
Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LIX, 2013 
ISSN 0076-0390

JOANNA GETKA*

POLONIZMY W „PROSTEJ MOWIE” XVIII WIEKU

THE POLISH FEATURES IN “PROSTA MOVA” IN 18TH CENTURY

Abstract

This article applies to Polish language features in “prosta mova” (understood as spoken and writ-
ten Ukrainian language in XVIII ct.). The subject of the study is a relic of Ruthenian literature titled 
Nauki Parochialnija... by Julian Dobrylovski edited in Pochajov Lavra in 1794. Nauki... are written 
in the language close to simple, spoken one. Thanks to this Nauki... are the remarkable material for 
the analysis of factual state of language in the century it was created in. The influence of Polish, that 
is visible in phonetics, morphology as well as in lexical level, can be explained by the orientation 
of Dobrylowski on the language of the dominated in the region culture and the influence of Polish 
language on Ukrainian and Belorussian languages from ancient times language.
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Literatury narodowe nie rozwijają się w odosobnieniu. Języki polski, ukraiński 
i białoruski pozostawały w kontakcie od najdawniejszych czasów, co sprzyjało 
wzajemnym wpływom. Długi okres znajdowania się ziem białorusko-ukraińskich 
w składzie Rzeczypospolitej nie mógł nie odcisnąć piętna na języku. Mimo że bazą 
leksyki zarówno ukraińskiej, jak i białoruskiej jest słownictwo przejęte z okresu 
staroruskiego, oddziaływanie języka polskiego od początku wyodrębniania się tych 
języków widoczne jest w ich leksyce, a także składni. Wpływ ten zauważalny jest 
również na innych poziomach języka ukraińskiego i białoruskiego. Język polski nie 
tylko wzbogacił leksykę białoruską i ukraińską (Słownik języka staroukraińskiego 
XIV–XV w. zawiera ok. 900 zapożyczeń z języka polskiego [Kozak, 2005, s. 15]1), 

* Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.
1 M. Łesiów ocenia, że za polonizmy w tym słowniku można uznać ok. 600 nazw pospolitych 

[1989, s. 49].
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lecz wpłynął również na wzbogacenie ich środków słowotwórczych [Żurawski, 
1969, s. 53]. Był także jednym z głównych pośredników w językowych i kultural-
nych kontaktach Rusi z Zachodem w XVI–XVII w. [Witkowski, 1970, s. 207–212].

Badanie zagadnień wzajemnych wpływów polsko-ruskich jest kwestią bardzo 
ciekawą i ważną w kontekście badania rozwoju kultur, literatur i języków pol-
skiego, białoruskiego i ukraińskiego. Choć temat podejmowano już wielokrotnie 
[Ohijenko, 1931; Житецький, 1941; Карский, 1955, s. 139–169; Brückner, 1958, 
t. 2, s. 648–652; Witkowski, 1970; Budniak, 1993; Свашенко, 2003; Rieger, 2005 
i in.], to pozostaje on otwarty, choćby ze względu na wciąż odkrywane i ponownie 
opisywane zabytki.

Przedmiotem artykułu są wpływy polszczyzny w ukraińskim wariancie prostej 
mowy XVIII w. 

Wśród językoznawców nie ma jednoznacznej opinii, czym faktycznie była 
„prosta mowa”, gdyż jest to pojęcie wieloznaczne. Wybitni polscy slawiści 
[Lehr-Spławiński, Hrabec, Zwoliński, 1956, s. 30] określili ją jako „język pisany 
odrębny od cerkiewszczyny i polszczyzny przez nasycenie fonetyki i słownictwa 
elementami żywego języka ludowego”. Ponieważ jednak sami XVI i XVII-wieczni 
pisarze nie zastanawiali się szczególnie nad językiem, którym się posługiwali, 
można wnioskować, że dla nich określenia te były synonimiczne, co potwierdza 
jedno z określeń: ruska prosta mowa. Współcześnie, pojawiają się jednak teorie, 
wedle których ruska i prosta mowa stanowią warianty jednego ogólnego języka 
„zachodnioruskiego”, a co za tym idzie – trwają dyskusje dotyczące charakteru, 
funkcji, zasięgu występowania i kręgów użytkowników prostej mowy [Гумецкая, 
1965, s. 44; Morita, 2003; Плющ, 1971, s. 140; Русанівьский, 2002, s. 65; Getka, 
2012, s. 17–27; Miakiszew, 2008, s. 38; Fałowski, 2003, s. 11; Шевельов, 2002, 
s. 719; Мозер, 2002; Успенский, 1994, s. 68]. Nie będzie jednak nieprawdziwe 
uogólnione stwierdzenie, iż była ona potocznym i literackim językiem Ukraińców 
i Białorusinów (i w takim ujęciu będzie pojmowana w poniższych rozważaniach), 
nazywanym tak powszechnie jeszcze w XIX w. [Шакун, 1966, s. 35; Nuckowska, 
2003, s. 40].

