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Abstract

This paper is a study dedicated to onomatopoeic verbs in the Silesian dialect, and specifically, 
lexemes describing bird sounds and behaviours. The subject has been discussed compared to Slavic 
languages and in the context of the common Polish language, as well as taking into consideration 
historical Polish (in particular that in the Old- and Middle Polish era).
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Onomatopejami nazywa się wyrazy, które swoim brzmieniem (np. doborem 
głosek, akcentem, intonacją), a często także zapisem (np. użyciem dywizów lub 
wielkich liter) imitują dźwięki i ruchy1, do których się odnoszą (SłOn 5). Greckie 
słowo onomatopoiía pochodzi od wyrazów onoma ‘imię, nazwa’ (w D. onomatos) 
i poieō ‘tworzę’, etymologicznie znaczy więc ‘nazwotwórstwo, tworzenie nazw’. 
W starożytności używano go w znaczeniu węższym, obejmującym tworzenie wy-
razów dźwiękonaśladowczych, a nie nazw jakiegokolwiek rodzaju, co ma związek 
z wczesnymi wyobrażeniami na temat pochodzenia języka2. Warto tu wspomnieć 

* PIN – Instytut Śląski w Opolu, Zakład Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemi-
stycznych, Pracownia Badań nad Stosunkami Językowymi na Śląsku.

1 Por. SłOn 6: Ponieważ niektórym dźwiękom towarzyszą ruchy, onomatopeja może naślado-
wać i jedno, i drugie. W niektórych onomatopejach element ruchonaśladowczy nawet przeważa.

2 W literaturze przedmiotu znanymi pod żartobliwą nazwą teorii „hau-hau”, zgodnie z którą pierw-
-sze słowa miały być wynikiem naśladowania dźwięków przyrody: głosów zwierząt itp. (Wspon 11).
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chociażby o wyznawanej przez Heraklita z Efezu onomatopeicznej teorii mowy, 
która odnosi się do genezy języka i akcentuje naturalny związek zjawisk z ich 
nazwami – związek widoczny zwłaszcza w przypadku nazw głosów wydawanych 
przez zwierzęta. Leksemy oparte na dźwiękonaśladowczych wykrzyknikach wy-
stępujących w przyrodzie przybierają kształt foniczny naśladujący fragmenty rze-
czywistości, jednakże tworzenie wyrazów dźwiękonaśladowczych polega zawsze 
na uproszczeniu dźwięków pozajęzykowych i przystosowaniu ich do możliwości 
fonetycznych danego języka3. Stąd spotykane różnice – natrafiamy na różne nazwy 
tych samych dźwięków w różnych językach, np. polskiemu kukuryku odpowiada 
rosyjskie kukareku, niemieckie kikeriki, francuskie cocorico, włoskie chicchirichi, 
angielskie cock-a-doodle-doo, perskie ghu ghuli ghu ghu, tajskie ek i ek ek chińskie 
wu wu4 – argument na to, że onomatopeja nie musi być wierną kopią imitowanego 
dźwięku – wystarczy, że przypomina go do tego stopnia, by podobieństwo zostało 
rozpoznane.

Imitacyjny charakter onomatopei bywał kwestionowany. Wskazywano, że 
onomatopeje swoim brzmieniem nie tyle imitują dźwięk, ile po prostu kojarzą 
się z nim, a używane są nie z chęci naśladowania czegoś, ale na mocy konwencji 
językowej. W istocie elementy konwencjonalne i imitacyjne mieszają się w ono-
matopejach w różnych proporcjach, przykładowe kukuryku to nazwa w znacznym 
stopniu konwencjonalna: trzeba ją znać, aby ją rozumieć, aby się nią posługiwać; 
natomiast jej modyfikacja kukurykuuu imituje pewne cechy dźwięku w sposób 
zrozumiały nawet dla osoby niewładającej językiem polskim, a jej intencjonalnie 
naśladowczy charakter nie budzi wątpliwości (SłOn 43).

Słowo onomatopeja funkcjonujące w języku polskim interesuje nas zatem 
w znaczeniu przeważającym, rezultatywnym jako wyraz lub ciąg wyrazów o cha-
rakterze dźwiękonaśladowczym (Wspon 11). Zwykle onomatopejami nazywa się 
wykrzykniki typu kuku, a także wyrazy pokrewne: kukać, kukułka itp. 

Zanim przejdziemy do omówienia tematu artykułu, którego szczególnym 
przedmiotem zainteresowania są czasowniki, kilka słów warto poświęcić onomato-
peicznym nazwom ptaków5. Z różnych zapisów odgłosów, jakie wydaje określony 
ptak, wybrano te, które najprawdopodobniej przyczyniły się do nadania mu takiej 
właśnie, a nie innej nazwy, por. następujące leksemy ogólonopolskie i gwarowe6:

3 Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Warszawa 1978, s. 379.
4 Wszystkie wykazują zbieżność bądź w zakresie samogłosek (zawsze powtarzanych), bądź 

w zakresie spółgłosek (przeważnie tylnych), cyt. za SłOn 43.
5 Ekscerpcja materiału gwarowego potwierdza spostrzeżenia językoznawców co do nazw ptasich 

głosów, stanowiących znaczną część zasobu polskich onomatopei (SłOn 181).
6 Gwiazdka (po leksemie) oznacza leksem ogp. używany w gw. (por. gwiazdka przed leksemem: 

typ konstruowany). W artykule zastosowano rozwiązania przyjęte przez zespół autorski SGŚ: źródła 
zapisuje się w nawiasach kwadratowych prostym krojem liter; skróty powiatów zapisuje się bez 
kropek, aby nie mnożyć znaków interpunkcyjnych i nie zacierać przejrzystości graficznej artykułu.
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cukrówka* (← cukru) ‘żyjący dziko, tzw. dziki gołąb; synogarlica’: Cukrowka robi ‹cukruu-
cukruu!› || woło: ‹cukruu! cukruu!› Cz7; cukrůfKi vo;ajům cukru! cukru! Orzesze (Zazdrość) mik; 
cukrůvka vyglůnda; jak małi gołumb i voła; cukru Sulków głub [SteuerS 77]; zob. SGŚ V 161;

cyranka* – wydawany przez nią głos jest podobny do brzmienia „cyr”, cyt. za Słprasł 2, 92;
czyżyk* (psł. čižikъ) – zwraca uwagę tonami podobnymi do głoski cz, por. „Sama nazwa czyżyk 

też naśladuje jego głos: Czyż!...Czyż!... Czyż!...” (M. Kownacka, Razem ze słonkiem. Przedwiośnie, 
cyt. za SłOn), zob. w pśn. Zawołali cyzyka, [...] żeby zrobiył muzyka Poliwoda op [PieśniOp 137]; 
pol. od XV w. czyż (psł. čižь ‘Carduelis spinus’ rekonstruowany z -g- w podstawie derywacyjnej 
jako *či-g-jь, por. słi. ščyg ‘czyżyk’: psł. ščigъlъ ‘Carduelis carduelis’, pol. łow. czyẖikać ‘o głosie 
głuszcza’, ukr. dial. чuгoтáтu ‘o głosie czajki’); zob. SGŚ VI 96, por. gw. czyż, czyżek, czyżyczek;

derkacz* (← DER, SłOn) –  nazwa imitująca terkotliwy głos derkacza, w SGŚ VII 23 czytamy: 
‘ptak łowny z rodziny chruścielowatych (Crex crex)’ Tarnowskie Góry (Strzybnica) [SGP PAN] – 
nazwa łacińska wskazuje na terkot, kojarzony z dźwiękami krek-krek; por. psł. d[kačь, d[kati : d[čati;

dudek* (od interiectio psł. du! du!) – od XVII w., u Lindego z Potockiego: dudek duda, cyt. za 
Słprasł; zob. SGŚ VIII 89;

dzwoniec* – wydawany przez niego odgłos stanowi sekwencję dźwięków zakończonych cha-
rakterystycznym gang-gang-gang-gang, odwołującym słuchacza do dźwięku gongu (Internet), zob. 
SGŚ VIII 173;

gęś gęgawa (← gę gę gę), ogpol., jej głos jest bardzo zbliżony do krzyków gęsi domowej;
bekas kszyk (← kszyk kszyk), ogpol., w Internecie (http://pl.wikipedia.org/wiki/Bekas_kszyk)8 

czytamy: „Spłoszony kszyk nagle rzuca się jak strzała do przodu, często przelatując pod nogami in-
truza, a dalej leci krzycząc „tike tike tike” lub „kszyk kszyk” od czego wzięła się nazwa gatunkowa”;

kukułka* (kukuczka, kukawka i in.) – nawołuje charakterystycznym kuku, u Ondrusza czytamy: 
„Gdo za kłobukym nosił piórko kukułki, tyn mioł dycki szczyńści” [OndrZw 32];

kwiczoł* (← kwi-kwi), w SłOn 103: ‘ptak leśny i parkowy o charakterystycznym, kwiczącym 
głosie’, por. u Lindego kwiczoł jemiołucha ‘drozd’ [II 568 (kwiczoł) i II 266 (jemiołucha)].

pokląskwa* – wabi uporczywym „tju-czek-czek”, kląskaniem, poklónskwa klónsko Cz;
pójdźka* (← puijit-puihit-puijit) ‘sowa pójdźka (Athene noctua), puszczyk’, gw. kuwik, por. 

