różnych 
stron Polski)

11
. Jednak, jak dowiodła w swojej ostatniej książce Anna Zielińska, 

mieliśmy tutaj do czynienia z socjotechnicznym eksperymentem zmiany toż-

samości, przeprowadzonym przez władze PRL-u w celu wykreowania czysto 

polskich członków nowego społeczeństwa Ziem Odzyskanych, wyposażonych  
w zunifikowaną kulturę narodową i posługujących się najczystszym językiem 
polskim. Eksperyment się jednak nie powiódł – w regionie lubuskim wciąż 
istnieje różnorodność kultur, języków i identyfikacji, wciąż mieszkają tam osoby 
i grupy dwujęzyczne, wciąż są w użyciu różne języki i ich odmiany gwarowe 
(autorka omawia kolejno dwujęzyczność polsko-niemiecką, Ukraińców i Łemków, 

polesko-polską w Białkowie, polsko-bukowińską, wreszcie wciąż żywą polszczy-

znę południowokresową)12
. 

Na wschodzie bardzo prawdopodobną hipotezą jest istnienie pierwotnego 
dialektu przejściowego, polsko-ruskiego czy rusko-polskiego

13
, na obszarze tzw. 

Grodów Czerwieńskich, czyli jakiegoś organizmu politycznego plemienia Lędzian 

(późniejszej Rusi Czerwonej). Jak wiadomo, pierwotna przynależność etniczna 
tego obszaru jest sporna, choć dane językowe (fakt, że od nazwy Lędzian 

pochodzi ruska (Ljach), a także węgierska (Lengyel) i stara południowo-

słowiańska (Leđtanin) nazwa Polaków), jak również wyniki ostatnich odkryć 
archeologicznych (dowodzące pierwotnej przynależności kościelnej tych ziem do 
obszaru jurysdykcji rzymskiej i kultury Kościoła zachodniego) przemawiałyby 
za więzią z etnosem polskim14. Pod względem politycznym Grody Czerwieńskie 
za pierwszych Piastów przechodziły z rąk do rąk, zmieniając często przynależ-

ność państwową, aż wreszcie w roku 1030 w wyniku zwycięskiej wyprawy 
Jarosława Mądrego, który je odebrał Mieszkowi II, stały się na trzysta z górą lat 
częścią Rusi Kijowskiej i organizmów państwowych kontynuujących jej 

                                              
11

  Ujęcie pogranicza zachodniego według pracy: B. Walczak, Zachodnia i wschodnia peryferia polskiego 

obszaru językowego w ujęciu historycznym – podobieństwa i różnice, [w:] Łużyce po obu stronach 

Nysy – Die Lausitz auf beiden Seiten der Neisse, red. W. Jamrożek, I. Kumor-Pilarczyk i J. Tarniowy, 

Żary 2011, s. 25-30 (to samo po niemiecku: Westliche und östliche Peripherie des polnischen 

Sprachraumes – aus der historischen Perspektive – Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ibidem,  

s. 111-117 i streszczenie po górnołużycku: Zapadna a wuchodna periferija pólskeho rěčneho ruma  

w stawiznach – podobnosće a rozdźěle, [w:] Łužica po woběmaj stronomaj Nysy, red. W. Jamrożek,  
I. Kumor-Pilarczyk i J. Tarniowy, Żary 2011, s. 14-16). 

12
  A. Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa 2013. 

13
  O pojęciu dialektu przejściowego zob. B. Walczak, Z problematyki gwar przejściowych i mieszanych 

(dyferencjacja a mieszanie się języków), [w:] Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, 

red. S. Warchoł, Lublin 1993, s. 335-347. 
14

  Zob. Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. I-V, Przemyśl 1990-2000. 
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dziedzictwo. Trzy wieki panowania ruskiego sprawiły, że gdy do Polski, w wyniku 

kilku wypraw (w latach 1340-1366), te ziemie włączył Kazimierz Wielki, były to 
już wówczas tereny czysto ruskie. Granica etniczna polsko-ruska przebiegała 
więc wtedy mniej więcej na Wieprzu i dalej na południu nieco na wschód od 
Rzeszowa (pogranicznego grodu ziemi sandomierskiej)

15
.
 

Na stosunkowo niedługim północnym odcinku wschodniej peryferii języ-

kowej polszczyzna graniczyła z bałtyckim żywiołem językowym (z językami: 
jaćwieskim, litewskim i pruskim). 

