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Abstract

The paper contains a record of typical Polish dialectal features found in the Polish National 
Corpus. These are distinct dialectal features used in stylisation which are usually negatively marked 
and are rather infrequent in texts.
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polszczyzna potoczna

Internetowy Narodowy Korpus Języka Polskiego zamieszczony na stronie 
www.nkjp.pl jest doskonałym źródłem materiału do badań językowych. Dobór 
tekstów jest szeroki, a w części z nich występują leksemy poświadczające cechy 
dialektalne. Dotyczy to zwłaszcza pełnego NKJP, zawierającego 1800M segmentów, 
który stanowi tu źródło ekscerpcji1. Przeprowadziłam ją, stosując wyszukiwarkę 
korpusową IPI PAN Poliqarp dla danych NKJP. Umożliwia ona nie tylko uzy-
skanie konkordancji składających się z 10 wyrazów oraz informacji o frekwencji 
szukanych form, ale także – po kliknięciu na numer danego przykładu – dużego 
kontekstu i metadanych, czyli lokalizacji leksemu. Do leksemów zawierających 

* Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego, Zakład Historii 
Języka Polskiego i Dialektologii.

1 Znacznie mniej leksemów z cechami dialektalnymi zawierają podkorpusy: zrównoważony czy 
ręcznie anotowany. Różnice między pełnym a zrównoważonym NKJP ukazują ograniczenia w użyciu 
leksemów z cechami dialektalnymi. Sporo ich zwłaszcza w Internecie, a w korpusie zrównoważonym 
teksty z Internetu w porównaniu z korpusem pełnym są ograniczone. Wyrywkową ekscerpcję pełnego 
NKJP przeprowadzano przez mniej więcej rok, do maja 2012 r.
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cechy dialektalne trudno jednak dotrzeć, ani bowiem fonetyczne, ani fleksyjne formy 
gwarowe niezgodne z normą ogólnopolską nie są podporządkowane systemowi 
gramatycznemu stosowanemu w NKJP. Formy tego typu są zwykle opatrzone 
skrótem „ign”, co oznacza formę nierozpoznaną, dla różnych fleksemów jedyną, 
zawsze tylko z tym skrótem, bez dalszego zróżnicowania na konkretne przypadki 
gramatyczne. Takim skrótem opatrywane są nie tylko formy nierozpoznane, bo gwa-
rowe, ale także nazwy własne, cyfry, skróty itp. Co więcej, stosując wyszukiwarkę 
korpusową Poliqarp, po zadaniu polecenia [pos=ign], pozwalającego w korpusie 
wyszukać wszystkie formy opatrzone skrótem „ign”, wśród 1000 wyświetlanych 
wyników2 nie uzyskuje się jednak form gwarowych, lecz głównie cyfry, skróty, 
nazwy własne, wyrazy obce typu play, czasem formy typu kilkupunktowe, z przy-
kładową charakterystyką [kilkupunktowe:ign]. 

W każdym z cytatów zawierających szukany fleksem z cechami dialektalnymi, 
w miejscu, gdzie dla form ogólnopolskich znajduje się informacja gramatyczna, 
jest tylko skrót „ign”, jak dla przykładowej formy Hameryka [Hameryka:ign]. Taką 
samą informacją jest opatrzona każda z form przypadkowych tego przykładowego 
leksemu, czyli np. Hameryki [Hameryki:ign]. Zapytanie [base=Hameryka] daje 87 
wyników, wśród których są tylko formy M. lp., a [base=Hameryki] – 300 wyni-
ków, ale zawierających różne formy z synkretyczną końcówką -i, czyli D. lp. oraz 
M. i B. lm. Przytoczone przykładowe rezultaty przeszukiwania NKJP pokazują, 
że w wypadku „form nierozpoznanych” trudno dostosować język zapytania, by 
uzyskać choćby formy konkretnego przypadka. Szukanie wyrazów z cechami 
dialektalnymi jest ograniczone do tzw. szukania „po kształtach”3, a to skutkuje 
wpisaniem jako odrębnego zapytania każdej z żądanych form zawierającej ocze-
kiwane cechy dialektalne. To zaś z kolei oznacza, że badacz musi sporządzić 
wstępny rejestr poszukiwanych leksemów, uzupełniany wraz z postępem badań. 
Ułatwieniem jest możliwość zapytania o wybrane różne formy fleksyjne, czyli 
w wypadku przykładowego tu leksemu Hameryka zapytanie [base=Hameryk.]. 
W wyniku tego zapytania uzyskujemy wszystkie formy przypadkowe, których te-
mat fleksyjny kończy się na głoskę k lub K, ale z końcówką w postaci pojedynczej 
litery, czyli Hameryka, Hameryki, Hamerykę itd. (jest ich 439). Nie ma wśród nich 
form z końcówkami zawierającymi więcej niż jedną literę, jak C. lm. -om, N. lm. 
-ami oraz Msc. lm. -ach (uzyskane po zapytaniu „po kształtach”: po dwie formy 
Hamerykom i Hamerykach, żadnej – Hamerykami). Osobnym zapytaniem musi być 
też zapytanie o formy z wygłosową spółgłoską tematu c, takie jak Hameryce (to 

2 W podstawowych ustawieniach wyszukiwarki korpusowej IPI PAN dla danych NKJP jako 
ostateczna liczba żądanych wyników wyświetla się „1000”, co oznacza, że liczba poświadczeń jest 
równa lub większa od 1000. To wystarczająco informuje o frekwencji form częstych.

3 Por. „Ambitniejsze narzędzia kwerend tekstowych służą poszukiwaniom nie «po kształtach», 
jak się mawia w żargonie, tylko po jakichś znacznikach” [Świdziński, 2006, s. 26].
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zapytanie [base=Hameryc.]); takich form jest 2194. Jeśli spodziewamy się w B. lp. 
miękkiej mazowieckiej wymowy grupy ke po denazalizacji wygłosowego -ę, czyli 
rezultatów Hamerykie, wpisujemy zapytanie [base=Hameryki.], uzyskując pięć 
wyników, w tym jeden analogiczny N. lp. Hamerykią5. Dopiero suma wszystkich 
tych wyników pokazuje, ile razy w pełnym korpusie NKJP zarejestrowano różne 
formy fleksyjne leksemu Hameryka; to liczba 6686. 

Dla opisu cech dialektalnych ustalanych dla polszczyzny na podstawie NKJP 
równie ważny, jak sposób pozyskiwania materiału, jest sam rejestr tychże cech. 
Wszystkie powyższe formy poświadczają nagłosową spółgłoskę, w gwarach do-
dawaną w celu uniknięcia nagłosu samogłoskowego, zaś w tekstach potocznych 
pojawiającą się w wyniku stylizacji na gwarę – nawet niekoniecznie celowej 
i świadomej, lecz głównie dlatego, by było inaczej niż w polszczyźnie ogólnej. 
Do takiego wniosku upoważnia także frekwencja formy Jameryka z prejotacją 
nagłosowej samogłoski. Forma ta, poświadczona tylko sześć razy, odczuwana jest 
jako bardziej gwarowa, o czym świadczy także kontekst z forum internetowego. Co 
zaś do Hameryki, to część górali mówi także Jameryka (podobnie jak Jadam, czy 
Jewka). Dobór spółgłosek protetycznych – częściowo uzależniony od nagłosowej 
samogłoski – jest także uwarunkowany leksykalnie, np. forma Europa pojawia 
się przede wszystkim z prejotacją jako Jewropa (132)7, Jełropa (23) i Jeuropa (3), 
podczas gdy forma Heuropa – poświadczona jest tylko ośmiokrotnie, przy braku 
form Hewropa i Hełropa.