kuwica, kuwiczka ‘czajka’ (← KIWI, SłOn [kiwi|kiwii itd. || okrzyk ostrzegawczy kiwit|ki-wit]: na-
zwa głosu czajki), por. Jak pójdźka kuwikała przi chałupie, to kogosi z tej chałupy wywołała ŚlCiesz 
[Zwrot 1974 10, 33]; pójdźka gwizdo: kiwit-kiwit-kiwit Cz;

sikora* (← sik-sik, internet), kawka* (← kew-kew, Internet): sikórka robi si-si-si, kowka robi 
kow-kow (kaw-kaw) Cz; 

sroka* (← szakerak, internet), por. wierzenia ludowe na Śląsku Cieszyńskim: u Ondrusza czy-
tamy: „Jak sroka siadła na płocie dziubym ku chałupie, to prziszeł gość, jak chwostym ku chałupie 
– to była złość”; „Piyrwej powiadali: – Jak sie sroki stracóm, to przidzie kóniec świata”; „Jak wróna 
albo sroka przeleciała kole okna, to na kogosi w tej chałupie prziszło nieszczyńści, albo tam była 
wielko ostuda” [OndrZw 32];

7 Szczególne podziękowania dla stałego współpracownika Słownika gwar śląskich, Ślązaka, 
informatora z Czernicy ryb (materiał gw. oznaczony jako Cz) i okolic, Pana dra Marka Mariusza Tytki 
(Uniwersytet Jagielloński) oraz pozostałych informatorów z terenu: Pani Beaty Sznapki (ur. 1985) 
z Kończyc Małych ciesz – KM i Pogwizdowa ciesz (miejsce zamieszkania pomocnego informatora 
ur. 1971 w Cieszynie) – P, Pani Marioli Maleiki z Zawady op – Z i Pana Marka Maleiki z Mechnicy 
koz – M, Pani Lidii Madeły z Jaworzna ol (ur. 1988 w Oleśnie, zamieszkała od ur. w rodzinnej wsi) 
– J, Pani Kamili Patoli z Nakła op – N.

 8 Pozostałe przykłady z internetu na tej samej stronie z odpowiednią adnotacją końcową, tzn. 
nazwą ptaka.
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świergolinka ‘jaskółka’9, świergoucha, świergouszka10 – u Wallisa czytamy: pśń. [...] świėrgolinka 
świėrgoli, wstań, Jasinku, do roli Ol [Wallis];

szczygieł* (← sztigelit, Internet), por. gw. szczygliczek w pśn. Przylecioł tam scyglicek, hej, 
hej, scyglicek / przyniósł chleba ślizycek, hej, hej ślizycek (‘kawałek’) Poliwoda op [PieśniOp 137];

wilga* (← IGLIO-DYGLIO, SłOn): wilga gwizdo ijo-ijo Cz;
kruk* (← kork-kork-kork, internet); szpak* (← szpet-szpet, Internet);
puchacz*11 (← PUHU, UHU, SłOn); turkawka* (← turr-turr Cz);
kuropatwa* i przepiórka* – pokrewieństwo ptaków z rodziny kurowatych widoczne jest w okre-

śleniach niepolskich, niewątpliwie naśladujących wydawane przez nie dźwięki, por. łac. nazwę 
kuropatwy (perdix) i prasł. rdzeń *perper- przepiórki (z metatezą i przegłosem polskim).

Śledząc repertuar nazw imitujących ptasie odgłosy, odnotowanych w SłOn12, np.
FIR: nazwa imitująca głos skowronka (fir || firli); PIU (piu|piuu czyt. pi-ju): nazwa niezbyt 

głośnego, wysokiego dźwięku, jaki wydają ptaki; TILI: nazwa imitująca wysokie, melodyjne głosy 
ptaków i podobnych głosów ludzkich; WIJE: nazwa imitująca wysoki, melodyjny głos słowika lub 
innych małych ptaków; WIT: nazwa krótkiego, wysokiego dźwięku, jaki wydają ptaki; ZOFIJO: 
nazwa głosu wydawanego przez wilgę-samca (ptaka przylatującego do Polski w połowie maja, kiedy 
Zofia obchodzi imieniny) itd.,

można zauważyć, że nie od wszystkich, ale tylko od niektórych dźwięków z łatwo-
ścią tworzy się pochodne onomatopeje czasownikowe, por. chociażby pitpilitać13 
(← PIT-PILIT: nazwa imitująca głosy niektórych ptaków, zwłaszcza przepiórki).

W wypadku „ptasich” onomatopei daje się dostrzec pewna ciągłość, niekiedy 
wręcz zaskakująca niezmienność form wyrazowych usiłujących naśladować wyda-
wane przez ptaki dźwięki, stąd wcale nie rzadka zasadnicza zbieżność form prasło-
wiańskich, staropolskich, współczesnych ogólnopolskich i gwarowych14.Dzisiejsza 
polszczyzna w tym względzie stanowi historyczne dziedzictwo, por. chociażby 
bąkać łow. ‘o niektórych ptakach: wydawać głos podobny do głosu bąka – ptaka 
lub owada’; bełkotać ‘o cietrzewiach: wydawać charakterystyczny głos’; cierkać 
łow. ‘o kuropatwach’, ciurkać, ćwierkać ‘ogólnie: o ptakach’ (por. świergotać)15. 

 9 W KSGŚ także ogólnie ‘o ptaku świergocącym’.
10 Rodzina słowotwórcza poświadczona na Górze św. Anny strzel, cyt. za OleschAn 321.
11 Dawniej pisany przez h.
12 Ograniczenie rozbudowanych definicji do treści bezpośrednio związanych z odgłosami zwie-

rząt. 
13 Należy tu wspomnieć o twórczości J. Tuwima (szczególnie w roku 2013, obranym za rok 

tegoż poety w związku z 60. rocznicą jego śmierci), a zwłaszcza o Ptasim radiu – najbardziej chyba 
znanym utworze obfitującym w onomatopeje i inne zabiegi instrumentacyjne, por. [...] Będą ćwierkać, 
świstać, kwilić, / Pitpilitać i pimpilić [...], cyt. za: J. Tuwim, Lokomotywa i inne wesołe wierszyki dla 
dzieci, Warszawa 1964.

14 Nieuniknione modyfikacje nie zacierają związku ze stanem pierwotnym, w przypadku pol- 
szczyzny ze stanem prasłowiańskim.

15 Czasowniki bąkać – ćwierkać cytuje się za L.A. Jankowiak, Prasłowiańskie dziedzictwo 
leksykalne we współczesnej polszczyźnie ogólnej (na podstawie Słownika prasłowiańskiego, t. 1–7), 
Warszawa 1997, s. 117–131 (zob. Aneks: lista wyrazów prasł.).
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Ekscerpcja całkowita Słownika prasłowiańskiego16 uwidacznia w językach słowiań-
skich obszerną rodzinę czasowników przechowujących pradawne rdzenie, zob.:

psł. blebetati, por. sch. blebètati, m.in. ‘o indykach, kaczkach: gulgotać’;
psł. bFbotati, por. brus. балбатáць ‘o indyku: gulgotać’, zob. psł. bolbotati;
psł. bǫbati, por. odpowiedniki ie.: w gr. βομβέω ‘o ptakach: ćwierkać’, zob. psł. bǫbъnati (tu: 

bǫbъniti);
psł. bǫbъlati, por. czes. bublati ‘o głosie niektórych ptaków (np. gołębia, cietrzewia): bulgotać’;
psł. bǫbъnati, tu: bǫbъniti, por. pol. łow. bębnić ‘o głosie niektórych ptaków błotnych: buczeć’;
psł. bǫkati : bǫčati ‘wydawać niski, przeciągły głos: o ptaku bąku’, pol. w XVIII w. (Linde), 

z czes. bukati ‘o głosie ptaka bąka, sowy, gołębia’;
psł. brechati m.in. ‘krzyczeć’, pol. w XVIII w. ‘o głosie szpaka’ (Linde);
psł. brechъtati : *brechotati, pol. dial. brechtać ‘o kaczkach: kwakać’, pol. z XVIII w. (Linde) 

brzechotać ‘o niektórych ptakach: wydawać głos’;
psł. brukati I : bručati m.in. ‘wydawać głębokie dźwięki: gruchać’, pol. dial. brukać ‘o gołębiach: 

gruchać’ (Karłowicz), por. czes. brukot np. ‘gruchanie gołębi’;
psł. brykati II, por. pol. myśl. ‘o ptakach: zrywać się do lotu’, rozwój znacz. jak w psł. brukati 