Tak jak na zachodzie język polski w ciągu wieków się cofał, tak na 
wschodzie do początków XX stulecia właściwie nieprzerwanie mamy do czynie-

nia z postępami polszczyzny, tzn. granica względnie zwartego obszaru języka 
polskiego przesuwała się w ciągu wieków na wschód – od linii Wieprza do linii 

Bugu (stąd później tzw. linia Curzona), natomiast (najogólniej mówiąc, w wyniku 

unii z Wielkim Księstwem Litewskim) odgórnie w sensie społecznym, a wyspowo 

i w rozproszeniu w sensie terytorialnym (od „wysepek” w rodzaju pojedynczych 
wsi po wielkie, ale powstałe dopiero w drugiej połowie XIX wieku, polskie 
wyspy językowe, zwłaszcza na pierwotnym pograniczu białorusko-litewskim,  

z największą z nich – wileńską, a ściślej: wileńsko-solecznicką) polszczyzna 
dotarła daleko na wschód, aż po wschodnią granicę Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, a później (od unii lubelskiej z 1569 roku) Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, czyli – idąc od północy na południe – od Inflant (a trwalej – bo całe 
Inflanty należały do Rzeczypospolitej tylko czterdzieści lat, w latach 1581-1621 – 

od tzw. Inflant Polskich, czyli okolic Dyneburga i Rzeżycy; trzeba tu dodać,  
że szlachta spolonizowała się też w Kurlandii, która od 1561 roku związana była 
z Polską stosunkiem lennym) poprzez Połock, Witebsk, Smoleńsk, Micisław, 
Nowogród Siewierski, Hadziacz, Połtawę – po tzw. Hetmańszczyznę16

. 

Na rozległe pogranicze językowe polsko-ruskie (w pasie o szerokości kilku-

set kilometrów polszczyzna wyspowo i w rozproszeniu współistniała z miejsco-

wymi dialektami ruskimi – na samej północy z bałtyckim żywiołem językowym, 
a także z cerkiewnosłowiańskim redakcji ruskiej i różnymi wariantami 
zachodnioruskiego języka kancelaryjnego i literackiego) od końca XVIII wieku 
w wyniku rozbiorów zaczął się nawarstwiać język rosyjski jako urzędowy język 

                                              
15

  Zob. W. Makarski, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, 

Lublin 1996 i M. Jakowenko, Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, 

Lublin 2000. 
16

  Także pogranicze wschodnie charakteryzuję głównie według pracy: B. Walczak, Zachodnia i wschod-

nia peryferia polskiego obszaru językowego w ujęciu historycznym – podobieństwa i różnice, op. cit. 

Ponadto zob. m.in.: S. Ptaszycki, Zewnętrzne dzieje języków ruskich w granicach dawnej Rzeczy-

pospolitej, [w:] Encyklopedia polska, t. III, dz. III, cz. 2, Kraków 1915, s. 344-365; A. Martel,  

La langue polonaise dans les pays ruthènes: Ukraine et Russie Blanche 1569-1697, Lille 1938; H. 

Turska, O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, Wilno 1939; A. Sulima- 

-Kamiński, Historia Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, Lublin 2002. 
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imperium Romanowów. Z różnych jednak względów jego oddziaływanie było 
relatywnie słabe, nieporównywalne z ekspansją języka niemieckiego na zachod-

nim pograniczu polskiego obszaru językowego. Nigdy i nigdzie nie doszło do 
rusyfikacji na skalę społecznie istotną – wynaradawiały się jedynie jednostki. 
Tak było mimo nasilonej w niektórych okresach (w szczególności po upadku 
powstania styczniowego), planowej, prowadzonej środkami administracyjnymi  
i policyjnymi polityki rusyfikacyjnej. Na tzw. Ziemiach Zabranych (a więc zie-

miach zaboru rosyjskiego nie wchodzących w skład Królestwa Kongresowego, 
czyli z grubsza właśnie na tym rozległym pograniczu językowym polsko-ruskim) 

przybierała ona szczególnie restrykcyjne i dotkliwe formy – aż do zakazu 
posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych (swojemu oburzeniu 

tego rodzaju szykanami dawała wyraz w listach prywatnych Eliza Orzeszkowa)
17

. 