XVIII-wieczna literatura religijna – zwłaszcza kaznodziejska, zgodnie z po-
stanowieniami synodu zamojskiego (1720), by prócz „katechizmu dla nauki ludu 
pospolitego, druga xięga dla nauki samych parochów wydana była [...] językiem 
pospolitym” [Synod prowincjonalny ruski..., 1785, s. 44] – znakomicie odzwiercie-
dla cechy tego języka. Tymczasem z różnych przyczyn (wskutek przeświadczenia 
o panującym w tym gatunku skostniałym języku cerkiewnym, czy też z powodów 
politycznych), była ona traktowana „po macoszemu” podczas badań lingwistycz-
nych.

Materiał do analizy został zaczerpnięty z zachowanego w pojedynczych egzem-
plarzach zbioru kazań Nauki Parochialnija na Neděli i S[vja]ta uroczistyja cělogo 
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Roku, z E[van]g[e]li podlug obrjadu greczeskago raspolozennych, z pridaniem pri 
konci nauki pri, szljubě, dvoch nauk pri pogrebenii, i na Pjatki s[vja]tago velikago 
posta, o Strastech Chr[is]tovych (dalej: Nauki...). Opracowanie Nauk..., wydruko-
wanych cyrylicą w Ławrze Poczajowskiej w 1794 r., przypisuje się bazylianinowi 
Julianowi Dobryłowskiemu. Z poczynionych przez niego we wstępie uwag nie 
wynika jednoznacznie, czy jest tłumaczem, czy też autorem dzieła skopiowanego 
z jakiegoś cerkiewnosłowiańskiego pierwowzoru, który z kolei miał polskiego 
i włoskiego poprzednika [Dobryłowski, 1794, wstęp, s. 3]. Nie zagłębiając się jed-
nak szczegółowo w problemy genezy utworu2, łatwo zauważyć, że zarejestrowane 
w prostej mowie tekstu polonizmy pochodzą prawdopodobnie z polskiego wariantu 
dzieła, którym mógł się posługiwać Julian Dobryłowski. Nie bez znaczenia jest 
także pochodzenie i wykształcenie autora.

Celem artykułu jest ukazanie wpływu języka polskiego na ukraiński wariant 
prostej mowy XVIII w. na podstawie wybranych faktów językowych.

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA POJAWIENIA SIĘ POLONIZMÓW  
W JĘZYKACH ZACHODNIORUSKICH

Polonizmy zaczęły przenikać do języków zachodnioruskich (białoruskiego, 
ukraińskiego) po unii w Krewie (1385). Wtedy to zacieśniły się więzy ekonomiczne 
i kulturalne pomiędzy krajami. Jednak pierwsze świadectwa kontaktów językowych 
datowane są już na XIII w. – pierwsze polonizmy notowane są już w Latopisie 
halicko-wołyńskim (przez ziemię halicką i Wołyń przebiegał szlak handlowy z Rusi 
do Polski). Szczególnie silne było oddziaływanie polszczyzny w wieku XVII jako 
naturalna konsekwencja warunków historycznych i politycznych tego okresu. 
Związek polityczny, szczególnie po zawarciu unii lubelskiej w 1569 r., sprzyjał 
zbliżeniu kultur. Kontakty państwowe i prywatne zaowocowały przenikaniem licz-
nych polonizmów zarówno do słownika, jak i do systemu gramatycznego języków 
ruskich. Niewykształcona jeszcze w pełni ruszczyzna, a także hermetyczny język 
liturgiczny ustępowały miejsca polszczyźnie, która upowszechniała się w życiu 
codziennym [Жураўскі, 1967, s. 91–107; Kość, 1999, s. 62; Титаренко, 2007]. 
Miało to pozytywne strony (wspomniane już wzbogacanie systemu języków ru-
skich), ale w ostatecznym rozrachunku fatalne skutki: wkrótce po zawarciu unii 
lubelskiej język polski przejął funkcję języka oficjalnego, doprowadzając w efekcie 
do zawężenia sfery funkcjonalnej języka białoruskiego i ukraińskiego.

Mimo to znaczenie wpływu polskiego dla rozwoju systemów języków bia-
łoruskiego i ukraińskiego było ogromne, porównywalne do tego, jaki język cer-
kiewnosłowiański wywarł na rozwój literackiego języka rosyjskiego. Ożywione 
kontakty literackie zostały nawiązane na przełomie wieków XVI i XVII. Dzieła 

2 O tym szerzej: Getka, 2009, s. 61–84.
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tzw. poetów kresowych: Szymona Szymonowica, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 
i innych były powszechnie dostępne na ziemiach ruskich. Wielu pisarzy zarówno 
ukraińskich, jak i białoruskich wychowało się na literaturze polskiej, która w du-
żej mierze kształtowała problematykę i formy artystyczne ich dzieł. Jak zauważył 
Aleksander Brückner, pisarze Rusini „nawet gdy po rusku pisali, po polsku myśleli, 
z polskich szkół wyszli, z polskich dzieł czerpali” [Brückner, 1896, s. 579]. Co 
więcej, w spuściźnie wielu z nich (pisarzy Rusinów) dominowały utwory w ję-
zyku polskim, jeśli wręcz polszczyzna nie stanowiła podstawowego języka ich 
twórczości [Rieger, 2005].