II, b[kati II;
psł. b[kati I : b[čati, por. czes. myśl. brkání ‘głos wydawany przez tokującego cietrzewia’, 

moraw. bŕkat ‘latać z szumem skrzydeł, zwłaszcza o młodych ptakach nie umiejących jeszcze do-
brze latać’, stsch. wyjątkowe w XVI w. bŕkati ‘o głosie dzikiego koguta’; dłuż. byrcaś ‘o ptakach: 
świergotać’; intensivum b[kotati, lit. burkúoti, brūkúoti ‘o gołębiach: gruchać’; por. psł. burkati : 
burčati, intensivum psł. burkotati, ukr. dial. бypкoтáтu ‘o gołębiu: gruchać’; psł. burknǫti pol. 
rzad. ‘o ptakach: furknąć’;

psł. b[kati II ‘latać z furkotem’, stczes. XIV w. brkati ‘latać’, dial. wałaskie bŕkat' ‘latać z fur-
kotem, trzepotać się, zwłaszcza o młodych lub zamkniętych w klatce ptakach’, sła. bŕkat' ‘szybko, 
z trzepotem latać’, dłuż. byrkaś ‘skakać, drgać, trzepotać się’;

psł. buchati, ros. dial. бýхaть ‘o ptaku bąku: wydawać głuche, urywane dźwięki’, por. intensi-
vum psł. buchъtati ‘ts.’;

psł. bukati, słe. ‘o ptaku bąku: wydawać mocny, głuchy głos;
psł. buniti, ros. dial. бýнuть ‘o ptaku bąku: huczeć, buczeć’;
psł. burliti, ros. бypлúть m.in. ‘kwakać’;
psł. cikati, słe. cíkati ‘ćwierkać’, ‘piszczeć’, sch. cíkati m.in. ‘ćwierkać, kwilić’, bułg. dial. цúкaм 

‘o ptakach: piszczeć, ćwierkać, kwilić’ (bułg. цu, цu! ‘o głosie ptaków’), ros. цкaть ‘o ptakach: 
gwizdać’, por. psł. ciknǫti z wokalizmem -ь-: psł. cьknǫti, stczes. ‘bąknąć, pisnąć, mruknąć’; psł. 
cьkъtati, słe. ceketáti ‘wydawać dźwięk cek, szczebiotać, ćwierkać’;

psł. civkati, dial. płd.-wsch. ‘o ptakach, pisklętach: wydawać piskliwy głos’, bułg. dial. цúвкaм 
‘o ptakach: piszczeć, szczebiotać, ćwierkać’, maced. цuвкa ‘o pisklętach: wydawać głos цu-цuy’, 
ros. dial. цвкaть ‘gwizdać, piszczeć’, ukr. dial. цúвкaты;

psł. c\čati I ‘o niektórych ptakach: ćwierkać, świergotać’, głuż. cyrčeć ‘ćwierkać’, bułg. цръчá 
‘o wróblu: ćwierkać, świergotać’, ukr. dial. цiрчáтu ‘ts.’, c\kati, pol. cierkać ‘o kuropatwie: wydawać 
głos podobny do terkotania’, dawne w XVIII w. i dial. ‘o wróblu: ćwierkać’ (Linde, Karłowicz); łow. 
cyrkać ‘o cyrance: wydawać głos podobny do brzmienia „cyr”, dłuż. cyrkaś ‘o ptakach: ćwierkać, 
świergotać’, w głuż., sła., bułg., ros. dial. ‘ts.’, ukr. dial. цвíркaтu ‘o dzikich kaczkach: gęgać, kwa-
kać’, brus. dial. цркaць ‘ćwierkać’, por. intensivum c\kotati, pol. dial. ćirkotać ‘o wróblu’; zob. psł. 
č\čati : č\kati ‘ćwierkać, świergotać’, psł. čurčati : čurkati ‘ts.’, w poszczególnych językach słow. 
z nagłosowym c, c’: pol. ciurkać, pol. dial. ciurkotać;

16 Dostępnych tomów 1–8 (a–gyža), zob. Słprasł.



170 MARZENA MUSZYŃSKA

psł. cv\čati ‘o drobnych ptakach: ćwierczeć, świergotać’, pol. dawne i dial. ćwierczeć, w czes., 
słe., sch., bułg., ukr. ‘ts.’, psł. cv\kati, pol. ćwierkać od XVIII w., zob. Słprasł, bogata dokumentacja 
kontynuacji morfemu psł. w językach słowiańskich; por. intensivum psł. cv\kotati, pol. dial. z eks-
presywnym -g- ćwiergotać; por. zob. psł. čv\čati : čv\kati ‘ts.’;

psł. čekati ‘powodować dźwięk np. przez uderzenie, stukanie’, por. rozszerzone formantami np. 
słe. čekljáti, čeketáti ‘wydawać dźwięk ček, ćwierkać’, sch. čekètati ‘klekotać’, čakati, czes. ‘o głosie 
kwiczołów’, sch. dial. čákati ‘uderzać dziobem, dziobać’;

psł. čeperiti m.in. ‘jeżyć się, stroszyć się, nadymać się’, zob. w dłuż. i głuż., sła. ‘o ptakach: 
stroszyć pióra, puszyć się’, słe. ‘ts. np. o ptakach kąpiących się’, por. pol. dial. kasz. čepařëc są  
‘o drobiu: kąpać się w piasku lub wodzie’, por. pol. czapierzyć się ‘sterczeć, rozpościerać się na 
wszystkie strony’, dial. kasz. čaPeřëc są ‘o kurach: rozsiadać się, zajmować dużo miejsca’, czy nawet 
pol. czupurzyć się ‘usiłować wydawać się ważnym’, dawne ‘stroić się’, pol. dial. cupierzyć się ‘stroić 
głowę przesadnie’ (Karłowicz), kasz. čá@eřəc ‘dziwacznie się stroić’; por. psł. čepĕti, pol. dial. ciesz. 
czapieć ‘o kurze: siąść rozczapierzywszy skrzydła’ (także psł. čepnǫti oraz kontynuant pol. dial. 
ciesz. czępnąć, czapnąć ‘ts.’), por. słe. čepti ‘o kurze: siedzieć na gałęzi’; por. psł. ežiti ‘o włosach, 
sierści (rzadziej piórach): stroszyć, nastawiać, podnosić podobnie jak jeż kolce’, pol. jeżyć ‘ts.’ od 
XVI w., por. w głuż., czes., sła. ‘ts.’; por. psł. ežiti sę;

psł. čikati, por. sch. čȉkati ‘wydawać głos „čik”, np. o kosie’, por. sch. čičati ‘o głosie sokoła’, 
sła. dial. čikotat' ‘o ptakach: szczebiotać’, ukr. dial. чuкoтáтu ‘ts.’, także ‘o głosie sroki: skrzeczeć’ 
(por. dial. łemk.), sch. čikljati ‘o głosie mysikrólika’ [por. psł. čikъ, pol. dial. czyk! ‘naśladowanie 
dźwięków krótkich a urywanych, np. śpiewu ptaka’ (Karłowicz), sch. čik! ‘o głosie przestraszonego 
mysikrólika’, bliskie znaczeniowo lit. čìk! np. ‘o głosie dzięcioła’; por. także psł. čikъ-čirikъ! ‘o świer-
gocie ptaków i kontynuanty w sch., bułg., maced., ros. oraz lit. čìkъ-čìbirìk! i čìrìk!];

psł.  čilikati ‘o ptakach: ćwierkać, świergotać’, ros. чuлúкaть ‘ts.’, ukr. dial. чuлúкнyтu ‘ts.’, 
sła. čvilikati ‘o wróblach, jaskółkach’; odpowiednik lit. čilýkoti ‘o jaskółce’;

psł.  čirikati ‘o ptakach: ćwierkać, świergotać’, pol. dial. czyrykać (czyrkać) i kontynuanty psł. 
w czes., sła., słe., bułg., maced., ros. ‘ts.’, ukr. dial. чupúкaт’ ‘o kuropatwie’, чipiкaтu ‘o wróblu’, 
brus. чыркaць ‘ts.’; odpowiednik lit. čirikúoti ‘o ptakach: ćwierkać, świergotać’;

psł. čukati ‘powodować (np. przez uderzanie, stukanie, pukanie) lub wydawać charakterystyczny 
dźwięk podobny do „ču čuk”’, sch. čȕkati uderzać, pukać; dziobać’;

psł. dadati m.in. ‘gęgać’, ukr. dial. łemk. дaдáкaтu ‘ts.’, lit. dadė׀ti ‘ts.’;
psł. d[čati ‘wydawać głos przypominający turkotanie, grzechotanie’, ukr. dial. ‘o derkaczu: 

krzyczeć’; d[kati ‘ts.’, pol. derkać ‘o derkaczu’, w ukr. ‘ts.’; por. pol. dial. kasz. d׀ërgac ‘gęgać’;
psł. d[dati II, pol. dial. dërdac ‘o gęsiach: gęgać’, czes. drdati ‘wydawać drżący dźwiek, np. 

o drozdach’;
psł. dudati II ‘o dudku: wydawać głos’ (od interiectio psł. du! du!), pol. dial. dudać (Karłowicz), 

głuż. dudać ‘ts.’, czes. dudati  ‘ts.’, por. w lit. dudnóti ‘ts.’, jak również ‘o gęsich: gęgać’ ze wstawnym 
-n- (w ukr. dial. дýндaлo ‘dudek’);

psł. dukati ‘stukając, uderzając wydawać odgłos’, ukr. dial. poleskie дýкaть ‘o dudku, dzięciole: 
stukać dziobem w drzewo’;

psł. duriti sę, durzyć się pol. dial. na Podhalu ‘puszyć się, nadymać, np. o indyku albo sowie’;
psł. dьrati (zach. i płd.), derti (płd i wsch.), ros. dial. дрaть ‘o głosie derkacza’, pol. dial. drzeć 