Zasadnicze zmiany w sytuacji wschodniego pogranicza języka polskiego 
przyniósł wiek XX. Po pierwszej wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w jej granicach znalazła się znaczna część Kresów Wschodnich 
(Wileńszczyzna, zachodnia Białoruś niemal pod Mińsk, ale już bez tego miasta, 

Wołyń i Podole po Zbrucz, czyli obszar byłego zaboru austriackiego, na południu 
już bez Kamieńca z okolicą). Oczywiście na całym tym terytorium miało miejsce 
wydatne wzmocnienie polskiego żywiołu językowego oraz wzrost rangi i presti-
żu języka polskiego, który odzyskał status języka państwowego. Natomiast 
fundamentalne zmiany nastąpiły po drugiej wojnie światowej. W wyniku po-

wojennych zmian politycznych polszczyzna znalazła się tam w odwrocie. Duża 
część użytkowników polszczyzny kresowej opuściła Kresy bądź zaraz po wojnie, 
bądź po roku 1956, gdy otworzyła się taka możliwość. W rozproszeniu pol-
szczyzna wciąż jeszcze się tam utrzymuje, nadal jeszcze są wsie z lepiej lub 
gorzej zachowaną polską gwarą – dziś politycznie na obszarze Litwy (reliktowo 
też południowo-wschodniej Łotwy, czyli byłych Inflant Polskich), Białorusi  
i Ukrainy, a na skutek stalinowskich wysiedleń też na obszarze Rosji i Kazach-

stanu. Dzięki badaniom Wiaczesława Werenicza, Irydy Grek-Pabisowej, Ireny 

Maryniakowej, Elżbiety Smułkowej, Janusza Riegera, Leszka Bednarczuka, 
Anny Zielińskiej, Zofii Kurzowej, Zofii Sawaniewskiej-Mochowej i wielu 

innych uczonych mamy o polszczyźnie na wschodzie (jej współczesnym statusie 
i historycznych związkach z miejscowym podłożem językowym) coraz więcej  
i coraz bardziej ścisłych i szczegółowych informacji18

. 

                                              
17

  O wpływach rosyjskich w okresie zaborów zob. H. Karaś, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie 

okresu zaborów, Warszawa 1996. 
18

  Zob. na ten temat R. Richardt, Polnische Lehnwörter in Ukrainischen, Berlin  1957; H. Kühne, 
Polnische Lehnwörter im Weissrussischen, Berlin 1960; G.Y. Shevelov, On lexical Polonisms in 

Literary Ukrainian, [w:] For Wiktor Weintraub. Essays in Polish Literature, Language and History 

presented on the Occasion on his 65
th

 Birthday, ed. V. Erlich, The Hague-Paris 1975, s. 449-463;  

W. Werenicz, Stan badań nad gwarami polskimi w ZSRR, „Poradnik Językowy” 1971, z. 1, s. 39-49; 

L. Bednarczuk, Z północno-wschodniej peryferii polszczyzny, „Język Polski” 1974, t. LIV, s. 326-332; 
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Jakie wnioski wynikają z tego syntetycznego przeglądu dziejów zachod-

niego i wschodniego pogranicza języka polskiego? Choć historycznie prze-

kształcone, pogranicza wciąż zachowują wielość języków, wyznań i kultur.  
Na zachodzie wielojęzyczne i wielokulturowe pogranicze wytworzyło się po 

ostatniej wojnie światowej na skutek napływu repatriantów z Kresów Wschod-

nich i przesiedleńców z różnych regionów Polski etnicznej, na wschodzie resztki 
dawnych Kresów w obecnych granicach Rzeczypospolitej Polskiej w całej pełni 
zachowały wielojęzyczność, wielowyznaniowość i wielokulturowość, a poza 
granicami polszczyzna też przetrwała (a na niektórych obszarach dzisiaj nawet 
odżywa) w rozproszeniu, gdzie niegdzie w postaci wysp językowych, wśród 
miejscowego podłoża językowego (wschodniosłowiańskiego, na północy też 
częściowo bałtyckiego). Wciąż zatem aktualna jest kategoria mowy pogranicza, 
którą A. Zielińska określa następująco:  

Pojęcie „mowy pogranicza” obejmuje definicję kontaktów językowych 

Uriela Weinreicha uwzględniającą aspekt antropologiczny i świadomo-

ściowy: miejscem, w którym tworzy się mowa pogranicza jest człowiek, 

który w codziennym życiu używa dwóch języków19
 

i człowieka pogranicza, o którym ta autorka pisze:  