Badając problematykę polsko-ruskich kontaktów językowych, trzeba też pamię-
tać, że język polski był „biorcą” wielu rutenizmów [Nitsch, 1948; Lehr-Spławiński, 
1978; Minikowska, 1980; Kurzowa, 1984; Walczak, 1991, s. 92 i n.; Rytter, 1992]3. 
Problematyka zapożyczeń z języków ruskich do polszczyzny zasługuje na uwagę: 
z samego tylko Słownika polszczyzny XVI wieku Teresa Minikowska wyekscerpo-
wała 346 wyrazów, uznając je za pożyczki ruskie, z których ponad 80% okazało 
się zapożyczeniami trwałymi, potwierdzonymi w słowniku S.B. Lindego4.

Fakt, że wybrany do analizy tekst Nauk... nasycony jest polonizmami, nie 
powinien więc dziwić. Poza wspomnianymi wyżej uwarunkowaniami kulturalno-
-historycznymi bezpośrednią tego przyczynę podaje sam autor, wskazując na polski 
pierwowzór tłumaczenia.

UWAGI METODOLOGICZNE

Analiza zapożyczeń występujących w Naukach... nastręcza wiele problemów. 
Tłumacze od zawsze stali przed zadaniem doboru odpowiedniego ekwiwalentu 
spośród istniejących w tej dziedzinie środków. W XVII–XVIII w. „zruszczanie” 
wyrazów czy mniej lub bardziej dokładne transliterowanie polskich leksemów 
było powszechną praktyką pisarską. Analizując zapożyczenia w prostej mowie 
zabytku, należy pamiętać również o wspólnych polsko-ukraińskich leksemach 
gwar Ukrainy Zachodniej.

Oprócz genezy i obszaru występowania za wyróżnik zapożyczeń z języka pol-
skiego można przyjąć dodatkowo cechy morfologiczne, fonetyczne i semantyczne, 

3 Panujące w XVII w. zainteresowanie Kresami było tak wielkie, że mówienie „z ruska” stało 
się wręcz modą. Rutenizmy występują przy tym u pisarzy niezwiązanych pochodzeniem ani stałym 
pobytem na Kresach Bielskiego, Kochanowskiego, Skargi, Mączyńskiego, Górnickiego i in. [Łesiów, 
1989, s. 176; Walczak, 1991, s. 93]. Używanie przez nich rutenizmów można tłumaczyć upowszech-
nianiem się ich w polszczyźnie, krótkotrwałymi pobytami na ziemiach bialoruskich i ukraińskich, 
czy wreszcie wpływem literatury staroruskiej [Minikowska, 1980, s. 9].

4 Oczywiście, wśród wymienionych przez autorkę rutenizmów są również wyrazy orientalne, 
greckie, germańskie, fińskie, litewskie, irańskie, rumuńskie i in., które pojawiły się w polszczyźnie 
za pośrednictwem języków ruskich [Minikowska, 1980, s. 126].



 POLONIZMY W „PROSTEJ MOWIE” XVIII WIEKU 49

sugerujące, że dany wyraz należy do systemu języka polskiego. Teoretycznie po-
życzką z języka X do języka Y jest każdy wyraz z języka X przejęty przez język 
Y [Witkowski, 1970, s. 207]. Jest jednak oczywiste, że przejęte z innych języków 
formy z czasem asymilują się na gruncie języka zapożyczającego i nie brzmią w nim 
obco ani niezrozumiale. Wychodząc z tego założenia, przy analizie konkretnych 
form brano pod uwagę czas pojawienia się słowa w danym języku. W końcu XVI 
i w XVII w. polonizmy były obecne we wszystkich gatunkach piśmiennictwa bia-
łoruskiego i ukraińskiego. Pokaźna liczba polonizmów przetrwała w obu językach 
i występuje także we współczesnych językach literackich (zarówno białoruskim, 
jak i ukraińskim), stając się stabilną częścią systemu leksykalnego. Często przy 
tym w językach białoruskim i ukraińskim notuje się rozszerzenie czy też zmianę 
znaczenia zapożyczonego leksemu w stosunku do pierwotnego polonizmu. 