‘o głosie sroki i wrony’ (np. Karłowicz), ‘o głosie kaczki’ (np. AJPP m. 222), dłuż. drěś se ‘wrzesz-
czeć, krzyczeć’: sroka se źero ‘skrzeczy’, ptaški se źeru ‘skrzeczą’, słe. dial. sraka se dére ‘skrzeczy’;

psł. ęčati ‘o zwierzętach: wydawać żałosne dźwięki, jęki (pod wpływem bólu, cierpienia)’, pol. 
od XV w. jęczeć ‘ts.’, pol. dawne i dial. m.in. ‘o głosie ptaków: wydawać krótkie urywane dźwięki’, 
czes. ječeti ‘wydawać przenikliwy głos, wrzeszczeć’, ros. dial. ячáть ‘o głosie gęsi, łabędzi: żałośnie 
krzyczeć, jęczeć’, ukr. ячáтu ‘o głosie łabędzi i niektórych innych ptaków’;
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psł. gagati ‘wydawać okrzyk ‹ga-ga!›, gęgać’, pol. dial. gagać ‘ts.’ (Karłowicz: Podhale), sła. 
gágat’ ‘ts.’, słe. ĝagati ‘ts.’, sch. gágati ‘ts.’, ukr. гaгaтu ‘ts.’, ros. dawne XVII w. гaгaтu ‘ts.’, dziś 
ros. dial. гáгaть ‘ts.’ oraz ‘o ptakach: dziobać pokarm’, dłuż. gjagaś, głuż. gagać, gjagać ‘o głosie 
gęsi, kaczki’, czes. dial. gágat ‘o głosie gęsi’, gágati ‘o głosie kaczki’; por. psł. gakati ‘wydawać głos 
ga-ga, gak lub podobny: gęgać, krakać’, psł. intensivum gag-ot-ati ‘zazwyczaj o głosie gęsi, także 
kaczki’, psł.  gagakati (kontaminacja gagati i gakati?) ‘gęgać’;

psł. gajati II ‘krzyczeć, wrzeszczeć; krakać’, por. leksemy w strus. ‘krakać’, ros. dial. ‘krzyczeć, 
wrzeszczeć’, czasownik od psł. podstawy derywacyjnej gajь II ‘krzyk, wrzask; krakanie’, por. ros. 
dawne (od XVII w.) collectivum гaǔ17 ‘gromada, stado ptaków: wron, gawronów, kawek’ powstałe 
przez metonimię ‹krzyk›;

psł. gajiti II ‘krzyczeć, wrzeszczeć; płakać, kwilić’, ros. dial. гáuть ‘ts.’, czes. dial. hájit ‘o pta-
kach: żałośnie piszczeć, kwilić’; 

psł. galiti ‘wydawać okrzyki (radosne), głośno się śmiać’, psł. galuchъ ‘hałas, gwar, śmiech, 
chichot’, por. pol. dawne i dial. gałuszyć ‘hałasować, czynić wrzawę’ (Linde XVII w., Karłowicz), 
także psł. gala II zazwyczaj ‘kawka, Corvus monedula’ lub ‘wrona, Corvus cornix’;

psł. gaměti (gamiti, gamati) ‘krzyczeć, czynić wrzawę, szum, zgiełk’ (por. gamoniti ‘ts.’; gamo-
riti ‘ts.’), ros. pot. i dial. гaмéть ‘o ptakach: czynić wrzawę, szum’; por. psł. gamъ II ‘głośny gwar, 
szum, zgiełk’, por. ros. dot. m.in. ‘stada ptaków’;

psł. garkati płn. ‘krzyczeć, wrzeszczeć’, ros. dial. гápкaть ‘o wronie: krakać, ‘o gęsi: gęgać’, 
por. lit. interiectio gãr! (gãr!) ‘o głosie gęsi’;

psł. glogotati zach. i płd. ‘o głosie niektórych ptaków np. orła, bociana, głuszca, krakać, klekotać’, 
stp. wyjątkowe głogotać ‘o głosie orła: krakać’, dłuż. od XVIII w. glogotaś ‘o głosie bociana: kleko-
tać’, sch. glogòtati ‘o głosie indyka’, dial. ‘o głosie głuszca’, por. pol. gołgotać ‘o indyku’ oraz pol. 
golgotać ‘o głosie cietrzewia’, pol. dawne glegotać m.in. ‘klekotać’, glekotać ‘ts.’, por. psł. klokotati; 

psł. glomotati i psł. glomoriti ‘hałasować’, por. łomotać’;
psł. gFčati, pol. dawne dial. giełczeć ‘czynić zgiełk, hałasować’, sch. dial. ‘gruchać’: gFčy m.in. 

‘o gołębiu: grucha’; por. psł. gFkati ‘ts.’, słe. dial. gȏłkati m.in. ‘gruchać’;
psł. gogotati ‘o gęsiach: wydawać dźwięki słyszane jako go! go!, gęgać’ (psł. go-go! na ozna-

czenie naśladowania głosu gęsi, odpowiednik bałt.: lit. gá gá gá ‘o głosie gęsi’), słe. rzad. gogotáti 
‘o głosie wydawanym przez gęsi, kaczki, koguty’, czes. hohtati ‘o głosie sowy’, w strus. XIV w., 
ros. dial., ukr., brus. ‘gęgać’, ros. dial. także ‘o kurach’, por. gogokati, bułg. dial. ‘o gęsi, indyczce’ 
(dial. гoгόчeнe ‘ciche krakanie’), ros. dial. гoгόкaть‘o gęsi’;

psł. golsiti, stp. od XV w. głosić ‘o ptakach: krzyczeć śpiewać, ćwierkać (Słprasł cyt. za SpXVI);
psł. gomoniti, pol. XVI w. gomonić ‘hałasować, zrzędzić’, lit. dial. homonić ‘o kaczce: wydawać 

głos’, ros. гoмoнúть m.in. ‘o ptakach: hałasować, zgiełczeć’;
psł. gorgoriti, płd. m.in. ‘gdakać’, sch. grȁgoriti ‘ts.’, dial. czakaw. grogȍrit (se) ‘o kurze, która 

zniosła jajko: wydawać głos ‹gr› śpiewnym głosem’, ros. dial. гoргoтáть m.in. ‘o ptakach, np. 
gęsi, gołębiu’;

psł. govoriti, zach. gavoriti: gъvariti (wahania samego rdzenia tłumaczy się onomatopeiczno-
-ekspresywnym charakterem wyrazu!), ros. dial. гoвoрúть ‘o ptakach: śpiewać, ćwierkać itp.’ 
(z przesuniętym akcentem: гoвóрuть ‘krakać’), pol. gaworzyć ‘o głosach ptaków, np. krakać’ (por. 
leksem gawron, pierwotne złożenie należące do serii ptaków z drugim członem -vorn-18, psł. gavornъ 
na płn. zwykle ‘gawron, Corvus frugilegus’, płd. ‘kruk, Corvus corax’, pol. od XV w. zwykle w znacz. 
współcz., czasami też ‘kruk’, dial. rzad. ‘jastrząb’, ‘mewa’, por. inne języki słowiańskie, najczęściej 
‘nazwa ptaków z rodziny krukowatych’);

psł. gǫděti, ukr. dial. гyдíтu m.in. ‘o głosach ptaków: buczeć, brzęczeć’; 

17 Por. brus. dial. collectivum гaǔня ‘sfora wilków, psów’, cyt. za Słprasł: psł. gajati II.
18 Interiectio ga, jak w psł. gajati i gakati ‘krakać’, dodane do nazwy ptaka, jak np. w niem. dial. 

Puvogel ‘sowa’ (pu-pu ‘o krzyku sowy’), cyt. za Słprasł.
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psł. gǫsti, sła. húst m.in. ‘huczeć’, ‘piszczeć’, ukr. dial. m.in. ‘o ptakach’, por. lit. gaũsti m.in. 
‘głucho brzmieć, huczeć (Słprasł 8, 156)’ oraz ‘głośno brzmieć, dźwięczeć’ (Słprasł 8, 168)’;

psł. grakati, zob. Słprasł *gračiti : *grajati oraz *krakati;
psł. gruchati ‘wydawać głos lub powodować odgłos słyszany jako powtarzające się gru’ (← 

psł. gru! słe. grugru! interiectio naśladująca głos gołębia, turkawki, sch. gru m.in. do oddania głosu 
żurawia i turkawki), pol. gruchać ‘o gołębiach: wydawać głos’, też pol. dial., ukr. dawne гpyвáтu 
‘o wronie, gawronie: wydawać głos’; por. psł. grukati m.in. ‘o gołębiach: gruchać’, pol. dial. grukati 
‘ts.’, słe. grúkati ‘ts.’;

psł. g[gati ‘wydawać głos lub powodować odgłos słyszany jako gr’, czes. dial. hurgat ‘gruchać’, 
słe. gŕgati ‘ts.’, brus. dial. гápгaць ‘o gęsi: gęgać’, ‘o wronie: krakać’; wariant dźwięczny do psł. 
k[kati; por. psł. intensivum g[gotati, czes. dial. hrgotat’ ‘o gołębiu’, sch. grgòtati ‘o kuropatwie: 
wydawać głos’, ros. dial. гopгoтáть ‘wydawać głosy: o ptakach, np. gęsiach, gołębiach’;

psł. g[kati ‘wydawać głos przypominający przerywane gr, np. o gołębiu: gruchać’, sch. gŕkati: 
gŕčati ‘o turkawce, gawronie, o gołębiu: wydawać głos’, dial. ‘o synogarlicy’, bułg. dial. г|pкaм 
‘gruchać’, strus. ‘ts.’, ros. dial. гápкaть ‘o wronie: krakać’, ‘o gęsi: gęgać’; por. intensivum psł. 
g[kotati ‘ts.’, dłuż. hurkotaś ‘o gołębiach’, sła. hrkotat’ ‘ts.’, ros. dial. гopгoтáть ‘gęgać’, ukr. dial. 
гypкoтáтu ‘o gołębiach’; por. g[čati, ros. dial. гypчáть ‘o gołębiu: gruchać’;