Odwołuję się do kategorii człowieka pogranicza, jako zgodnej z antropo-

logicznym podejściem i odpowiedniej nie tylko do opisu pogranicza 

                                                                                                                                     
Z. Kurzowa, Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa  

Kraków 1985; Z. Sawaniewska-Mochowa, Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej 

polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Warszawa 1990; Z. Kurzowa, Język polski Wileńszczyzny 

i Kresów północno-wschodnich XVI-XX w., Warszawa Kraków 1993; J. Mędelska, Język polski na 

Litwie w dziewiątym dziesięcioleciu XX wieku, Bydgoszcz 1993; Język polski dawnych Kresów 

Wschodnich, red. J. Rieger, t. I-II, Warszawa 1996-1999; I. Maryniakowa, I. Grek-Pabisowa,  

A. Zielińska, Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych Kresów północno-wschodnich, Warszawa 

1996; Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich, red. I Grek-Pabisowa, 

Warszawa 1997; I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Współczesne gwary polskie na dawnych Kresach 

północno-wschodnich, Warszawa 1999; L. Bednarczuk, Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, Kraków 1999, J. Rieger, Język polski na Wschodzie, [w:] Współczesny język 

polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 575-590; Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko- 

-białoruskim, red. F. Czyżewski, Lublin 2001; I. Grek-Pabisowa, Współczesne gwary polskie na 

Litwie i Białorusi. Fonetyka, Warszawa 2002; H. Karaś, Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, 

Warszawa-Puńsk 2002; Z. Sawaniewska-Mochowa, Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty 

kowieńskiej XIX wieku, Bydgoszcz 2002; Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. 

Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, red. E. Wolnicz-Pawłowska i W. Szulowska, 
Warszawa 2002; A. Zielińska, Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne, 

Warszawa 2002; B. Walczak, Wpływy ruskie w polskim języku literackim, [w:] Polska-Ukraina: 

partnerstwo kultur, red. B. Bakuła, Poznań 2003, s. 19-31; E. Smułkowa, Badania pograniczy 

językowych – uwagi metodologiczne, [w:] Gwary dziś 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe,  

red. J. Sierociuk, Poznań 2003, s. 47-58; B. Walczak, Jak powstała polszczyzna kresowa?, [w:] Litwo! 

Ojczyzno moja!, red. J. Tarniowy, I. Kumor-Pilarczyk, M. Zengiel i W. Jamrożek, Żary 2009, s. 41-52; 

Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej. Pamežžy Belarusi û miždyscyplinarnaj 

perspektyve, red. E. Smułkowa i A. Engelking, Warszawa 2007 itp. 
19

  A. Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, op. cit., s. 67. 



JĘZYK A DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA 

169 

terytorialnego (zewnętrznego), ale przede wszystkim mentalnego 

(psychologicznego, osobniczego, wewnętrznego) […]. Pogranicze 

wewnętrzne w aspekcie psychologicznym występuje w doświadczeniach 

osób, które w życiu codziennym stykać się muszą z osobami odmiennych 

proweniencji narodowych, mają w rodzinie osoby należące do różnych 

porządków etnicznych […]. Uosabiają one w życiowych wyborach, 

deklaracjach, czasem zmaganiach i cierpieniach najbardziej wewnętrzny 

wątek idei pogranicza20
. 

Nie ma żadnych podstaw, by z punktu widzenia przechowywania dzie-

dzictwa kulturowego wprowadzać jakąkolwiek hierarchię języków używanych 
na pograniczu językowym (mogą się one różnić statusem socjo- i pragma-

lingwistycznym, stopniem prestiżu społecznego itd.). Jedynie sensowne jest więc 
stanowisko następujące: wszystkie języki pogranicza składają się na jego 
kulturowe bogactwo. Jest tak, gdyż – to wprawdzie truizm, ale wypadnie go tutaj 

przypomnieć – każdy język to swoista, odrębna propozycja oglądu rzeczywistości. 
Pomijając różnorodność możliwych w różnych językach świata kategorii 

gramatycznych i nieograniczoną w praktyce wielość proponowanych kategory-

zacji leksykalnych
21, ograniczymy się tutaj do przypomnienia jednej kwestii 

istotnej ze względów kulturowych różnic w mechanizmach nominacji językowej 
(inaczej różnic pierwotnej motywacji etymologicznej) wyrazów o takim samym 
(lub ostrożniej: bardzo podobnym) znaczeniu leksykalnym22

. 