W niektórych zabytkach XV–XVIII-wiecznych wpływ polski jest na tyle silny, 
że oprócz środków użytych ze względu na wymogi komunikacyjne, używane są wy-
razy, których wykorzystanie nie jest niezbędne z punktu widzenia zasobu leksykal-
nego. W efekcie słownictwo to stanowiło jedynie zjawisko przejściowe w językach 
ruskich. Za polonizmy, które wymagały tłumaczenia XVIII-wiecznym Rusinom, 
można uznać słowa, których nie notuje Словарь украинского языка pod redakcją 
B. Hrinczenki. Słownik ten, wydany w Kijowie w latach 1907–1909, jest oparty 
na materiałach wcześniejszych. Pomocne są tu również I. Nosowicza Словарь 
белорусского наречия (Санкт-Петербург 1870) oraz słowniki współczesnych 
języków ukraińskiego i białoruskiego. Zrozumiała jest konieczność odwoływania 
się także do słowników historycznych tych języków. Ogółem analizę oparto na 
blisko 50 źródłach słownikowych: słownikach historycznych, etymologicznych, 
a także słownikach współczesnych języków słowiańskich. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na niezadowalający stan leksykografii histo-zwrócić uwagę na niezadowalający stan leksykografii histo-
rycznej języków zachodnioruskich5. Do dziś brak jest pełnych wydań słowników 
historycznych języka białoruskiego [Гістарычны слоўнік беларускай мовы, 1982] 
czy ukraińskiego [Словник української мови ХVI – першої половини XVII ст., 
1994], niezbędnych do prowadzenia tego rodzaju badań. Istniejące słowniki [Слов-
ник староукраїнської мови XIV–XV ст.; Житецький, 1941; Анічэнка, 1984], 
poza pracą I. Sriezniewskiego, wzbudzają zastrzeżenia: tłumaczenia zawartych 
tam leksemów są często niewystarczające, ograniczają się jedynie do przykładu 
czy odsyłacza lub zawierają błędy definicyjne typu idem per idem, np.: приятель 
‘асаб. да приязнь, приятельство’ [Анічэнка, 1984, т. 2, s. 136] albo внутрон-
сти ‘внутрняя’ [Житецький, 1941, s. 141]. Źródła te rejestrują jednak przypadki 
użycia poszczególnych leksemów w ogóle, wskazując, że dany wyraz funkcjonował 
na gruncie ruskim, co jest szczególnie istotne w kontekście analizy zapożyczeń. 

5 Na problem ten zwracał również uwagę m.in. A. Fałowski, analizując język przekładu Kate-
chizmu jezuickiego z XVI w. [2003, s. 58]. 
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Ważnym i pomocnym dla badań polonizmów w Naukach... źródłem jest słownik 
Lindego6, wydany w 1859 r., więc odpowiadający z grubsza stanowi języka pol-
skiego w momencie wydania Nauk... Pozwala on zidentyfikować jako polonizmy 
słowa nieużywane we współczesnej polszczyźnie, np. spowiednica ‘konfesjonał’.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty (złożoność analizy zapożyczeń przy braku 
pełnych źródeł słownikowych), trudno oczekiwać, że wyniki badań będą bezdy-
skusyjne i jednoznaczne pod każdym względem.

ANALIZA POLONIZMÓW W PROSTEJ MOWIE XVIII W.

Zgodnie z założeniem, że język literatury kaznodziejskiej jest zbliżony do 
ówczesnego mówionego, analiza polonizmów występujących w tekście Nauk... 
z 1794 r. może być dopełnieniem ogólnego obrazu języka ukraińskiego XVIII w. 
Wpływy polszczyzny są widoczne zarówno w fonetyce, morfologii, leksyce, jak 
i w składni. 

W zakresie fonetyki warto wspomnieć o formach z metatezą w grupach TorT, 
TolT, TerT, TelT: oстрожность (228/21), злото (258/23), умрети (90/28), млеко 
(243/19). Incydentalność użycia danych form świadczy o nienaturalnym brzmieniu 
form bez pełnogłosu.

Ewidentnie oddziaływaniem języka polskiego należy również objaśniać wy-
stępowanie nagłosowego je- w wyrazach: еденъ (221/1)+187, еднакъ (52/5)+16. 

Typową dla języka polskiego „fonetykę” mają też wyrazy, w których refleksy 
prasłowiańskiego połączenia: *dj, realizowane jako dz, zapisane z wykorzysta-
niem litery з: чузосторонный (111/9), wobec zarejestrowanych form z literą ж: 
чужосторонный (98/1). Kalkami graficznymi z języka polskiego z jednoznaczną 
adaptacją fonetyczną są formy: роспорадěня (20/5), згромадěню (52/18).

Już ta pobieżna analiza przykładów sugeruje, że polskie cechy fonetyczne 
zostały do „prostej mowy” tekstu wprowadzone wraz ze słownictwem, nie mają 
więc charakteru systemowego i nie wpływają na fonetykę „prostej mowy”. 