psł. gugati ‘wydawać dźwięki przypominające powtarzające się gu’, czes. huhati ‘o sowie: 
pohukiwać’, bułg. dial. гýгaм ‘o gołębiu, turkawce’, maced. ‘ts.’;

psł. gukati ‘wydawać dźwięki przypominające powtarzające się gu’, pol. hukać ‘o ptakach, 
zwłaszcza sowach i gołębiach: wydawać niski, żałosny głos’, czes. houkati, hukati ‘o gołębiach, 
sowach’, sła. húkat’ ‘o sowie’, słe. gȗkati ‘gruchać’, sch. gúkati ‘gruchać: o gołębiu, turkawce’, bułg. 
гýкaм ‘ts.’, maced. ‘ts.’ гyкa ‘ts.’, ros. гýкaть ‘o ptakach’, por. psł. gučati; 

psł. gykati, czes. hýkati ‘o niektórych ptakach, np. czajce, sowie pójdźce’, ros. dial. гкaть 
‘wydawać krzyki podobne do łabędzich’ 

–  czasowników dotyczących ptactwa najpospolitszego (jak widać, w przeważają-
cej większości bliskiego od wieków człowiekowi), a więc niejako nagminnie uży-
wanych. Być może dałoby się uzasadnić w ich przypadku, że trwają zgodnie z obo-
wiązującą w języku regułą: formy najczęściej używane zmieniają się najwolniej.

Polszczyzna staropolska poświadcza funkcjonowanie wielu interesujących – 
z punktu widzenia językoznawcy – przykładów czasowników onomatopeicznych19, 
bardzo zakorzenionych w przeszłości językowej20. Wśród nich figurują i takie, które 
nie dochowały się do współczesności, por.:

‘o głosie kaczki’21: kwakać (= wsp. ogp.);
‘o głosie kury’22: gdakać (= wsp. ogp.), kokać23, krokorać (rozwój psł. grupy TorT: *kor-kor, 

por. leksem kruk, gr. koraks, łac. cornix) || krekorać24;

19 Artykuł A. Madeja XVI-wieczne czasowniki opisujące głosy zwierząt [2000] zainspirował 
autorkę do dalszych poszukiwań i ekscerpcji SpXVI.

20 Niestety, zaledwie kilka z przytaczanych czasowników można skonfrontować ze Słprasł (tomy 
1–8: a–gyža), zob. dziwować, gąstać, gęgać, gdakać, gogotać, gruchać. 

21 Por. także omówiony w dalszej kolejności czasownik klektać (w grupie czasowników z rdze-
niem kl-), pojawiający się w SpXVI w kontekście kaczki: [...] iáko kácżka klekce (RejWiz 39, 30v).

22 Por. SpXVI: u Reja: kokosz gdacze (RejWiz 4v, 49); kokosz krokorze (RejZwierc 225, 145); 
u J. Rybińskiego: kokają kokoszy (RybWiersze 60). 

23 W SpXVI mowa również o kogucie, por. poniższe kokać i synonimiczne koko-rekać.
24 Przez analogię do krérać ‘o głosie gęsi, żurawia, łabędzia’, por. Brückner 265.



 CZASOWNIKI ONOMATOPEICZNE W GWARACH ŚLĄSKA NA TLE SŁOWIAŃSKIM... 173

‘o głosie kury wodzącej kurczęta, kwoki’: kwokać (prawdopodobna kontaminacja kwakać i kokać)
‘o głosie koguta’: kokać, kokorekać25;
‘o głosie gęsi’26: gęgać (= wsp. ogp.), krerać (kryrać)27;
‘o głosie gołębia’: gruchać (= wsp. ogp.);
‘o głosie kukułki’: kukać28 (= wsp. ogp.), kować29;
‘o głosie żurawia’: krukać30, krerać31;
‘o bocianie: wydawać dźwięki stukając dziobem’: klekotać32 (= wsp. ogp.), klektać33; por. pozo-

stałe czasowniki z rdzeniem kl-: klwać34 ‘uderzać w coś dziobem’, w tym na oznaczenie ‘wabienia, 
nawoływania ptaków’: klukać ‘wydawać głos, np. zwabiający dzięcioły’35 oraz klepać ‘prawdopo-
dobnie naśladować głos kaczki’36.

Do archaizmów zalicza się ponadto dwa napotkane w SpXVI czasowniki: 
przepierować w znaczeniu ogólnym ‘o ptakach: wydawać dźwięczne głosy, ćwier-
kać’37 (por. przepiórka z psł. *perper-) oraz gąstać38 (por. psł. *gǫsti) ‘gruchać’ 
(zaświadczony obok synonimicznego gruchać39).

Podobnie jak w wypadku czasownika piszczeć40, kontekst przy dziwować ‘na-
śladować świergot wróbli rzekomo wyrażający zdziwienie’ wskazuje co prawda na 
użycia przenośne41, ale dokumentacja w Słprasł wyraźnie przypisuje wykrzyknikowi 
dziw dziw dziw! rodowód psł., zob. divъ divъ divъ! ‘o ćwierkaniu’ – wykrzyknienie 
oznaczające głos wróbla, skojarzone wtórnie z verbum diviti sę, por. kontynuanty pol. 
dial. (Karłowicz), dłuż. i głuż., czes. oraz bułg. i maced. (джuв- джuв! z nagłoso-
wym dž – wpływ tur. osmańskiego dživdživ ‘ćwierkanie, świergotanie’). U Lindego 
odnajdujemy cytaty z XVIII w. (z trzech różnych źródeł): Wróbel... śpiewa...: dziw, 

25 Por. SpXVI: u Mączyńskiego: kur kokoreka, pieje (Mącz 70d); u Knapiusza już koko-rykać.
26 Por. SpXVI: u Reja: gąski gągają (RejZwierc 109).
27 Por. SpXVI, cyt. za Lindem: gęś kryra (ErazmJęzyk Hhv).
28 Por. SpXVI: u Bielskiego: kukały gżegżołki (BielSen 6).
29 Por. SpXVI: u Reja: [...] Gżegżołecżka kuie (RejWiz 34v).
30 Por. SpXVI: krukąm iako zorąw (Calep 465b).
31 Por. SpXVI: kreram yáko żoraw’ (Mącz 150a).
32 Por. SpXVI: u Reja: klekoc że bocianie (RejZwierz 123).
33 Por. SpXVI: u Reja: klekce iáko bocian (RejZwierc 62, 218).
34 Por. SpXVI: u Reja: wrony klują / kokoszy gdaczą (RejWiz 83v). Także w znacz. ‘dziobać’: 

kruk w poszládek kluie (KochPhaen 17), przysł. Bo kiedy kruk kruka kluie / Pewnie głodne lato czuie 
(RejJóz D2).

35 Por. SpXVI: [...] dostániesz ich [dzięciołów] [...] tákże iáko innych ptakow / iedno trzebá 
klukáć w száterku śiedząc (CygMyśl B4).

36 Por. SpXVI: pátrzay gdzieby były młode [kaczki] [...] / tám śiatki postaw [...]: ieno trzeba 
pilno klepáć (CygMyśl C4v).

37 Por. SpXVI: u Reja: Iuż Skowronek ná gorze pięknie przepieruie / Słowicżek we krzu krzycży 
/ Gżegżołecżka kuie (RejWiz 34v), zauważ dodatkowe krzyczeć ‘o słowiku’, kować jw.

38 Por. w znacz. przen. w SpXVI, cyt. za Lindem: á niebył ktory by russył piorem ábo otworził 
vsthá / y gąstał (Leop Is 10/14).

39 Por. SpXVI: grucham, szczebiecę jako ptacy (Mącz 142c).
40 Por. SpXVI: u Grabowskiego: Piszcżę / iák ptászę / od mátki zgubione (GrabowSet G4v).
41 Por. SpXVI: chłopyętá [...] yęły [...] yákoby wroble około sowy dziw, dziw, dziw dziwować 

(GliczKsiąż H7v). 
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dziw, dziw nad dziwy!; Wróbel dziw, dziw, dziwi; dziw dziw wróble kraczą [!], nam 
się dziwują.

Zachowania ptaków wydających dźwięki o niskich tonach bądź dźwięki nie-
przyjemne dla ucha, hałaśliwe, wyrażają leksemy z tylnojęzykowym k-, g-, h-, por.:

‘o ptakach, zwłaszcza gołębiach i sowach’: hukać42 (= wsp. ogp.);
‘o ptakach, właściwie krukach, (ga)wronach’: krakać43 (= wsp. ogp.), gogotać44 ‘krakać, gulgotać’.

Leksemy kuwiek || kwil (kwiel) funkcjonujące wymiennie w staropolszczyźnie 
w znacz. ‘piszczałka do wabienia ptaków [...] nastrojona na głos tego gatunku 
ptaka, którego ptasznik zamierza łowić’ znajdują odniesienie do czasowników 
kuwiekać i kwilić, por.

kuwiekać (kowiekać)45 || kwilić (kwiélić)46 w znacz. ‘wydawać głos charakterystyczny dla ptaka: 
wabić ptaki piszczałką’. 