Dobrego przykładu dostarczają w tym względzie indoeuropejskie nazwy 
‘boga (bóstwa, istoty nadprzyrodzonej, w wypadku monoteizmu – istoty naj-

wyższej, stworzyciela i pana wszechświata, w wypadku politeizmu – jednego  

z bóstw będących przedmiotem kultu), wtórnie Boga chrześcijańskiego’. Naj-

szerzej rozpowszechnioną (być może pierwotnie ogólnoindoeuropejską) nazwą 
jest ta, którą można zrekonstruować jako *dei(u)os, a o której świadczą łacińskie 
deus (i oczywiście jego romańskie kontynuanty: włoskie dio, hiszpańskie dios, 

francuskie dieu, rumuńskie zeu itd.), litewskie dievas i łotewskie dievs, liczne śla-

dy w językach starożytnych (jak sanskryckie deváh czy greckie Dzeús), wreszcie 

historyczne i współczesne formy języków celtyckich oraz historyczne języków 
germańskich (pozwalające na rekonstrukcję pragermańskiego *teiwaz). Pierwotna 

motywacja nie ulega tu wątpliwości – *dei(u)os to etymologicznie ‘świetlisty, 

                                              
20

  Ibidem, s. 12. 
21

  W polskiej literaturze przedmiotu najwięcej pouczających przykładów w tym względzie w książce:  
A. Wierzbicka, O języku – dla wszystkich, Warszawa 1965. 

22
  Najważniejszą pozycją polskiej literatury naukowej na temat mechanizmów nominacji językowej jest 

rozprawa Teresy Smułkowej Nominacja językowa na materiale nazw rzeczownikowych, Wrocławw  

Warszawawa Kraków 1989. Zob. też B. Walczak, Tendencje nominacyjne polszczyzny przełomu wieków, 

[w:] Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa – Sodobni jezikovni položaj na Poljskem  

in v Sloveniji, red. S. Gajda i A.V. Muha, Opole 2003, s. 87-97. 
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świecący, błyszczący’. Zatem dla ludów indoeuropejskich zachowujących tę 
nazwę bóstwo to istota świetlista, niebiańska, jaśniejąca niebiańskim blaskiem. 

Zupełnie inaczej się tłumaczy słowiańska i irańska nazwa najwyższej 
istoty: prasłowiańkie *bogъ (z czego polskie bóg, czeskie bůh, rosyjskie bog, 

ukraińskie bih itd.) i staroperskie baga-. W obu wypadkach najwyższa istota to 
dawca pomyślności, szczęścia, bogactwa (z obszaru słowiańskiego dowodzą tego 
znaczenia takie wyrazy pochodne jak polskie bog-at(y), u-bog-i (gdzie przed-

rostek u- występuje w swoim pierwotnym przeczącym znaczeniu) czy z-boż-e 

(które pierwotnie oznaczało ‘bogactwo, majątek’). Tak więc dla Słowian i ludów 
irańskich wspólne jest postrzeganie najwyższej istoty jako przychylnego ludziom 
bóstwa, uznawanego za dawcę wszelkich dóbr, bogactwa, pomyślności i szczę-

ścia. Może to – choć nie musi – być przejawem wpływu irańskiego. Wiadomo, 
że Słowianie ulegali temu wpływowi (czego dowodzą takie zapożyczenia irań-

skie jak socha czy topór) za pośrednictwem koczowniczych plemion scytyjskich 
na stepowych obszarach dzisiejszej Ukrainy. 

Jeszcze inne mechanizmy nominacyjne wykazuje grecka nazwa najwyższej 
istoty theós (nawiązująca do obrzędów funeralnych i kultu zmarłych) czy jej 
nazwa germańska (pragermańskie *guþaz) (też związana z obrzędami kultowymi: 
składnikiem ofiar, wzywaniem bóstwa)23

. 