Mniejszą frekwencję mają stylizowane nazwy narodowości: Hamerykanin (54)8 
i hamerykanin (49) oraz z sufiksem -ec – Hamerykaniec (25) i hamerykaniec (30), 
a także przymiotnik hamerykański (158)9 oraz formy: Jewropejczyk (5), jewropej-
ski (64), heuropejski (16), przy braku form Jełropejczyk i Jeuropejczyk, a także 
Heuropejczyk oraz pozostałych wariantywnych postaci przymiotnika europejski. 
Znamienne jest, że postać nazwy kraju (lub kontynentu) z protetyczną spółgłoską 
poza tym dotyczy tylko formy Haustralia, poświadczonej pięciokrotnie jedynie 

4 Zapytanie [base=Hamery.] daje tylko jedną formę: do Hameryk [Hameryk:ign], poświadczoną 
cytatem: do Hameryk jeździło się „za chlebem”. W artykule nie podaję lokalizacji cytatów, podawanie 
bowiem metadanych nie wydaje się celowe.

5 Cechę tę poświadcza ponadto dwukrotnie zanotowana na forach internetowych forma B. lp. 
bez nagłosowej spółgłoski Amerykie, jak w przykładowym cytacie: „Żeby tak do szaleństwa kochać 
te Amerykie? Opamietaj się, chłopie, uspokój”.

6 Poza tym tak także w nacechowanej, poświadczonej dziesięciokrotnie na forach internetowych 
formie Judeohameryka.

7 W wypadku tej formy pewną rolę odgrywa także stylizacja na język rosyjski. W nawiasach 
po przykładzie jest podawana liczba uzyskanych wyników.

8 Szczegółowe wyniki: [base=Hamerykanin.] – 2, [base=Hamerykanin] – 3, [base=Hamerykan] 
– 8, [base=Hamerykan.] – 28, oraz: Hamerykanom – 9, Hamerykanami i Hamerykanach – po 2.

9 Wśród nich także przysłówek po hamerykańsku (26).
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na forach internetowych; nie ma potencjalnych form typu Hanglia, Hangola czy 
Janglia10, Jegipt, Jetiopia.

Do stylizacji nazw państw wykorzystywane są także inne cechy, np. archaiczna 
postać zakończeń -ija/-yja, dłużej utrzymująca się w gwarach, w NKJP poświadczo-
na w formach o stosunkowo małej frekwencji tekstowej, jak Unija (47)11, Francyja 
(samych form M. lp. jest 9, wszystkich fleksemów 40), Anglija (9), Wielka Brytanija 
(2), pojedyncze Portugalija, Szkocyja, ale brak potencjalnych form Australija, 
Belgija, Hiszpanija, Holandyja, Japonija, Walija czy analogicznego Kanadyja12. 
Taka stylizacja wyraża bowiem pewien dystans czy kompleks mieszkańców kraju 
mniejszego i biedniejszego głównie wobec krajów bogatszych, różniących się 
kulturowo, rzadziej – wobec jego mieszkańców.

Na użytek artykułu dokonałam ekscerpcji NKJP pod kątem cech dialektalnych 
występujących we współczesnej polszczyźnie standardowej, a wykorzystywanych 
jako środki stylizacji na gwarę w ogóle, nie zaś na konkretną gwarę. Po sprawdzeniu 
wybranych metadanych odrzucałam takie cechy, które poświadczają całościową 
stylizacją na gwarę, np. śląską, jak w książce Piąta strona świata Kazimierza Kutza, 
uwzględnionej w źródłach NKJP, czy na gwarę podhalańską, np. w felietonach 
na łamach „Polityki’ (też na blogu: http://owczarek.blog.polityka.pl/) czy Wandy 
Czubernatowej w „Dzienniku Polskim”. 

Ekscerpcja NKJP pozwoliła wyodrębnić najbardziej wyraziste cechy dialektalne 
wykorzystywane dziś w stylizacji na gwarę, typowej zwłaszcza w Internecie13. 

Spośród cech fonetycznych to m.in.:
1. Przywoływane już we wstępnych przykładach unikanie nagłosu samogło-

skowego. Szczególnie często dotyczy ono jednak nie tyle prejotacji czy obecności 
protetycznego h-, ile labializacji nagłosowego o-, np. łokrutny (113), w tym łokrutno 
(30)14, i osobno liczone łokrutnie (359), łostatni (46), w tym łostatnio (29), łoczy-
wiście (4) i zmazurzone łocywiście (9), łonet (45)15, łobywatel (17), łobywatelski 

10 Jest jednak dwukrotnie poświadczony na forach internetowych leksem Janglik.
11 Tak w stylizowanej nazwie Unii Europejskiej na forach internetowych, w tym dwukrotnie 

jako Unija Heuropejska, jak w przykładowym cytacie: „z oburzeniem jak to nas ta Unija Heuropejska 
zrobiła w wała”.

12 Poświadczone 57 razy fleksemy wyrazu Rosija występują głównie w kontekstach, które ukazują 
wymowę nazwy państwa przez samych jego obywateli, ale kilka pojawia się na forach internetowych 
w tekstach stylizowanych, np. „Nawet Rosija też.. nie.. odbije się na cenach surowcow i też stracą”.

13 Są liczne i różnorodne prace o języku w Internecie, przykładowo pisali o nim J. Grzenia [2007], 
J. Wrycza [2010] czy L. Szymański [2009]. Są też liczne książki zbiorowe, traktujące m.in. o języku 
w Internecie; ich wybór podany jest w bibliografii. Brakuje jednak prac o cechach dialektalnych 
wykorzystywanych jako środek stylizacji.

14 Stosując znacznik [base=łokrutn.] uzyskujemy formy fleksyjne przymiotnika oraz przysłówek 
łokrutno. Frekwencja samego przysłówka jest uzyskana w wyniku zapytania „po kształtach”.