To zaledwie wybór leksemów staropolskich – nie pretenduje do roli wyczerpu-
jącego temat, choć należy nadmienić, że wśród czasowników onomatopeicznych 
dotyczących zwierząt właśnie ptakom można przypisać najbogatszą reprezentację. 
Sięgnijmy po kolejne przykłady do dialektu śląskiego47. Jakimi czasownikami po-
sługujemy się, by oddać w gwarach Śląska interesujące nas zachowania ptaków?

Nietrudno zauważyć, że zależność niektórych czasowników i adekwatnych 
nazw ptaków ma charakter tautologiczny, por. czkać – cziżik czko cz-cz Cz; turko-
tać – turkowka turkoto: tur-tur Cz; dzwonić (zwonić) – dzwóniec (zwóniec) dzwóni 
(zwóni) Cz; szpaczyć – szpok szpoczy Cz; kwiczeć – kwiczoł kwiczy kwi-kwi-kwi 
Cz; kląskać – poklónskwa klónsko Cz; kukać – kukułka kuka ogśl.; kuwikać – kuwik 
kuwika ŚlCiesz; świergolić – świergolinka świergoli Ol itd. 

Nie bez znaczenia okazuje się związek zachodzący między zachowaniem 
i głosami zwierząt a onomatopejami imitującymi odgłosy wydawane przez zwie-

42 Por. SpXVI: sowa huka (RejFig Dd2v). Por. jw. w znacz. przen. ‘o głosie ludzkim naśladującym 
głos gołębia’: Piszcżę / iák ptászę / od mátki zgubione / Hukam / iák gołąb / po dźieciách stráconych 
(GrabowSet G4v).

43 Por. SpXVI: BartBydg 257; FalZioł IV 32c; RejWiz 49.
44 Por. SpXVI: u B. Paprockiego: kruk gogotał, cyt. za Lindem.
45 Por. SpXVI: w zwrocie „jako sowa kowiekać” (CygMyśl H3).
46 Por. SpXVI: u Klonowica: Nie ták kwieli słowicżek we krzu roznogłosy (KlonŻal B2).
47 Wybór tematu (Czasowniki onomatopeiczne w gwarach Śląska na tle słowiańskim) narzucił 

niniejszemu artykułowi pewne wymuszone ograniczenia. Przedstawiona propozycja prezentacji 
zagadnienia – bogata dokumentacja ukazująca kontekst słowiański, a w dalszej kolejności płaszczy-
znę polszczyzny historycznej i współczesnej – nie zawiera zatem tych elementów, które są wspólne 
wszystkim polskim gwarom (lub ich części), i tych, które są typowe wyłącznie dla Śląska. Praca 
odnotowuje co prawda odniesienia do innych gwar Polski (por. przykłady kaszubskie, wielkopolskie, 
podhalańskie [AJPP], z Suwalszczyzny czy też komentarze cyt. za Karłowiczem i Słprasł), jednakże 
szczegółowe omówienie śląskich, gwarowych czasowników onomatopeicznych  z uwzględnieniem 
polskiego tła dialektalnego może być jedynie przedmiotem odrębnego opracowania.
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rzęta. Wśród ptasich onomatopei czasownikowych sporą grupę stanowią leksemy 
rozpoczynające się od tylnojęzykowych spółgłosek k-, g-, h-, por.:

kokotać (← KO-KO, SłOn: nazwa imitująca gdakanie kury) KM, N; kura zacyna kokotać Ku-
jakowice klucz [Chrob 218]; ‘o kogucie: piać’: Kokot kokoce na płocie: ku-kuryku Cz, por. leksem 
rozkokocić się Orzesze (Woszczyce) mik; 

kokodakać (← KUD-KU-DAK48, SłOn: kud-ku-dak || kod-ko-dak||ko-ko-dak i in.) ← kokog-
dakać: kontaminacja kokotać i gdakać: kury kokodakaj7m: kokokokodak, vajca na p\edak Sulków 
głub [SteuerS 97];

kwakać49*, kwaczeć (← KWA, SłOn: nazwa głosu wydawanego przez kaczki-samice) KM, M, 
Z, N, Cz; kwakać || kwaczeć J, Cz; Kwakin (‘kaczor’), kaczka kwacze (kwako) kwa-kwa-kwa Cz; 
Nydek mist RCzes [Zwrot 1956 7–8, 12]; Ochaby ciesz; ka,ka kfako kfa-kfa-kfa [...]; kačyca kfače 
\ak-tak, \ak-tak ŚlCiesz [PalHod 82]; ka,ka kfako, kfače: dej kačkǫm /raC, bo kfakajOm Suszec 
pszcz; Odra wodz; jo vola Ni MjeC ka,eg Ni/ byx Mja;a s;7xaC tego kfakaNo Rogów wodz; Bełk ryb; 
Kalety (Jędrysek) tar; Racibórz (Markowice); \ukOm ka,Ki: Ne s;y\a;aS coby kfaka;a kaj? kfa,7m 
ka,Ki Brzeźnica rac; kfa,eC Grzędzin koz; ty ka,Ki tag ju\ kfa,&, t\a I daà /raC Januszkowice krap; 
Opole (Grudzice); kacka kface Nakło op; ka,ka kfakq; Dziergowice prud; Gostomia, Radostynia 
prud; Przechód nys; kacyca kfako; Sowin nys; Dziadowa Kłoda oleś; hist. [Przyw I 188]; ‘o wronach’ 
vr7ny kvakaj7m, c=ned bydZe Zima Sulków głub [SteuerS 102]; 

kwokać50 (← kwoka) ‘o kwoce wysiadującej jajka’ J; Kura kwoko ko ko ko Cz; Bo;o kura 
zaCOna kfo,eC Paniówki gliw; Piekary Śl; Kalety (Jędrysek) tar; Kochanowice lub; Żędowice strzel; 
Kościeliska ol; Dziedzice krap; Czartowice prud; kwoczeć (kwOczeć): Naszo kwoka kwocze Cz51; 
Odra wodz; kfo<i i kfo<i ta kfoka Bełk ryb; Jejkowice ryb; Budziska rac; Grzędzin, Kobylice, Łany 
koz; /o;dno; kura Ne xce kfo,eC Ortowice koz52; jak ;7na kfo,y, to j7. T\a nasaàiC na jajca Góra św. 
Anny strzel [OleschAn 83]; kury p\estan7m NyjSC, bo za<inaj7m kvo,eC Sulków głub [SteuerS 102]; 
Opole (Grudzice); Kujakowice klucz || kwůczeć (kwůkać)53, a nawet kwuczeć54 ‘o kwoce wysiadującej 
jajka’ KM; Jak zaś gaździnka od stołu [wigilijnego] odejdzie, to kury nie chcą kwuczeć Górki W ciesz 
[ZarŚl 1959, 1, 129]; kura kf7ka, kf7,y Jaworzynka ciesz; kura kfu,y Ochaby ciesz; por. kwuczka: Siedzi 
jak kwuczka na wajcach Karwina (Darków) RCzes [OndrPrzysł 182]; Marklowice wodz; kfO,eC || 
kfu,eC Żory; kura kfu,y Orzesze (Zazdrość) mik; kwoczyć ‘o kurze, gdy zniesie jajko’ M, Cz; Z, N; 
ta bjo;o; jus kfocy Zakrzów koz; ta Ba;o; kura ju\ kfo,i, T\a j& baje nasaàiC Januszkowice krap; 
Stare Siołkowice op [ZarSiołk 62]; Sowin nys; hist. Ol, Klucz, Nam, Syc [Koelling G-11] || kwůczyć 
Marklowice wodz; T\a j7m posajàià, bo kf7,y Brzeźnica rac; por. pokwokować: kura pokfOkuje Żory; 

kwokorzyć?: przysł. Niewiele wczasu w tym może być dworze, gdzie kogut milczy, a kwoka 
kwokorze Wichrów ol [WallPrzysł 2426];

kukurykać (← KUKURYKU, SłOn: nazwa głosu wydawanego przez koguta) || kokorykać hist. 
ŚlCiesz [CinCiesz 168]; obok cieszącego się większą frekwencją czas. ogp. piać*55 (: kukuryku) 

48 Zapożyczenie z ukr. kudkudach, SłOn.
49 KSGŚ: dodatkowo ‘o żabach’. Por. kwakać w znacz. przen. ‘gadać, paplać?’: ćixo być, ńe kfa, 

Zabrzeg biel.
50 U Lindego II 571: kokosz kwoka.
51 Komentarz informatora: tzn. ‘wydaje niskie odgłosy charakterystyczne dla kur wysiadujących 

jajka i mających młode pisklęta’, także w znacz. ‘chodząc, celowo szura skrzydłami nisko opuszczo-
nymi do ziemi i szumi’ Cz.