Podobnie – jak się zdaje – rzecz ma się z zapożyczeniami fleksyjnymi. Są to 
najczęściej przetransponowane do „prostej mowy” wybrane polskie leksemy wraz 
z ich końcówkami. Sytuacje, w których polskie zakończenia fleksyjne przybierają 
leksemy ruskie, są znacznie rzadsze, ale i w tych sytuacjach mamy do czynienia 

6 [Linde, 1951]. Wydanie Słownika języka polskiego B.S. Lindego było, jak zauważa J. Kolbu-
szewski, wydarzeniem doniosłym nie tylko w skali kultury polskiej, ale miało też szersze znaczenie 
europejskie. Linde jako pierwszy rejestrował dawne znaczenia wyrazów, ilustrując je cytatami, 
„dzięki więc jego wnikliwości dziś możemy dokładniej śledzić dzieje interesujących nas pojęć” 
[Kolbuszewski, 2002, s. 18].

7 Liczby w nawiasach oznaczają miejsce (kartę/wers) wystąpienia przykładu w tekście. Dane te 
są uzupełnione o liczbę powtórzeń tej samej formy w innych miejscach w tekście  (np. +18 oznacza, 
że poza wskazanym przykładem forma ta występuje w tekście jeszcze 18 razy.
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z tymi wpływami fleksyjnymi, które można spotkać w dawnym piśmiennictwie 
już od XIV–XV w.  

Dla rzeczowników pierwszej deklinacji warto tu przytoczyć postać M. lp. z koń-
cówką -i (graficznie ě): Maриа Панě наша (178/16)+14 czy D. lm. z końcówką 
-ov: крвопiйцовъ (280/24).

Dla rzeczowników drugiej deklinacji są to końcówki M. lm.: -e, por. sлодěe 
(112/25), i -y po stwardniałym c: вшетечницы (226/27), балвохвалцы (212/10). 
W zabytkach zachodnioruskich końcówka -e jest powszechna, ale jako rodzimą 
traktować można jedynie tę, która występuje w rzeczownikach zbiorowych na 
-ane: Iерусалимляне (125/13), Римляне (286/16), самаритане (14/20) [Булыка, 
Жураўскі, Крамко, Свяжынскі, 1988, s. 68]. Zapis -ы po ц był również powszech-
ny w białorusko-ukraińskiej literaturze religijnej i świeckiej. O ile jednak badacze 
języka ukraińskiego skłonni są rozpatrywać formy nom. pl. zakończenie na -cy 
jako cerkiewizmy (fleksja ta zachowała się w niektórych gwarach karpackich: 
вояцы, чудаци), o tyle białoruscy lingwiści występowanie tej fleksji w zabytkach 
zachodnioruskich XVII w. objaśniają wpływem języka polskiego, przytaczając 
na dowód słownictwo, w którym notuje się te końcówki [Якаўлеў, 1983, s. 101; 
Булыка, Жураўскі, Крамко, Свяжынскі, 1989, s. 67]: грешницы (285/6), старцы 
(286/12) i in.

Polskim wpływem można objaśniać występowanie końcówki -ov w D. lm. 
Forma учнiовъ (21/10)+1 jest ewidentnym polonizmem leksykalnym i morfolo-
gicznym, co potwierdza występowanie ruskich odpowiedników, np. учениковъ 
(186/18)+27. Obocznie, w tekście występuje ukraińska końcówka -iv (graficznie: 
-ěвъ): учнěвъ (50/15). Zdarza się, że jeden leksem przyjmuje dwie równoległe for-
my fleksyjne: отъ родичовъ (148/13), отъ родичěвъ (76/10), co może świadczyć 
o aktywnej adaptacji polonizmów. 

Podobnie jest z końcówką -om w C. lm. drugiej deklinacji: учнiомь (24/6), 
розказомъ (19/2). Choć jest to dawna końcówka rzeczowników deklinacji na *-o-, 
znana dawniej w językach zachodniosłowiańskich8, to dobór leksemów sugeruje 
jednak oddziaływanie polskiego systemu fleksyjnego, prowadzące do wznowienia 
zastosowania końcówki9.

W systemie zaimków wpływ polski warunkuje formę enklityczną (B. lp. r.m.) 
zaimka wskazująco-osobowego онъ, она, оно, они: привěвъ гo (236/2), a także 
postać zaimka wskazującego той, тое (то), тая, тыя, тiя, тiи w D. lp. r.ż. na 
-ej: для тей причины (120/2) i analogicznej do niej formy przymiotnikowej: не-не-
прочней Марiи (256/6).

8  A. Bułyka, A. Żurauski i U. Świażyński [Булыка, Жураўскі, Свяжынскі, 1988, s. 32] obec-
ność końcówki -omъ/-emъ w Biblii Skoryny tłumaczą wpływem czeskiego oryginału.

9 Pозказъ, розказати występują w znaczeniu ‘rozkaz’, ‘rozkazać’ (ukr. наказ, наказати, błrus. 
загад, загадаць). Nie mają więc nic wspólnego ze znaczeniem ‘opowiedzieć’ (ukr. розказати, błrus. 
расказаць) i stanowią jedynie przetransponowanie polskich wyrazów za pomocą liter cyrylickich. 
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Wpływem polszczyzny należy także objaśnić występowanie form 1. i 2. os. lp. 
i lm. czasownika быти: ecтемъ, ecтесь i ecтес’мы, ecтесте.