15 Tak krytycznie o portalu internetowym. NKJP nie rejestruje formy łonecik, występującej 
w postach na tymże portalu, jak łonecik polecił czy „A dlaczego łonecik zataił fakt, że go olała góral-
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(2)16, łorgana (władzy) (3), łorkiestra (12), łogon (7), łogonek (3)17, łoscypek (37), 
łobiad (4), łoko (33), łokno (33) czy łobudzić się (2)18, tak nawet w zapożyczonej 
partykule łokej (12), także jako łoki (3). Częsta jest labializacja przyimków ło19, łod 
(612), łokoło (5), jak w cytacie zawierającym także inne wyrazy z cechami dialek-
talnymi „plan Hausnera. Solom we łoku ministra łod finansow są emeryty”. Częsta 
jest także, poświadczona kilkadziesiąt razy, labializacja różnych form fleksyjnych 
zaimka on, trudno jednak ustalić ich liczbę, poza odszukanym „po kształtach” 
fleksemem łoni (84), bo po każdym innym zapytaniu labializowane formy tego 
zaimka znajdują się wśród fleksemów rzeczownika łono. Szczególnie często po-
świadczone są fleksemy wyrazu łojciec (133)20 w kontekstach, które wskazują, że 
labializacja pełni funkcję deprecjatywną, jak np. w cytacie zawierającym ponadto 
wyraz derechtor, po rozszerzeniu artykulacji y przed r oraz rozpodobnieniu grupy 
spółgłoskowej kt: „z księdzem Jankowskim, albo łojcem derechtorem jako papie-
żem”, czy także z labializacją leksemu łodejdzie, poza tym niezarejestrowanego: 
„trzęsiecie portkami co będzie jak łojciec łodejdzie”. Do labializacji nagłosowego 
o- nawiązuje realizacja przedostka roz- jako łoz-, np. łosprawiać czy łozwiązuje, 
jak w przykładzie z prasy codziennej: „jaskiniowiec. Łozwionzuje łon problemy 
jak prosty chłop”.

2. Realizacja dawnego a pochylonego jako o, obecna zwłaszcza w typie sło-
wotwórczym, jaki tworzy sufiks -ak w nacechowanych rzeczownikach osobowych, 
jak biedok (7), w tym leksemie ponadto z wariantywną wąską wymową dawnego 
długiego e jako i lub y – bidok (210), biydok (10), także burok (42)21, bydlok (3), 
pijok (52), pijoczek (2), prostok (1), wsiok (201), wieśniok (10), wojok (7) czy 
zleksykalizowany wyraz o dużej frekwencji ćwok (1000). Nie wszystkie potocz-
ne ekspresywizmy implicytne zanotowane są w tej postaci, np. nie ma fleksemu 
mięśniok, stylizowanej formy wyrazu mięśniak – tak potocznie – lekceważąco 

ska rodzina zaproszona na obiad, co było głównym newsem na innych serwisach? Gdzie rzetelność 
pseudodziennikarska?” (17.06.2011).

16 Tak o partii politycznej, np. w NKJP: „co w zamian proponuje alternatywa łobywatelska? 
Suchy chleb dla konia”. Formy tego typu wciąż pojawiają się na forach internetowych, np. „Geriatrycy 
powinni zmienić nazwę lekarstwa z Laksigen na Platforma Łobywatelska” (9.11.2011).

17 Tak o znaku diakrytycznym, oraz we frazeologizmie potocznym z ogonkiem ‘z niewielką 
nadwyżką, z okładem’: „Muzułmanów jest jakiś miliard z łogonkiem. Ilu jest Hamerykanów?” 

18 Różnice między korpusem pełnym a zrównoważonym są tu znaczne, przykładowo w korpusie 
zrównoważonym odnalazłam tylko: 16-krotnie poświadczone formy wyrazu łojciec, sześciokrotnie – 
łokno, trzykrotnie – łoko, dwukrotnie – partykułę łoki, oraz pojedyncze – łobywatel, łorkiestra, przy 
braku form łobywatelski, łorgan, łobiad czy łokej.

19 Trudne jest ustalenie liczebności labializowanego przyimka o, bo w odpowiedzi na zapytanie 
uzyskuje się różne formy, w tym sylaby w leksemach typu było.

20 Najczęściej stosuję tylko zapytanie typu [base=łoscypek] oraz [base=łoscypk.], tu jednak także 
po szczegółowych zapytaniach: [base=łojciec] – 51, [base=łojc.] – 74, [base=łojce.] – 8.

21 Tak zarówno o warzywie, jak i o człowieku, np. w gazecie lokalnej: „Buroki, po prostu buroki. 
Palcem trzeba im pokazywać”.
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albo pogardliwie – o ‘mężczyznie silnie umięśnionym i niezbyt inteligentnym’22 
– przynajmniej kilkakrotnie poświadczonego wśród 790 przykładów, z których 
zdecydowana większość odnosi się do powszechnie znanego terminu medycznego23. 
Jeśli sufiks w tej postaci łączy się z rzeczownikami nienacechowanymi, to uzyskują 
one pewne nacechowanie ujemne, np. chłopok (84) czy nazwy narodowości: Po-
lok24, Poloczek (5), też w zapisie małą literą polok (22)25, poloczek (4), oraz jako 
podstawa pojedynczej nazwy feminatywnej poloczka. Podobnie nacechowane są 
nazwy mieszkańców miast, np. poznaniok (5), warszawiok (4)26. Tego ujemnego 
nacechowania na ogół nie mają fleksemy nazwy mieszkańca regionu w wariantach 
Ślązok (302), Ślonzok (29), ślązok (3), ślonzok (6)27, na co ma wpływ szczególnie 
częsta na tym terenie realizacja dawnego a długiego jako o. To właśnie głównie 
mieszkańcy Śląska – jak czytamy w różnych gazetach lokalnych28 – dzielą się 
na pnioki, krzoki i ptoki29; cecha zachowuje się także w śląskich nazwiskach, np. 
Loska, Morcinek, Durczok, Kuczok, Bednorz, Piekorz. Ogólna liczba poświadczeń 
w NKJP rzeczowników pniok, krzok30 i ptok w różnych znaczeniach to kolejno: 
71, 200 i 143, uzyskane tylko po zapytaniu najczęściej tu stosowanym, czyli typu 
[base=pniok] i [base=pniok.]. 

Nacechowane rzeczowniki osobowe tworzy też sufiks -al, realizowany warian-
tywnie jako -ol, np. łysol (177)31, a w wyrazach wyjątkowo deprecjatywnych tylko 

22 Wszystkie podawane tu znaczenia są zaczerpnięte z USJP.
23 Przykładowo: „Może piwo? – zaproponował mięśniak. –? Nie”.
24 Wśród 1000 poświadczeń – oprócz nazwisk – jest też co najmniej kilkadziesiąt fleksemów 

od nazwy narodowości, co potwierdza także szukanie „po kształtach” deprecjatywnej formy M. lm. 
Poloki (97). 

25 Jak w przykładowym, wyraźnie stylizowanym poście: „No przecież o to chodziło! Żeby polok 
był głupi jak but i przed i po szkole... szkodzie znaczy”.

26 Tak też w nazwach tańców, jak krakowiok (6), też: szurok (4), krzyżok (13), ale brak np. 
kujawiok.

27 Por. przykładowe posty: „Patriotyzm to szacunek do swojego kraju i narodu, obojętnie czy 
to kaszub czy ślązok” oraz: „To, czym porozumiewają się na codzień między sobą ślonzoki to coś 
więcej niż... gwara”.