52 Por. w znacz. przen. ‘chorować’: ta tą zaś kfoyi, a ńiÞ Ïi ńy ma.
53 Por. w znacz. przen. ‘narzekać’: Nie kfucz tela, bo sie nie wydosz! Brenna ciesz.
54 Por. także kwuczeć ‘narzekać z powodu dolegliwości’ Puńców ciesz [MrózekWykł 190].
55 Również w znacz. przen. tożsamym z ogp., por. pogard. ‘o śpiewaczce’:  zamykeÏ to rado, 

ńe byàe n7m tu Po;a Kalety (Jędrysek) tar;  śPyvo;,Ki v koÏśćele ziśej tak Po;y, aže Me ušy bola;y 
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‘o kogutach’ KM, Cz, M, J, N, Z; Ochaby ciesz; Suszec pszcz; Marklowice wodz; Żory; Bełk, Jej-
kowice ryb; kokot fcas Pjeje Mikołów (Śmiłowice); Orzesze (Zazdrość) mik; kokoty Pej7m xoby 
guPe Paczyna gliw; Piekary Śl; Czekanów tar; Kochanowice, Lisów lub; Racibórz (Markowice); 
Budziska, Brzeźnica rac; kokot rano Peje i f\ystKix buài Nędza rac; Wojnowice rac; Grzędzin koz; 
Karchów koz [Śmieł 11]; Kobylice koz; kokoty PejA, ju/ je rano Ortowice koz; jak rano kokoty pjejU 
Zakrzów koz; kokot Peje na poCe Żędowice strzel; Strzel [OleschKob 100]; Kościeliska ol; kokot  
p\esto; Po;C Łomnica ol; Smolarnia krap; Opole (Grudzice); Chrząstowice op; kokoty fcaz‿rano 
Pej& Nakło op; Schodnia op [Gołąb 18 i 44]; Stare Siołkowice op [ZarSiołk 85]; Kujakowice klucz; 
tyn to byàe P7; a/e gova spuxNe Biała prud; Dziergowice, Dzierżysławice, Gostomia prud; Sowin 
nys; Dziadowa Kłoda oleś; przysł. Będzie dzień, choć kokot nie pieje Bytom (Rozbark) [WallPrzysł 
101]; Pszczyna, Rybnik, Bytom, Lub, Głog, Op hist. [Przyw I 245]; zapiać: jak k;ok;oty zaPejum, to 
vstaNes  Kalety (Jędrysek) tar; por. także ‘o dudku’: przysł. Wtedy sie bób sieje, kiedy dudek zapieje 
ŚlCiesz [OndrPrzysł 223], SGŚ VIII 89;

kukać* (← KUKU, SłOn: nazwa głosu kukułki-samca)56 KM, M, Z, J, N; Kukowka kuko ku-ku, 
ku-ku! Cz; kukuczka [...] kuko roz po roz ŚlCiesz [ZarŚl 1933 2, 71]; Suszec pszcz; Marklowice, Odra 
wodz; jak kukO;ka kuko to mo/ MjeC p|i soBje Piń(Þe Rogów wodz; Bełk ryb; Mikołów (Śmiłowice); 
Orzesze (Woszczyce, Zazdrość) mik; jak k7k7;ka kuko Paczyna gliw; Piekary Śl (Kozłowa Góra); 
Czekanów tar; Kalety (Jędrysek) tar; Kochanowice lub; kukofka ju\ kuko Budziska rac; Roszków 
rac; Gamów, Grzędzin koz; kuka;fka kuko; Kobylice koz; Ortowice koz; Kościeliska ol; pśn. 
Kukułecka kuka / gołąbeczek burga / w olszynie na olszy / powiadają ludzie / iżech jest nojgorsy [...] 
Dziedzice krap [PieśniOp 33]; Januszkowice krap; Chrząstowice op; pśn. W cornym lesie kukułecka 
kuka, słóńce górą wychodzi Kujakowice klucz [MajDoln 108]; Gostomia prud; Niem [DobN II 11]; 
Przechód, Sowin nys; zakukać ŚlCiesz [OndrZw 32]57;

kuć: Dziyncioły kujom we strom Cz; por. psł. synonim dF¿bati ‘o ptakach: dłubać, wydłubywać 
coś dziobem’, w XVI w. (Ss) ‘dziobać’, ros. dial. дoлбáть ‘o ptakach: uderzać dziobem, dziobać’ 
i ros. дoлбúть ‘o dzięciole: drążyć drzewo’, ukr. i brus. ‘ts.’; zob. psł. dF¿bunъ ‘dzięcioł’.

Tożsamy z językiem ogólnopolskim jest leksem skrzeczeć, odnoszony ogólnie 
do ptaków, zwłaszcza do osobników, które wydają odgłosy nieprzyjemne dla ucha 
(-krz-), por. 

skrzeczeć*58 ‘o wronach, srokach itp.’ KM, M, Z, J, N; Sroka skrzeczi Cz; Ochaby ciesz; Marklo-
wice wodz; Bełk ryb; Ruda Śl; Piekary Śl (Kozłowa Góra); Kalety (Jedrysek) tar; Kochanowice lub; 
Góra św. Anny strzel [OleschAn 297]; Żędowice strzel; Opole (Szczepanowice); Biała, Dziergowice, 
Dzierżysławice, Gostomia prud; Przechód nys; również jednak ‘o kurach’ Wojnowice rac; Grzędzin 
koz; Dziergowice, Dzierżysławice, Gostomia, Radostynia prud; Niem [DobN II 68]; ‘o gęsiach: gęgać’ 
gySi potYn na jeSyNi to sk\ec& Kujakowice klucz; ‘o kaczkach: kwakać’ Dzierżysławice prud; Sowin 
nys; ‘o papudze’: Papagaj godo, skrzeczi, drze sie Cz.

Góra św. Anny strzel [OleschAn 205].
56 Struktura akustyczna śpiewu kukułki ma najwięcej wspólnego ze strukturą głoski u, co znaj-

duje odzwierciedlenie w różnojęzycznych nazwach tego ptaka, por. ang. cuckoo, niem. Kuckuck, 
łac. cuculus, franc. coucou, wł. cuculo, hiszp. cuclillo, ros. kukuška, słowac. kukučka, węg. kakukk. 
Ciekawsze wydaje się to, że w głosie kukułki nie ma niczego podobnego do głoski k – dźwięk, który 
słyszymy, przypomina raczej słowo huhu (badania Reuvena Tsura z uniwersytetu w Tel Awiwie). 
Szczegóły zapisu dźwięku – z łącznikiem – wspomagają imitacyjny walor onomatopei (SłOn 53).

57 Tamże czytamy: „Jak kukuczka piyrszy roz zakukała, to tyn, gdo był najedzóny, był dycki syty, 
gdo był głodny, tyn mioł wiecznie głód, gdo mioł przi sobie pinióndze, tyn mioł dycki pinióndze, 
a gdo ich ni mioł, tyn był dycki bez halyrza”. Kukać dodatkowo ‘o żabach’ (KSGŚ).

58 Dodatkowo ‘o żabach i świniach’ (KSGŚ).
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Skrzeczący dźwięk gra-gra na oznaczenie głosu niektórych ptaków, np. gawro-
na, wrony (w sch. gra! gra! i bułg. грa, грa-a-a, грa- грa ‘ts.’, ale np. w bułg. dial. 
‘dźwięk naśladujący głos gęsi’) stał się z kolei podstawą derywacji psł. *grakati 
(gra + sufiks -k-ati) ‘o (ga)wronie: krakać’59, por. 

pol. dial. grakać ‘krakać’ (Karłowicz), dłuż. grakaś ‘ts.’, por. w językach słe., cs., sch., bułg., 
strus., ros. dial., brus. dial.60 ‘ts.’; łac. gracillāre ‘o kurze: gdakać’; zob. dublet morfologiczny 
*gračiti, płd. i wsch. ‘krakać’, w bułg. ‘o ptakach: wydawać charakterystyczne ostre dźwięki, zwykle 
o gawronie, wronie, też o gęsi i orle’, w maced. ‘ts.’ (maced. dial. także ‘o głosie sójki’). 

Rdzeń gra zawiera również tożsama semantycznie formacja *grajati ‘o dużych 
ptakach: czynić wrzawę, krakać’, por. 

grać (z kontrakcją – ściągnięciem samogłosek przedzielonych jotą: aja > ā) od XVIII w. pol. 
myśl. ‘wydawać charakterystyczny głos: o tokujących samcach niektórych ptaków, np. głuszców, 
cietrzewi’ (Linde), także pol. dial. ‘o głosie dzikich gęsi: gęgać’; sch. grȁjati ‘krakać, ćwierkać, piać: 
o różnych odgłosach ptaków, np. wron, gawronów, orłów, wróbli, kogutów, sokołów’, w językach 
cs., strus. ‘o wronach: krakać’, ros. dial. ‘ts.’ oraz ‘o kaczkach: kwakać’.