Podobnie innego postrzegania miasta (jako fenomenu ustrojowo-

urbanistyczno-architektonicznego) dowodzą nazwy w rodzaju rosyjskiego gorod, 

białoruskiego horad, bułgarskiego, macedońskiego czy serbochorwackiego grad, 

przeniesione z nazwy warownego grodu książęcego (prasłowiańskie *gordъ lub 

*gardъ, zależnie od poglądów na temat czasu powstania słowiańskiego o),  

a innego nazwy typu polskiego miasto, czeskiego město, słowackiego mesto, 

górnołużyckiego město czy ukraińskiego misto, czyli wywodzące się od wyrazu 

pierwotnie oznaczającego ‘miejsce, locus’, a więc związane z powstaniem  
w wyniku lokacji odrębnego, samoistnego organizmu ustrojowo-urbanistyczno- 

-architektonicznego
24

. 

Wyrazy przechowują w swojej strukturze motywacyjnej pamięć o dawnym 

życiu i kulturze. By nie przedłużać tego wywodu, zakończymy kilkoma 
przykładami wyrazów wyzyskujących jeden z głównych mechanizmów nomi-
nacji językowej – nazwanie od funkcji pełnionej przez desygnat nazwy (rzecz 
nazywaną). Na przykład pióro przypomina nam, że pierwotnie pisało się piórem, 
najczęściej gęsim lub indyczym (dzisiejsze pióro do pisania już ptasiego pióra  
z wyglądu nie przypomina, ale że wciąż pełni tę samą funkcję – służy do pisania – 

                                              
23

  Zob. na ten temat B. Walczak, Indoeuropejskie nazwy Boga, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. 

IV, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2012, s. 469-478. 
24

  Zob. na ten temat B. Walczak, Co mówi język  polski o genezie miasta?, [w:]   przestrzeń 

zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, t. IV, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2012, s. 15-28. 
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w dalszym ciągu nazywamy je piórem). Podobnie ołówek, etymologicznie ‘mały 
ołów’, czyli ‘kawałek ołowiu’, przypomina nam o tym, że kiedyś używało się 
ołowianego rysika (po łacinie zwanego stylus) do rycia znaków na pokrytej 
woskiem tabliczce. Papier, dziś sporządzany głównie z drewna i makulatury, 
służący jako materiał piśmienny, przechowuje pamięć o najstarszym materiale 
piśmiennym, sporządzanym ze sklejonego w długie pasy rdzenia rośliny zwanej 
ciborą papirusową, rosnącej w starożytności głównie w delcie Nilu (nazwa 
papirusu (z greckiego pápyros) przeszła na to, czym ostatecznie, bo po drodze 

był jeszcze pergamin, został zastąpiony. Miednica, etymologicznie ‘naczynie  
z miedzi’, przechowuje pamięć o czasach, gdy takie naczynia sporządzało się  
z metalu, najczęściej z cyny i właśnie z miedzi. I tak dalej (przykłady można by 
mnożyć niemal bez końca)25

. 

Każdy język pogranicza, z niepowtarzalnym, unikatowym, sobie tylko 
właściwym obrazem życia i kultury jego użytkowników, partycypuje więc  
w dorobku kulturowym pogranicza, stanowiącym o jego kulturowym bogactwie. 
Ponadto na pograniczach, na stykach języków, etnosów, kultur, religii, obrząd-

ków itp. (w terytorialnym, a zwłaszcza mentalnym wymiarze pogranicza –  

w terminologii A. Zielińskiej) zawsze się rodzą wartości wyjątkowe i oryginalne. 
Wszelki trwalszy kontakt owocuje bowiem nową jakością. Poncz, jak wskazuje 
sama nazwa (angielskie punch z języka hindi pańča ‘pięć’, a to ostatecznie aż  
z sanskrytu), jest mieszanką pięciu (pierwotnie) składników: araku, soku cytry-

nowego, cukru, wody i przypraw korzennych. Każdy się jednak zgodzi, że innych 

wrażeń smakowych dostarcza skonsumowanie oddzielnie wszystkich tych 
składników, a całkiem innych – wypicie szklaneczki ponczu. W tej nowej jakości 
tkwi tajemnica kulturotwórczej roli i rangi pogranicza26

. 
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Language and the cultural heritage of borderland 

Abstract 

The article’s author argues in favor of his thesis that just as the literary language 

is on the one hand a mirror, while on the other hand material and an instrument of the 

community of users’ spiritual culture, so is the regional language (dialect, subdialect)  

a mirror, material and an instrument of the regional culture (represented by folklore  

in language). In case of the ethnic and linguistic borderland’s multilingualism, all the 

ethnolects amount to its cultural heritage. 

Keywords: language, ethnic and linguistic borderland, history, cultural heritage 

 

 