28 Por. przykładowy kontekst z „Dziennika Zachodniego” z 09.01.2007 r.: „Dlatego od dzisiaj 
Śląsk jest moją małą ojczyzną – mówił. W zamian usłyszał: – Na tej ziemi ludzie dzielą się na 
pnioki, krzoki i ptoki. Ci pierwsi to osoby z dziada pradziada, drudzy – niedawno przybyli i trzeci 
– przebywający tu tymczasowo. Życzę, żeby był pan dobrze ukorzenionym krzokiem, jak będzie 
pan dalej awansował”.

29 Tak także o mieszkańcach innych regionów, np. w „Dzienniku Łódzkim” z 28.10.2005 r. 
30 Też w zapisie kszok (3).
31 Forma łysal tylko pojedyncza, zaś w wypadku leksemu drągal brak form z a realizowanym 

jako o.
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w postaci -ol: kibol (1000)32, psychol (884) czy głupol (977)33. Realizacja a jako 
o jest obserwowana ponadto w leksemie dziod (36), w wariantywnych postaciach 
wyrazu waryjot (25), wariot (8), warjot (2) oraz w rzeczownikach nieosobowych, 
jak w potocznych nazwach części ciała: buziok (4)34, pychol (10), brzuchol (32), 
giczoł (25, tak m.in. o nodze) lub pokarmów i napojów: jabcok (137), gorzołka 
(36), też zleksykalizowany krupniok (59); tak ponadto prowda (901), godanie 
(120) i godać (334), czopka (4) oraz we frazeologizmie po ptokach (436), wobec 
po ptakach (197), i in. Cecha występuje także w gramatycznych kategoriach cza-
sownikowych, jak 3. os. lp. cz. przeszłego, np.: mioł (520), doł (278)35, widzioł 
(154), chcioł (136), napisoł (45), pytoł (26), broł i znoł (po 23), powiadoł (25), 
odpowiadoł (2), śmioł (21), oddoł (14), podoł (5), dodoł (4), uśmioł (4), wrzesz-
czoł (4), zaglądoł (2) i zaglondoł (2) – w zapisie samogłoski nosowej jako on, czy 
pojedyncze łykoł, popsikoł, 3. os. lp. cz. teraźniejszego: powiado (118), pyto (80), 
czyto (77), odpowiado (12), wypowiado (3) czy oddo (7), a także 1. os. lp. lub lm. 
cz. teraźniejszego przed spółgłoską m: mom (783), podom (15), oddom (7), czytom 
(12) lub momy (358), pojedyncze oddomy, podomy. Cecha dotyczy ponadto M. i W. 
lp. r.ż. odmiany przymiotnikowo-zaimkowej, np. o kobiecie: mądro (5), pogodno 
(3), myśląco (2), ukochano (7), oraz w wyrażeniach z różnymi rzeczownikami 
rodzaju żeńskiego i zaimkami mojo (9) czy tako36. 

3. Realizacja dawnego e pochylonego – po spółgłoskach miękkich jako i lub 
y, po spółgłoskach twardych – y, podana tu tylko przykładowo – w wyrazach czę-
stych, jak: kobita (1000) i wariantywne kobiyta (7), kobitka (1000) i kobiytka (1), 
bida (1000) i biyda (123), bidny (569) i biydny (29), w znacznie rzadszych nazwach 
pokarmów, jak chlyb (32) i chlib (23), mlyko (60) i mliko (52) czy syr37, a także 
w wyrazach takich, jak śnik (17) i śniyk (2), rzyka (5) lub brzyg (5) i brzyk (2).

32 Szczegółowe rezultaty: kibol (173), kibola (112) oraz kibole (394), kiboli (523), kibolów (4), ki-
bolom (30), kibolami (106), kibolach (30) – wskazują na szczególną częstotliwość form liczby mnogiej. 

33 Tak też w ekspresywnej nazwie narodowości Angol; trudno jednak podać dokładną liczbę 
poświadczeń, jest ich na pewno kilkanaście wśród 1000 wyników zawierających głównie fleksemy 
od nazwy państwa Angola.

34 Tak potocznie zarówno o twarzy, jak i całusach; synonim pysiak (11) – tylko w tej postaci, 
brak formy pysiok.

35 Gwarowe formy czasu teraźniejszego tego czasownika są trudne do odszukania, bo równe 
przyimkowi do i rzeczownikowi dom. I to zwykle te ostatnie wyświetlają się po zastosowaniu róż-
nych zapytań.

36 Forma tako częsta, ale trudna do dokładnego zliczenia z powodu homonimii. Wśród 1000 przy-
kładów, z których większość zawiera przysłówek tako, są też konteksty, zwykle z forów internetowych, 
jak: „Teraz mogłabym być łooo.. tako mądro, jak stąd do...” czy „Jesteś tako mądro i myśląco kobito”, 
lub z prasy lokalnej: „Młodym tako robota sie nie widzi. Bo ona lekko nie jest – zaznacza juhas”. 

37 Co najmniej kilkanaście poświadczeń odsyłających do sera, ale ich liczba jest trudna do usta-
lenia, bo po zapytaniu [base=syr] uzyskujemy aż 810 wyników, z których zdecydowana większość 
to pseudonimy internetowe.
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4. Wąska wymowa samogłosek nosowych i samogłosek w grupach spółgło-
skowych powstałych po asynchronicznej wymowie nosówek przed spółgłoskami 
zwartymi i zwartoszczelinowymi dotyczy zarówno głoski zapisywanej standardowo 
jako ę – realizowanej po spółgłoskach twardych jako y, jak we fleksemach wyrazów 
kryncić (15), nyndza (9), syndzia (2), błyndy (1), bynde (4) i byndą (1), także po de-
nazalizacji rdzennej samogłoski: byde (12), bydą (7), w niepoprawnym rozkaźniku 
bydź ‘bądź’38 oraz zwłaszcza w śląskich formach 1. os. lp. i lm. cz. teraźniejszego 
byda (64), bydymy (93), zaś po spółgłoskach miękkich jako i, rzadziej y: świnto 
i świnty (157)39, też świynto i świynty (60), minso (6) i miynso (3), a także cinżki 
i cinżko (18) oraz ciynżki i ciynżko (12), jak i oddawanej w zapisie ogólnopolskim 
grafemem ą, np. mundry (265) czy sund (2). Ciekawy przykład stanowią fleksemy 
rzeczownika pieniądz, zawierające grafemy ę albo ą. Obie samogłoski w pozycji 
przed spółgłoską nosową n w tych wyrazach mogą być wymawiane wąsko, jak 
w przykładowych formach pinindzy (16), piniundze (12), ale również bez zwęże-
nia samogłoski ustnej e: pieniyndzy (4) oraz pojedyncze pienindzmi i pieniundze. 
Z zapisów in/yn oraz un ogólnopolskich grafemów ę i ą, jak w przykładowych 
wyrazach cinżko, piniundze, nie można wnioskować o asynchronicznej wymowie 
samogłosek nosowych, bo standardowa czcionka komputerowa nie zawiera znaków 
į i ų. Zwężona barwa samogłosek zapisywanych standardowo jako ę i ą dotyczy 
także pozycji przed spółgłoskami l i ł, a denazalizacja samogłoski nosowej, taka 
sama jak w wymowie ogólnopolskiej, jest odzwierciedlona po spółgłosce mięk-
kiej zapisem jako i lub y, zaś po spółgłosce twardej – jako y, jak w wybranych 
przykładach: wzili (8) i wziyli (2), wziła (7) i wziyła (3), pojedyncze wziło i wziyło, 
oraz ginyli; natomiast ogólnopolskiego grafemu ą w każdej pozycji – jako u, np. 
pojedyncze wziuł, zginuł. Denazalizacja dawnych samogłosek nosowych w pozycji 
przed l, ł jest w tekstach z NKJP oddawana także wtedy, gdy zachowują one barwę 
ogólnopolską, np. wzieli (1000), wzieła (445), wzieło (436), wzioł (153), wzieły 
(152), wzieliśmy (83), wzieliście (34), wziełyśmy (3), wziełyście (1)40. W wypadku 
wygłosowego -ą cechą gwarową jest z jednej strony jego wymowa asynchroniczna, 
z drugiej zaś – denazalizacja; obie potwierdzone tu przykładowymi zapisami – może 
poza tym po prostu niechlujnymi – typu: znajom (74), lubiom (52) i niepoprawnym 
gramatycznie lubiejom (5), oraz odpowiednio: znajo (5), lubio (10) i lubiejo (7). 
Zwłaszcza konteksty potwierdzające ostatni przykład pokazują, że takie zapisy nie 

