
kacji znalazły się artykuły popularne, zamieszczane między innymi w prasie 
codziennej.

Reasumując można powiedzieć, że otrzymaliśmy do ręki ważną pozycję nie tylko 
z punktu widzenia historii górnośląskiej, lecz także ragionalnej, w tym również 
Śląska Cieszyńskiego. Natomiast za niezbędną należy uznać potrzebę podjęcia prac 
nad cieszyńską bibliografią regionalną, informującą zarówno o artykułach nauko
wych, jak i popularnych poświęconych przeszłości ziemi cieszyńskiej.

Jolanta Suchodolska

Jarosław Lipowski,
Roz, widzieli straśne łognie ku Ciantoryi... Gawędy ludowe z Nawsia koło Jabłon
kowa na Śląsku Cieszyńskim,
Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląsko-znawczych i Bohemistycznych, 
1992. s. 147.

Książka, która ukazała się w ubiegłym roku we Wrocławiu, adresowana jest 
przede wszystkim do językoznawców i czytelników interesujących się tą dziedziną 
wiedzy. Można ją  jednak polecić wszystkim, którzy związani są z szeroko 
rozumianą kulturą Śląska Cieszyńskiego.

Jarosław Lipowski urodził się w Nawsiu k/Jabłonkowa. Stykając się od 
dzieciństwa z tamtejszą gwarą, wcześnie zaczął się nią interesować. W 1992 roku 
ukończył studia polonistyczne we Wrocławiu, przedstawiając pracę o cechach 
dialektu okolic Jabłonkowa. Jej rozszerzoną wersją jest właśnie książka wydana 
przez Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.

Celem pracy było przedstawienie i analiza systemu językowego gwary jabłon
kowskiej. Stąd też główny jej zrąb stanowią autentyczne wypowiedzi mieszkanek 
rodzinnej wioski autora. Drugą część zajmuje komentarz, w krótki sposób 
omawiający cechy dialektu oraz perspektywy jego rozwoju. Całość dopełnia 
słowniczek wyrazów gwarowych, indeks nazw miejscowości oraz obszerna biblio
grafia.

Wśród postulatów badawczych autora wyróżnia się potrzeba śledzenia rozwoju 
gwary jabłonkowskiej na tle przemian ogólnośląskich. Zwraca uwagę stwierdzenie
0 rozchodzeniu się pewnych jej cech po obu stronach granicy państwowej, a także 
— w ramach pokoleń i grup zawodowych.

Myślę, że jest to książka ciekawa nie tylko dla specjalistów. Zapewne, przecięt
nemu czytelnikowi trudno jest przedzierać się przez zapis tekstu gwarowego. 
Pomocą są tu jednak uwagi wstępne, przypisy, słowniczki wyrazów... Nie bez 
znaczenia jest styl komentarza autorskiego: prosty i pełen zaangażowania. No
1 wreszcie: same gawędy. Bogactwo życia, bogactwo wierzeń.

Nie można wobec tej książki przejść obojętnie.
Katarzyna Zbylut-Jadczyk
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