Język polski wpływał też zapewne na podtrzymanie bądź upowszechnienie 
pewnych form typowych dla cerkiewszczyzny lub gwar zachodnioukraińskich. 
W tym sensie orientacja autorów na język polski działała pozytywnie, umożliwia-
jąc odzwierciedlenie cech „żywego” języka. W tym kontekście można wspomnieć 
o szerokim zastosowaniu obocznej do powszechnej w językach wschodniosłowiań-
skich w XVIII w. fleksji: -ach/-¿ach, regularnej fleksji deklinacji *-ĭ-tematowej: 
-ech (< -ьxъ) w N. pl. drugiej i trzeciej deklinacji: o бoлезнехъ (291/27), о повин- повин-повин-
ностехъ (193/21). Podobnie powszechna jest forma liczebnika еденъ (poświad-
cza ją 17 z 25 wyekscerpowanych przykładów użycia omawianego liczebnika 
w M. lp. r.ż.). Wymowa liczebnika w postaci jeden i taki jej zapis występuje zarów-
no w XIV–XV-wiecznych zabytkach z rejonów Polesia, jak i we współczesnych 
gwarach środkowopoleskich (niesąsiadujących z gwarami polskimi) [Мойсієнко, 
2006, s. 180]. Można więc przypuszczać, że w tym przypadku wpływy dwóch 
żywiołów językowych (polskiego i miejscowego) wzmacniały się wzajemnie, 
co doprowadziło do upowszechnienia się zapisu w tekście. Ogląd zapożyczeń 
morfologicznych z języka polskiego potwierdza jednak tezę o przeniesieniu ich 
do „prostej mowy” z leksemami polskimi bądź też o powielaniu cech notowanych 
już we wcześniejszych tekstach. 

Dlatego właśnie najciekawsza z punktu widzenia badań zapożyczeń XVIII-
-wiecznych jest analiza pożyczek leksykalnych: czy dane zapożyczenia funkcjono-
wały we wcześniejszym języku? czy były one odbierane przez Rusinów jako obce, 
czy wręcz – dzięki asymilacji tych słów – niemal jak rodzime elementy ich języka? 
Ciekawa jest również odpowiedź na pytanie o konieczność użycia danych słów 
w prostej mowie – w jakim stopniu ich użycie jest spowodowane koniecznością, 
a w jakim względami stylistycznymi.

Analiza polonizmów może przybliżyć do odpowiedzi na pytanie o jakość 
oddziaływania polszczyzny na „prostą mowę” XVIII w. zarówno w aspekcie syn-
chronicznym (synchronia w diachronii – mowa przecież o języku XVII-wiecznym), 
jak i pod względem trwałości tego oddziaływania (czy korzystano z polonizmów 
już utrwalonych, czy wprowadzano polonizmy nowe, a jeżeli je wprowadzano, to 
czy zostały one zachowane w języku). 

Pomysł doboru materiału leksykalnego do analizy podsunął styl Nauk... na-
leżących do nurtu literatury kaznodziejskiej. Jedną z jego naczelnych cech jest 
egzegeza – tłumaczenie wiernym skomplikowanych tematów i symboli biblijnych. 
Nauki... są przy tym utworem szczególnym: autor z łatwością przechodzi od praktyki 
języka pisanego (tekstu Biblii) do języka, na który „tłumaczy”. Istotna jest przy 
tym uwaga, że obecna w tekście warstwa języka potocznego nie stanowi wyniku 
autorskich zabiegów stylizacyjnych, lecz odzwierciedla współczesne realia języko-
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we. Objaśnienia wyrazów zaczerpniętych z Biblii autor wprowadza najczęściej za 
pośrednictwem spójnika definicyjnego чили, występującego także w postaci чилě, 
a nawet чилы (co odpowiada ukraińskiemu charakterowi stwardnienia głosek): 
легеонъ, чили полкъ (92/22), подобїе, чили прикладъ (101/21), завидовати, чили 
заздростити (103/11), оздобу, чили украшенїе (114/22), взрокъ, чили видěнїе 
(117/3), отримаете, чили посядете (136/2), дщеръ, чили дочка (226/27) i in. 
Z tekstu wynotowano 148 tego typu konstrukcji, co daje 296 jednostek wyrazo-
wych, które świadczą o dążeniu autora do jasności tekstu. Z punktu widzenia badań 
leksykograficznych taki zabieg trudno przecenić: wykorzystując liczne synonimy, 
autor ukazuje zarazem rangę poszczególnych warstw językowych w prostej mowie. 