38 Wśród 130 wyników niepoprawnej formy bydź, scharakteryzowanej jako [bydź:ign], jest za-
równo bezokolicznik być, jak i rozkaźnik bydź ‘bądź’: „– Ady, cicho bydź Polaku – powiedział Chirac”.

39 Po zapytaniu [base=śwint.] uzyskujemy formy zarówno rzeczownika, jak i przymiotnika.
40 Jak w przykładowym poście, w którym ponadto zapis plizz, swoista adaptacja ang. please: 

„Plizzz powiedzcie, że nie wziełyście moich słów poważnie?”
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wynikają z dość typowego w Internecie niestosowania znaków diakrytycznych, lecz 
są świadomą stylizacją, np. „Raczej laski mnie lubiejo. No i co ja na to poradzę?”41 

5. Zwężenie artykulacji e do i lub y oraz o do u przed spółgłoskami nosowymi, 
czyli realizacja e po spółgłoskach twardych i stwardniałych jako y: jedyn (606)42, 
tyn (93) i tymu (961)43, problym (9), wydarzynie (5), zaś po spółgłoskach miękkich  
jako i lub y: dziń (114) i dziyń (87), zimia (51) i ziymia (27), cimny (40) i ciymny 
(3), ni ma (20) i niy ma (19), a o jako głoski zwężonej do u, jak w częstych formach 
zaimka un44 czy fleksemach rzeczownika kuń (149). Zwężona wymowa samogłosek 
w tej pozycji dotyczy ponadto a realizowanego jako o, np. Amerykony (5), oglądom 
(4), tak też nie tylko ze wskazywaną tu cechą, ale i z zapisem asynchronicznej 
wymowy samogłoski nosowej: oglondom (1), zaglondom (2).

6. Zmiany artykulacji samogłosek w pozycji zależnej, przed spółgłoskami 
półotwartymi, to ponadto: a) zwężenie artykulacji o w wygłosowej grupie -or, 
np. doktur (8), także po rozpodobnieniu grupy kt jako dochtur (11), profesur (5), 
dyrektur (2)45, też z rozszerzeniem artykulacji y do e przed spółgłoską r w postaci 
derektur (1), redaktur (1)46, motur (3), b)  zwężenie artykulacji a do e w wygłosowej 
grupie -aj, zwłaszcza w przysłówkach dzisiej (209), tutej (200), wczorej (38), ale 
także w trybie rozkazującym czasowników o dużej frekwencji tekstowej, jak dej 
(295) czy słuchej (17), a nawet analogicznie dejcie (36), c) zwężenie artykulacji 
e do y/i w wygłosowej grupie -ej w odmianie zaimkowo-przymiotnikowej, np. tyj 
(378), dobryj (16), i tanij (1)47, oraz w stopniu wyższym i najwyższym przysłów-
ków: gorzyj (16), lepij (238) i lepiyj (51), najlepij (52) i najlepiyj (1).

41 Świadomie też chyba w poniższym poście są używane takie formy, jak znajo, przeliczo, 
powiedzo, so, wiedzo (3), widzo, bo poza tym występują w nim litery ze znakami diakrytycznymi, 
nawet w formie zobaczą: „Widziszbrat to? Foton leci z A do B’ jakby po skosie (takim łukowatym). 
Co widzi B’? Ano gdy do niego doleciał foton, zobaczą na siatkówce błysk. Przeliczo i powiedzo. 
Z planety A wysłano do nas sygnał 1000 lat temu, czyli znajo już lasery. Wiedzo że A-ciaki so teraz 
zaawansowani w czasie i technologii, choć ich nie widzo. B-ciaki wiedzo, ze sygnał został wysłany 
gdy okrąg był mniejszy. Wiedzo też, że kiedy okrąg był zupełnie malutki, to foton wyemitowany 
wówczas prostopadle do wymiaru przestrzennego”.

42 Cechy dialektalne lubią występować gromadnie, jak w przykładowym kontekście: „łostatnio 
jedyn historyk z IPN napisoł, że Wałęsa mioł nieślubne dziecko. Co prowda”. 

43 W formach tego zaimka ponadto realizacja analogicznego długiego e jako y (na wzór przy-
miotników), np. tygo (92), tak jak dobrygo (3).

44 Trudna do ustalenia liczebność fleksemów, bo po różnych zapytaniach uzyskuje się głównie 
różnego typu nazwy własne.

45 W wypadku form o proweniencji gwarowej, homonimicznych z formami innych leksemów, 
zdarzają się błędne opisy, jak w przykładowym cytacie: „kto ma przyznawac? Łojciec dyrektur 
[dyrektura:subst:pl:gen:f]? Ciekawy jestem kto”.

46 Tak także analogicznie przed końcówką oraz z rozpodobnieniem grupy kt jako redachtury 
w poście: „dostałeś na tacy odcedzone pomyje i się nimi delektujesz. A obierki redachtury zachowały 
dla siebie”.

47 Wśród sześciu przykładów form tanij jest tylko jeden przymiotnik (w tanij książce), w po-
zostałych – przysłówek taniej, np. w stylizowanym na gwarę artykule Marii Hepner w „Dzienniku 



100 ALINA KĘPIŃSKA

7. Spośród cech z zakresu konsonantyzmu są wykorzystywane w stylizacji 
wyraziste cechy gwarowe, głównie mazowieckie, jak twarda wymowa spółgłoski 
C, np. elyta (452), elytarny (12), lyberał (19), lyberałek (2), lyberalny (3), jak 
w przykładowym wyrażeniu lyberalna dochtryna, w którym ponadto rzeczownik 
poświadcza dialektalne rozpodobnienie w grupie spółgłoskowej kt. Pozostałe przy-
kłady są jeszcze rzadsze, np. lyczny (1) czy lypa48. Większą frekwencję wykazują 
jedynie męskoosobowe formy czasu przeszłego, zwłaszcza 3. os. lm., bo dzięki 
nim nadawca wyraża dezabrobatę czynności wykonywanych przez inne osoby, jak 
w przykładach, głównie z forów internetowych, typu zrobily (258), robily (155), 
zarobily (15), porobily (8), przerobily (1) czy uchwalily (2)49.

8. Kolejną mazowiecką cechą wykorzystywaną z rzadka w stylizacji na gwarę 
jest wymowa spółgłosek miękkich A, ) w grupach ke, ge, jak w formach fleksyj-
nych leksemów spikierka (20), spikier (11), kielner (8)50, kielnerka (5), gienerał 
(32, w tym głównie forma M. lp. gienerał – 25), pojedynczych inteligient, pseu-
dointeligient, legienda; tak także w grupach ke, ge powstałych po denazalizacji 
wygłosowego -ę, jak w B. lp. r.ż. rękie (10), nogie (28), na Pragie (24), matkie (4), 
Amerykie (2)51, w Polskie (1)52, a w 1. os. lp. cz. teraźniejszego zwłaszcza mogie 
(99)53, brak potencjalnych form piekie, rzekie, tłukie, wlokie, strzegie i in. 

9. Wyrazistą cechą gwar mazowieckich i małopolskich (także Śląska północ-
nego) jest mazurzenie, dotyczące w NKJP różnych wyrazów, w tym o dużej fre-
kwencji, jak mozna, moze (oba po 1000), oraz licznych innych przykładów o małej 
frekwencji, ale trudnych do pozyskania i okazjonalnych, jak dusa (64) czy przysła, 
przysło, przysły (łącznie 100)54. 

Zachodnim”: „głoszom reklamy, 50 procent tanij. No i zaś ludziska”. Przysłówek ponadto pojedynczo 
w postaci ze zwężeniem e do y po spółgłosce miękkiej, czyli jako taniyj.

48 Wśród 16 wyników są głównie przykłady mazowieckiej wymowy rzeczownika lipa ‘o drze-
wie’, ale trzy poświadczają znaczenie pot. ‘oszustwo, kłamstwo, nieprawda’ i z pewnością występują 
w tekstach stylizowanych: „no i lypa”, czy „O ile legenda «elyty» jest czasami widoczną lypą”.

49 Spośród pozostałych fleksemów męskoosobowych tych czasowników jest tylko pojedynczy 
robilyśmy. 

50 Por. przykłady z forów internetowych: „pluciem się nie wymigasz. Pan jesteś kielner, pseu-
dointeligent i swołocz” oraz: „Niegdyś wybralim sobie gienerała. Potem elektryka. Później na dwie 
kadencje omc magistra”. W ostatnim cytacie skrót omc ‘o mało co’, poświadczający kolejny sposób 
ucieczki przed formami standardowymi, obserwowanej w polszczyźnie potocznej, w tym na forach 
internetowych.

51 Por. też wspomnianą na początku artykułu formę Hamerykie (4).
52 Pojedyncza forma w Polskie w poście, niewątpliwie stylizowanym także na piosenkę Wojcie-

cha Młynarskiego W Polskę idziemy: „Rano napar z hola-gogi, ranigast, alka-prim i wio, w Polskie 
– zaprowadzać Europę («nafta» ma potanieć)”.

53 Część z tych przykładów to właśnie przykłady w wypowiedziach o mazowieckich cechach 
dialektalnych.

54 Wśród form uzyskanych po zapytaniu [base=przysł.] są formy z tekstów stylizowanych na 
gwarę, np. „Demokracyja. Zza wielkiej wody przysła nowo ideologija. Nie cyrwono”. 
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10. Różnorodne zmiany grup spółgłoskowych, zwłaszcza grupy kt, były już 
wskazywane przy omawianiu innych cech, np. dochtur (11) czy dochtryna (1); 
rozpodobnienie kt poza tym też w dochtor (209), redachtor (55), dyrechtor (13). 
Przeciwne do tej cechy jest przejście grupy spółgłoskowej cht w kt, jak w flekse-
mach wyrazów krzest (12), krześcijanin (34), krzcić (8), krzan (10), krzanić (32), 
czyli w formach potocznego czasownika chrzanić ‘mówić głupstwa, pleść bzdury; 
bredzić, ględzić’ lub ‘robić coś źle, nieudolnie; partaczyć’. Silna tendencja do 
uproszczeń cechuje zwłaszcza Polskę południowo-zachodnią, ale niektóre leksemy 
są powszechnie znane na całym terytorium i jako takie wykorzystywane w stylizacji. 
Poza przytoczonymi wyżej dotyczy to wyrazów takich, jak miszcz (474) czy gupi 
(829), gupia (284), gupio (132), a także odszukanych „po kształtach” fleksemów 
niepoprawnej formy paczeć ‘patrzeć’. Na forach internetowych, rzadko w prasie 
lokalnej, pojawiają się formy: pacze ‘patrzę’ (46), paczy (22), paczą (5)55, brak: 
paczysz, paczymy, paczycie. Forma paczy jest poświadczona zwłaszcza w potocz-
nym frazeologizmie jak się patrzy, używanym w znaczeniu ‘świetny, doskonały’ 
lub ‘doskonale, należycie’, zwykle w szerszych kontekstach: coś jest, wygląda lub 
coś robi się jak się patrzy, jak w wybranym przykładzie z NKJP: „Szefowa ma 
nóżki jak się paczy...” Na uwagę zasługują też formy trybu rozkazującego patrz, 
patrzcie, występujące w „zwrotach kierujących na coś uwagę rozmówcy, roz-
mówców, wyrażających podziw, uznanie (czasem ironicznie)”56, po uproszczeniu 
artykulacji grupy spółgłoskowej zapisywane jako pacz pan (21) i pacz Pan (14), 
pacz pani (18) i pacz Pani (3) oraz pojedyncze paczcie państwo i paczcie Państwo. 
Czasem tego typu formy są po prostu błędami, ale czasem ukazują metajęzykowy, 
a zarazem ludyczny charakter komunikacji językowej, a sygnałem zabawy słowem 
bywa wówczas cudzysłów lub emotikon oznaczający uśmiech, np. „i człowiek 
z przyjemnościa siedzi i «paczy». A im blizej końca to sie robi dno i 5 metrów 
mułu” czy „Jestem «miszczem» parkowania: Klub dla «prawdziwych miszczów 
parkowania» ;) Czyli wszystko o parkowaniu, parkingach, przygodach z parkowa-
niem, absurdalnych mandatach”. 