Po dokonaniu analizy zwrotów ze spójnikiem чили okazuje się, że polonizmy 
stanowią znaczną część zarówno w definiendum (wyrazy uznane przez autora za 
potencjalnie niezrozumiałe), jak i w części definiującej zwrotów (autor klasyfiko-
wał je jako znane, powszechne). Oczywiście największą część stanowią zwroty 
ogólnosłowiańskie, wspólne dla języków polskiego, ukraińskiego i białoruskiego 
o rodowodzie prasłowiańskim (w części objaśnianej zidentyfikowano 45 takich 
wyrazów (15,2%): блудного (139/2)+2, брата (187/2)+3, даръ (248/15), до-
стоинства (230/16), жалю (84/28) i in.; w części objaśniającej 70 (23,6%): волю 
(246/4), ласкомъ (19/7), мечь (205/4), прикладъ (101/21) i in.)., ale polonizmy 
stanowią ważny element leksyki zabytku. Występujące w tekście polonizmy lek-
sykalne można podzielić na trzy grupy. Są to:

1. Polonizmy nienotowane w słownikach języka ukraińskiego. W części obja-
śnianej jest ich 13 (8,7%): безвстидa (287/3), вонтпливость (5/2), выполняти 
(87/20), казěродство (226/18), любежности (54/16), покусами (188/3), посилку 
тěла (184/21), при сповěдницахъ (156/5), уфность (219/29)+3 i in., w części 
objaśniającej zaś 11 (7,43%): баранекъ (200/16), горливый (212/18), зброднě 
(277/3), казнодěeвъ (285/15), пожадливости (54/16), преслěдованя (152/17), 
рощки ‘różczki, gałązki’ (163/17)+2, склонностемъ (236/25) i in. 

2. Polonizmy nienotowane we współczesnym języku ukraińskim, a funk-
cjonujące jeszcze w XVIII-wiecznej „prostej mowie”. W części objaśnianej jest 
ich 4 (2,7%): взрокъ (117/3), вонности (161/25), зглвдивъ (167/5), розказовъ 
(19/15)10, w części objaśniającej 14 (9,4%): балвохвальцы (256/19), бытностїю 
(265/10), встремежливость (55/21)+2, дозоромъ (266/18), звитяжство 
(163/14), покарму (184/21)+2, родзай (237/5), родзай (237/5) i in. 

3. Wyrazy pochodzenia polskiego, a także z języków niesłowiańskich, które 
za polskim pośrednictwem znalazły się w języku ukraińskim. Z definiendum 
wynotowano 22 (14,8%) takie leksemy: видаткy (161/27), декретъ (246/4), до-
брочинностемъ (19/7), занедбoвати (195/7), компанїи (5/18)+2, спекулятора 
(227/17), увагою (132/2), фалшу (81/19), цноти (89/16), щиростїю (199/27) i in., 

10 Pозказъ, розказати występują w znaczeniu ‘rozkaz’, ‘rozkazać’ (por. przypis 9).
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a z definiensa 42 (28,31%): вихованя (266/22), вольностu (254/13), гoднoсть 
(230/16), заздростити (103/11), запаху (161/25), ката (227/17), кошту (161/27), 
мěнěстровъ (180/23), марнотравного (139/2), начинямъ (215/1), опока вěры 
(236/25)+2, офěру (248/15), панованїя (232/10), роспачавъ (218/18), скутокъ 
(240/1), учту (162/12), хороба (11/22) i in.

Dla przejrzystości w poniższej tabeli zamieszczono zebrane wyniki badań.

Polonizmy w „prostej mowie” XVIII w.

Definiendum

cz
y

li

Definiens

1 Polonizmy nienotowane w słownikach języka 
ukraińskiego 13 8,78% 11 7,43%

2
Polonizmy nienotowane we współczesnym 
języku ukraińskim, a funkcjonujące jeszcze w 
XVIII-wiecznej „prostej mowie”

4 2,7% 14 9,46%

3
Wyrazy pochodzenia polskiego, a także z 
języków niesłowiańskich, które za polskim po-
średnictwem znalazły się w języku ukraińskim

22 14,87% 42 28,38%

4 Polonizmy ogółem w stosunku do wszystkich 
(148) leksemów użytych w danej części zwrotu 39 26,35% 67 45,27%

Zabieg tłumaczenia wyrazu чили sprawia, że jednostki leksykalne języka cer-
kiewnosłowiańskiego, języków białoruskiego, ukraińskiego i polskiego wchodzą 
w układy synonimiczne, poszerzając zasób leksykalny tłumacza. Pokaźna ilość 
różnego rodzaju polonizmów świadczy o tym, że język polski był dla ówczesnych 
Rusinów bliższy i bardziej zrozumiały od cerkiewnosłowiańskiego, co potwierdza 
statystyka (w części objaśnianej zwrotów były 64 cerkiewizmy, w części objaśnia-
jącej było ich 11).