Powyższy rejestr dialektalnych cech fonetycznych wykorzystywanych w sty-
lizacji nie wyczerpuje wszystkich takich cech. Zostały podane tylko cechy 
najbardziej typowe, najbardziej wyraziste, o największej frekwencji tekstowej, 
obecne w tekstach stylizowanych na gwarę w ogóle, a nie na konkretną gwarę. 
W wypadku właściwości fleksyjnych proweniecję gwarową łatwiej wskazać we 
fleksji czasowników, podczas gdy końcówkę rzeczowników inną niż standardowa 
trudno jednoznacznie uznać za gwarową bądź potoczną; taka końcówka może 

55 Formy paczy ‘patrzy’ i paczą ‘patrzą’ – jak z przykładowego kontekstu: „że tak krytycznie 
na się paczy. Bo biurwa to biurwa” – zostały odszukane wśród form od czasownika paczyć: a) pot. 
‘zwykle o wilgoci, wodzie: wykrzywiać, wyginać łukowato jakiś przedmiot’, b) książk. ‘powodować 
u kogoś niekorzystne zmiany’.

56 USJP, hasło patrzeć.
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też realizować określoną tendencję językową. Dobrym przykładem odstępstwa 
od stanu wzorcowego jest szerzenie się synkretyzmu B. i D. lp. na coraz to nowe 
klasy męskich rzeczowników nieżywotnych. W porównaniu z polszczyzną stan-
darową w gwarach tego typu form jest więcej, są one też częste w polszczyźnie 
potocznej. Ta frekwencja wynika z realizacji tendencji językowej do zachowania 
przy czasownikach o rekcji biernikowej jednakowej postaci dopełnienia w negacji 
i twierdzeniu pozytywnym, wspartej korzystną dla systemu językowego analogią 
do rzeczowników męskożywotnych i tych męskonieżywotnych, które cechuje już 
synkretyzm B. i D. lp. Nic dziwnego, że powoli szerzą się formy typu jeść banana 
(14), batonika (2), kotleta (4), mieć Worda (3), grać, oglądać mecza (4), także 
w wyrażeniu przyimkowym iść na mecza (2). Synkretyzm B. i D. lp. trudno jednak 
uznać za cechę dialektalną. 

Cechy dialektalnej nie poświadcza również końcówka M. lp. męskoosobowych 
rzeczowników miękkotematowych oraz zakończonych na spółgłoskę stwardniałą 
lub k, g, ch, przejęta z W., czyli fleksemy typu gościu, teściu, mistrzu (też miszczu), 
faciu (tak o facecie), misiu, pysiu, łącznie misiu pysiu, też imiona typu Rysiu, Sta-
siu czy Krzychu, Zbychu. W NKJP mianownikowe formy tego typu są określane 
jako W., co znacznie utrudnia dotarcie do nich, a co poświadczają przykładowe 
konteksty: „No ja już tam jestem mistrzu” [mistrz:subst:sg:voc:m1] czy „Ten 
gościu [gość:subst:sg:voc:m1] z samochodu trochę zdziwiony”. Formy tego typu 
w NKJP pochodzą głównie z postów i wciąż pojawiają się na forach internetowych 
i w prasie57.

Również nienormatywne synkretyczne formy M., B. i W. lm. rzeczowników 
męskoosobowych typu emeryty (20), bankiery (6) są typowe dla polszczyzny po-
tocznej w ogóle, a nie tylko dla gwar58. 

Obecnie za gwarowe trzeba uznawać niektóre końcówki z zakresu fleksji wer-
balnej, choć w gwarach są one archaizmami z wcześniejszych epok rozwojowych 
polszczyzny. Najbardziej typowa, najpowszechniej używana jest tu końcówka 
-ta w 2. os. lm. Występuje ona zwłaszcza w trybie rozkazującym, np. róbta, jak 
pierwsza z form permisywnego hasła „Róbta, co chceta”. Właśnie formy z tego 
hasła mają największą liczbę poświadczeń, mianowicie: chceta (1000), róbta 
(800). Fleksem chceta to forma 2. os. lm. cz. teraźniejszego; formy cz. teraźniej-
szego lub przyszłego prostego z tą końcówką poza tym mają stosunkowo niewiele 
poświadczeń, np. robita (38), myślita (25), czytata (18), mówita (10), idzieta (9), 
chodzita (7), modlita się (5), jedzieta (3), gadata (3), dajeta (2), bierzeta (1) czy 

57 Por. z forum z 10.12.2012: „Gościu nie wie jak skończyć, ale to dobry, doświadczony towarzysz 
– od KC PZPR po Samoobronę” oraz z artykułu Aleksandra Smolara Fajni goście. Ale czy przywódcy? 
Trzeba znać kurs i zdobyć dla niego poparcie. Żeby Polska nie dryfowała, nie prowincjonalizowała 
się w „Gazecie Wyborczej” z 12–13.11.2011, s. 25: „Premier na pytanie Tomasza Lisa, jak chciałby 
być pamiętany przez potomnych, żartobliwie-serio odparł: «Jako fajny gościu»”.

58 Więcej przykładów z NKJP podałam w innym artykule, por. Kępińska, 2011, s. 93–97.
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pojedyncze pójdzieta, zrobita, zabierzeta, też – trudne do zliczenia z powodu ho-
monimii – data, mata. Jeszcze rzadziej końcówka ta występuje w formach czasu 
przeszłego, jak chcieliśta (31), mieliśta (4), robiliśta (4), daliśta (3), wybraliśta 
(2), braliśta (1), chodziliśta (1). Formy wszystkich przytaczanych tu czasowników 
z końcówką -ta sprawdziłam w każdym z różnych czasów i trybów, zaś w wypadku 
form rodzajowych – w obu rodzajach, nie uzyskując form rodzaju niemęskooso-
bowego, zapewne dlatego, że zbiory różnorodzajowe są obsługiwane przez formy 
męskoosobowe. Spośród wybranych tu czasowników w trybie przypuszczającym w 
NKJP wystąpiła tylko forma chcielibyśta (4), poza tym nie ma potencjalnych form 
typu oszukiwalibyśta, oszukiwałybyśta. Czasowniki z końcówką -ta najliczniejsze 
są – poza wskazanymi już formami czasu teraźniejszego – w liczebniejszym try-
bie rozkazującym, np. idźta (61), dajta (48), słuchajta (46), bierzta (22), czytajta 
(21), chodźta (19), mówta (18), gadajta (11), jedźta (10), myślta (8), głupiejta (8), 
miejta (4), módlta się (2), oszukujta (1), prośta (1), wybierzta (3), wybierajta (1), 
zabierajta (5), zabierzta (2)59.