Stosunkowo niewielka liczba polonizmów „przejściowych” świadczy o tym, 
że „prosta mowa” na trwałe uzupełniła nimi swój zasób leksykalny stanowiący 
podstawę współczesnego języka ukraińskiego. W tym kontekście szczególnie war-
tościowe jest wyodrębnienie polonizmów, które pojawiły się po XVII w., o czym 
świadczy fakt niewystępowania ich w słownikach, rejestrujących wcześniejszy 
język ukraiński do XVII w. Zabytek odzwierciedla więc również zapożyczenia 
nowsze, które występują i we współczesnym języku: люнатикъ (54/14), оздобу 
(114/22), притрафити (220/28), розпознанїе справы (274/19), упоминаня спа- спа-спа-
сенныя (142/27), притомностїю (265/10), житїе свое простовати (87/20).

Należące do literatury kaznodziejskiej Nauki... dobrze odzwierciedlają ce-
chy XVIII-wiecznej „prostej mowy”. Typowy dla zabytku i ówczesnego języka 
literackiego był silny wpływ polszczyzny, uwarunkowany szeregiem czynników 
historycznych i kulturowych. Dlatego podjęta w artykule analiza polonizmów 
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w tekście Nauk... z 1794 r. może być dopełnieniem ogólnego obrazu języka ukra-
ińskiego XVIII w. 

Wpływy polszczyzny są widoczne na wszystkich poziomach języka. Ponieważ 
jednak zarówno w fonetyce, jak i w morfologii nie mają one charakteru systemo-
wego (ujawniają się głównie w zapożyczeniach leksykalnych), szczególną uwagę 
poświęcono analizie leksyki tego języka. Zastosowana w badaniu metoda (wybór 
zwrotów tłumaczonych za pomocą słówka чили) pozwala potwierdzić obserwacje 
dotyczące języka XVII-wiecznych Rusinów, dla których język polski był bardziej 
zrozumiały od cerkiewnosłowiańskiego. Analiza wykazała również, że wpływ 
polszczyzny na język staroukraiński był kontynuowany w późniejszym okresie, 
a jego skutki były trwałe, co znajduje odzwierciedlenie we współczesnym języku 
ukraińskim.
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POLONIZMY W „PROSTEJ MOWIE” XVIII WIEKU

Streszczenie

W artykule analizowane są polonizmy w języku ukraińskim XVIII w. Źródłem do badań są 
wydane w 1794 r. w Poczajowie Nauki parafialne..., ponieważ zgodnie z założeniem ich autora 
(Juliana Dobryłowskiego), są one pisane „prostą mową”, będącą zarazem zalążkiem współczesnego 
języka ukraińskiego. Wpływy polszczyzny są widoczne na wszystkich poziomach języka. Ponieważ 
jednak zarówno w fonetyce, jak i morfologii nie mają one charakteru systemowego (ujawniają się 
głównie w zapożyczeniach leksykalnych), szczególną uwagę poświęcono analizie leksyki tego języka. 
Zastosowana w badaniu metoda (wybór zwrotów tłumaczonych za pomocą spójnika чили) pozwala 
potwierdzić obserwacje, dotyczące języka XVII-wiecznych Rusinów, dla których język polski był 
bardziej zrozumiały od cerkiewnosłowiańskiego. Analiza wykazała również, że wpływ polszczyzny 
na język staroukraiński był kontynuowany w późniejszym okresie. Ponadto, jego skutki były trwałe, 
co znajduje odzwierciedlenie we współczesnym języku ukraińskim.

Dlatego właśnie podjęta w artykule analiza polonizmów w tekście Nauk... z 1794 r., może być 
dopełnieniem ogólnego obrazu języka ukraińskiego XVIII w.

THE POLISH FEATURES IN “PROSTA MOVA” IN 18TH CENTURY

Summary

This article applies to Polish language features in “prosta mova” (understood as spoken and 
written Ukrainian language in 18th century). The subject of the study is a relic of Ruthenian literature 
titled Nauki Parochialnija… edited in Pochajov Lavra in 1794. According to the author’s (Julian Do-
brylovski) assumption, language of the piece, close to simple – spoken language was supposed to be 
understandable for believers of Greek Catholic Church. Nauki... are written in the language close to 
simple, spoken one. Thanks to this Nauki... is the remarkable material for the analysis of factual state 
of language in the century it was created in. The influence of Polish language is visible in phonetics, 
morphology as well as in lexical level. Since, however, both in phonetics and morphology, they are 
not systemic (mainly manifest themselves in lexical borrowings), particular attention was paid to 
the analysis of the language vocabulary. Method used in the study (selection of translated phrases 
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with conjuction чили) allows to confirm the observations on the language of the seventeenth-century 
Russians, for whom the Polish language was more understandable than “slavic”. The analysis also 
showed that the influence of the Polish language which has characterized the old Ukrainian language, 
was continued thereafter. What’s more, its effects are permanent and this is reflected in the modern 
Ukrainian language. The presence of Polish layer in Nauki... can be explained by the orientation 
of Dobrylowski on the language of the dominated in the region culture and the influence of Polish 
language on Ukrainian and Belorussian languages from ancient times.

The analysis of Nauki... language has a capital meaning in the studies of literature Ukrainian 
language development. It fulfills already existing notices and language description of the period of 
their creations with the religious, pulpit literature work. 