Archaiczną końcówką, zachowującą się do dziś w gwarach, jest poza tym 
końcówka -m w 1. os. lm. cz. teraźniejszego i przyszłego prostego w niektórych 
koniugacjach, oraz w 1. os. lm. cz. przeszłego – bez względu na przynależność 
koniugacyjną. W NKJP jest ona rzadsza niż końcówka -ta; obecna w przykładowych 
fleksemach czasu teraźniejszego i przyszłego prostego: będziem (732), rzucim (294), 
złączym (82), przejdziem (81), wrócim (30)60, poza tym uderzym (11), pijem (21), 
wypijem (22), przepijem (1), bijem (18), zabijem (11), przebijem (3), padniem (6), 
popasiem (1), rozgrzejem się (1), wrzucim (1), oraz w czasie przeszłym: myślelim 
(6), mówilim (5), słuchalim (5), wybralim (5), przysięgalim (2), rzucilim (2), stanę-
lim (2). Występuje zarówno w XIX-wiecznych tekstach literackich, np. przebijem 
(w twórczości Henryka Sienkiewicza), jak i w postach z forów internetowych, np. 
„owszem mięsem czasami rzucilim, ale tak normalnie”61. 

Narodowy Korpus Języka Polskiego rejestruje leksykę z różnorodnych typów 
tekstów polskich. Zawiera m.in. słownictwo wyekscerpowane z portali, blogów 
czy forów internetowych, a także z prasy, w tym lokalnej. To właśnie w tym typie 
tekstów pojawiają się najczęściej cechy dialektalne wykorzystywane jako środ-

59 Por. w różnych postach: „Chceta się oszukiwać to się oszukujta. To Ty jesteś durak”, czy „Nie 
uczta się, słuchajta Wiśniewskiego” lub „czytajta gazetki, nie myślta. Głupiejta, głupiejta”.

60 Stosunkowo duża frekwencja tekstowa wszystkich wskazanych tu fleksemów wynika z ich 
obecności w często przywoływanych dwóch pieśniach: Mazurku Dąbrowskiego Józefa Wybickiego 
i Rocie Marii Konopnickiej, a także w tekstach na nie stylizowanych, jak Marsz Polonii (tu m.in. wers 
„Amerykę rzucim i do Polski wrócim” oraz fleksemy uderzym, wrzucim, popasiem i przejdziem) oraz 
w Rocie katolików polskich Aleksandra Piotrowskiego, ze słowami: „Nie rzucim, Chryste, świątyń 
Twych”. W hymnie Polski występują formy: będziem, przejdziem (2), wrócim i złączym się, a w Rocie: 
rzucim, pójdziem, podnosim, ale jednak będziemy.

61 USJP: pot. rzucać mięsem ‘używać wulgarnych, obraźliwych słów; przeklinać’.
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ki stylistyczne. Są to przede wszystkim wyraziste cechy fonetyczne, jak wąska 
wymowa dawnych samogłosek długich, czyli a jako o, zaś e – jako i//y, wąska 
wymowa samogłosek nosowych czy zwężenia samogłosek przed spółgłoskami 
półotwartymi, np. problym, dziń, kuń, lepij. Rzadsze są uproszczenia lub upodob-
nienia w grupach spółgłoskowych, jak w wyrazach miszcz ‘mistrz’, pacz ‘patrz’ 
czy dyrechtor. Spośród cech fleksyjnych wykorzystywane są zwłaszcza cechy 
archaiczne, dziś gwarowe, z zakresu koniugacji, jak końcówka 1. os. lm. -m oraz 2. 
os. lm. -ta. Stosowanie wyrazów zawierających cechy dialektalne ma dwie główne, 
przeciwstawne funkcje: po pierwsze – ukazuje nadawcę jako swojaka, człowieka 
wyluzowanego, przyjaznego, po drugie – negatywnie charakteryzuje jakiś element 
rzeczywistości pozajęzykowej.
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CECHY DIALEKTALNE WYKORZYSTYWANE DZIŚ W STYLIZACJI  
– NA MATERIALE NARODOWEGO KORPUSU JĘZYKA POLSKIEGO 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie rejestru typowych polskich cech dialektalnych obecnych 
w źródłach pełnego Narodowego Korpusu Języka Polskiego, reprezentujących współczesną polsz-
czyznę potoczną. Celem jest także ustalenie frekwencji wybranych leksemów zawierających cechy 
dialektalne oraz ocena ich wartości stylistycznej i funkcji, jaką pełnią w tekście. Praca ma charakter 
jedynie sondażowy.

Leksemy, w których są poświadczone cechy dialektalne, we współczesnej polszczyźnie stan-
dardowej są wykorzystywane w ramach stylizacji. Mają nacechowanie ujemnie albo wnoszą pewną 
wartość stylistyczną, sygnalizując nonszalancki stosunek nadawcy wypowiedzi do rzeczywistości 
pozajęzykowej i samego języka. W ten sposób są głównie wykorzystywane wyraziste fonetyczne 
cechy dialektalne, takie jak labializacja nagłosowego o- (np. łojciec, łoczywiście, łostatnio, łobywa-
telski) czy wąska realizacja dawnych samogłosek pochylonych a oraz e, np. wsiok, biedok i bidok, 
kobita, chlyb i chlib, przy czym niektóre ekspresywne nazwy osób mają tylko postać z samogłoską 
o, typu głupol, kibol, psychol czy ćwok. Spośród cech fleksyjnych większą frekwencję ma jedynie 
końcówka 2. os. lm. -ta. W wypadku niezgodnych z normą końcówek rzeczowników trudno jedno-
znacznie określić, czy dany morfem pochodzi z gwary, czy realizuje określoną tendencję językową, 
jak tzw. deprecjatywne formy M., B. i W. lm. rzeczowników męskoosobowych typu chłopy, dziady, 
pany czy ministry, dyrektory, politykiery.

DIALECTAL FEATURES USED IN CONTEMPORARY STYLISATION  
FOUND IN THE POLISH NATIONAL CORPUS

Summary

The aim of the present paper is creating a record of typical Polish dialectal features representing 
contemporary colloquial Polish language which can be found in the sources of the full version of the 
Polish National Corpus. Another target of the paper is to verify the frequency of selected lexemes 
containing dialectal features and to assess their stylistic value and role which they play in texts. The 
project described in the paper has been only a survey.

The lexemes containing attested dialectal features are used in contemporary Polish in order 
to achieve stylisation. They are negatively marked or convey a specific stylistic value by means of 
displaying a nonchalant attitude of the speaker towards the extralinguistic reality and towards the 
language itself. Among the distinct dialectal phonetic features used in the above-described manner 
are: the labialisation of the beginning o- (as in łojciec, łoczywiście, łostatnio, łobywatelski) or the nar-
row pronunciation of old long vowels a and e, e.g.: wsiok, biedok and bidok, kobita, chlyb and chlib. 
However, some expressive names of people are only of the following kind: głupol, kibol, psychol 
and ćwok. As far as the inflectional features are concerned, only the plural 2nd person -ta is of higher 
frequency. In the cases of noun endings which are incompatible with the norm it is difficult to state 
clearly whether a given morpheme originates in a dialect or displays a certain language tendency, 
as in the case of deprecating forms of the nominative, accusative and vocative of plural masculine 
personal nouns of the following type: chłopy, dziady, pany or ministry, dyrektory, politykiery.