Materiał pochodzący z KSGŚ dostarcza przykładów leksemów z nagłosowym 
tylnojęzykowym szeregiem k-, g-, h-, w tym zwłaszcza gardłowym kr-gr-hr, wy-
dawanym przez kruki, (ga)wrony, podobnież gołębie, zob.:

krakać* (← KRA, SłOn: nazwa niskiego, skrzeczącego głosu niektórych ptaków, np. kruków, 
wron)61 KM, M, Z, J, N; Wróna (gawrón) krako kra-kra-kra; Wróny krakajom Cz; vr7ny krakaj7m 
na polax Paczyna gliw; vr7ny Nejba/i bejZ Zima. krakaj7. Góra św. Anny strzel [OleschAn 92]; 
Kościeliska ol; por. w przysł. Gdy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i ony [WallisPrzysł 842] 
|| przysł. Kiedy przydziesz między wrony, musisz krakać jako ony Bronów biel [KopećBron 140] (z 
rymem vrȯny : ȯny, wskazującym na proweniencję gwarową przysłowia); ‘o srokach’: sroka krace 
Dziadowa Kłoda oleś; spotyka się także użycia obocznej formy kruczeć: kruk kruczy kru-kru-kru Cz;

kruczeć ‘o gołębiach’: Kościeliska ol; pśn. Ptaszyna kruczeć zaczęła, a wy ptaszyny nie krućcie 
[...] z Ol; pśn. Oj, ptaskowie nie kruccie [...] z Op [Wallis]; go;amBe kruc& Kujakowice klucz; hist. 
[Przyw I 182]; 

gruchać* (← GRU, SłOn: nazwa imitująca niski, gardłowy głos gołębia) KM, M, Z, J, N; Go-
lymbie gruchajom: gruu-gruu, gruchuu – gruchuu; Murzinek ślónski, garłócz ślónski (‘rasa gołebia’) 

59 Zob. w Słprasł odsyłacze do form obocznych *kra-kra i *krakati. 
60 Por. brus. dial. грáкaць (грaгáць) ‘krakać’ oraz грaкáць ‘gapić się, patrzeć bez celu’. Pewną 

zależność obu znaczeń widać również w ogólnopolskiej nazwie gawrona i w północnowielkopolskim 
określeniu gapa (L. Kaczmarek, Slavia Occidentalis, t. 20, z. 2, 1960), zob. związek czasowników 
prze-gapić ↔ prze-gawronić ‘opuścić co przez roztargnienie, niby na wzór gawrona, patrząc na co, 
a wcale nie myślać o tem, na co się patrzy’ z XIX-wiecznego słownictwa gminnego (Słsp Kras, t. 1, 
s. 448; por. s. 473: gawronić ‘patrzeć na co rozdziawiwszy gębę, bezmyślnie, na kształt gawrona’, np. 
u Odyńca: Ja tu po Rzymie gawronię), cyt. za M. Muszyńska, Składnia dopełniaczowa czasowników 
w dawnej i współczesnej polszczyźnie, t. 1, Opole 2009, s. 166.

61 W znacz. przen. tożsamym z ogp. krakać ‘przepowiadać złe wydarzenia, pesymistyczne spo-
glądać w przyszłość, złorzeczyć’, por. Ochaby ciesz; vystraska zajS p|iàe i baje krakaC, ize to Se Zle 
sk7Ncy Nowa Kuźnia op. Por. w niem. krähen ‘krakać, skrzeczeć’ oraz ‘piać’: der Hahn kräht we 
fraz. es kräht kein Hahn danach (= dosł. żaden kogut o tym nie pieje) ‘nikt się o to nie troszczy’.
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grucho Cz, por. Cukrowka (‘synogarlica’) robi ‹cukruu-cukruu!› || woło: ‹cukruu! cukruu!› (por. SGŚ 
XI 59); pśn. Na fojtowej zorymbie / gruchały tam gołymbie Bystrzyca mist RCzes [Zwrot 1955 6, 10];

hurkać ‘o gołębiach’ (z czes. dial. hurkač): pśn. Nie hórkej, nie hórkej, siwy gołómbeczku Nydek 
mist RCzes [Zwrot 1956 7/8, 12]; folk. Ale złotopiórek wcale nie śpiewał, tylko hurkał i hurkał: Hurku, 
hurku, hurku... Zaolzie RCzes [OndrGod 249]; pśn. Jak hurka, tak hurka ten siwy gołąbek Ustroń 
ciesz [PieśniŚl II, 420]; Słyszysz jak gołymbie hórkajóm? Chcóm śniodani ŚlCiesz [SłCiesz]; xurko 
go;Omb na daxu Suszec pszcz; wyraz notowany tylko na Śląsku Cieszyńskim; zob. SGŚ XII 136. 

Na oznaczenie dźwięku wydawanego przez gołębie (także sowy) używa się 
w gwarach śląskich tożsamego z ogólnopolskim leksemu hukać ‘pohukiwać’, jak 
również huczeć, por. 

huczeć* w znacz. og. ‘hałasować’: pśn. Śpijcie, ptaszkowie, nie huczcie Strzeleczki krap [PieśniŚl 
II 444]; hukać62 (← HU, UHU, SłOn: nazwa głosu wydawanego przez sowę): KM, M, J, N, Sowa 
(puchocz) huczy abo huko: puhu-uhu, huhu-uhu, uhu-huhu Cz; rym. Sowa na mnie hóko Cierlicko 
karw RCzes [ZarŚl 1910 2, 86].

Kiedy mowa o leksemie sowa i jego gwarowym odpowiedniku kuwik, warto 
przytoczyć oryginalny czasownik kuwikać (por. stp. kuwiekać). Zgodnie z ludową 
tradycją głos sowy ma wydźwięk złowieszczy, zwiastuje rychłą śmierć – sowa 
podobno woła: „pójdź, pójdź [...] w dołek pod kościołek” (z Internetu), por. wy-
dźwięk cytatów: 

No kuVik to... Niby /e to vykuViko, /e to ;um/e Brenna ciesz; kuVi∙ kuViko, jisto zaZ‿ gdoSi ;umře 
Kozakowice ciesz; Jak kuwik przilecioł ku chałupie, siod na kalenicy a zakuwikoł, to pokłodało na 
nieszczyńści ŚlCiesz [OndrZw 32]; Zaolzie RCzes [OndrPrzysł 17]; [...] przed chałupą na jasiyniu 
kuwik otępnie kuwikoł [Wawrosz 32].

Ciekawe wydaje się podobieństwo gwarowych określeń puszczyka, czajki, 
przepiórki, por. 

‘sowa pójdźka (Athene noctua), puszczyk’: kuwik (pójdźka) ja∙ kuVik př'iß'e do dvoru, ej gdo|i 
půńß'e Jaworzynka ciesz; ŚlCiesz; por. słe. i sch. čȗk ‘ts.’ (psł. čukъ) oraz słe. čovík ‘ts.’i słe. čȗkati 
‘o głosie sowy pójdźki’;

‘czajka’: kuwiczka kuVicKa SPyvo; ;od rana do Vecera Opole (Szczepanowice); Pszczyna hist. 
[Koelling G-15], kiwiczka Chrząstowice op, Sowin nys; kibiczka Suszec pszcz, KiBicka Kościeliska, 
Łomnica ol; Chrząstowice op; kuwica || kiwica  hist. Op [Przyw I 160], [Przyw II 187]; kibic (niem. 
der Kiebitz) Orzesze (Woszczyce) mik; Budziska rac; Grzędzin koz; Żędowice strzel; Kujakowice 
klucz; Biała prud;

‘przepiórka’: kiwić bes to se godo KiViC, /e Ona tak Pisko KiVi, KiVi Racibórz (Markowice),

wynikające z podobieństwa podstaw-onomatopei wykrzyknikowych: kiwi-, kiwik-, 
kiwic-, kiwicz-, por.: 

KiVi, KiVi... ‘głos puszczyka’ Wojnowice rac bądź ‘głos przepiórki’ Racibórz (Markowice); 
KiVik, KiVik... ‘głos czajki’ Poboroszowy koz; KiVic, KiVic... ‘ts.’ Nowa Wieś Prudnicka prud; 

KiVi,, KiVi,... ‘ts.’ Przechód nys.

62 Por. nieidentyczny gw. hukać ‘o świniach okazujących popęd płciowy’: M, Z, Śfinia sie ze 
knurym huko Cz.
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Pewna grupa czasowników wyrażających zachowania ptaków organizuje się 
wokół wspólnego dźwięcznego rdzenia kl-63, por. 

klekotać64* (← KLE, SłOn: kle|klee itd. || klek || kla: nazwa imitująca głos bociana), zob. psł. 
klokotati, KM, M, Z, Bocian klekoto kle kle kle Cz; boc7N klekoce Ochaby ciesz; ‘o kurach: skrzeko-
tać’: kura klekoce Sowin nys; klektać: st. klekcą M; b;oC7n klekce Kalety (Jędrysek) tar; hist. [Przyw 
I 163]; rzad. klechtać65 hist. [Przyw I 163]; klakać66: klacum Z, J – zwarta spółgłoska k otwierająca 
i zamykająca temat klek- (klak-), motywowany ciągiem kle‿kle‿kle..., wskazuje, że oznaczany nim 
dźwięk ma wyraźne granice, tzn. powstaje i kończy się nagle.

kląskać (klaskać): poklónskwa klasko/klónsko: klask-klask-klask/klónsk-klónsk-klónsk Cz;
klepać, kłapać67(← KŁAP, SłOn: nazwa imitująca dźwięk powstały przy nagłym zamknięciu 

dzioba) w konstrukcjach opisowych klepać || kłapać dziobem: kłapać dziobem J, klepać dziobem KM, 
N, Kożdy ptok kłapie || klepie dziobym Cz. Także w znacz. przen. ‘o człowieku: paplać’ w zwrotach 
klepać//kłapać pyskiem (na pyszczysku), gębą68: Klepie na tym pyszczysku Ochaby ciesz; Ona tag 
bes pšervy klePje tym pysKym na te àeCi Rogów wodz; ;7na pysky. klePe Góra św. Anny strzel 
[OleschAn]; c=odZi po vSi a gamb7m klePe Sulków głub [SteuerS 96]; darymNe k;aPe\ tym pysKym 
Wojnowice rac; Jedna deska, dwie deski / nie bierzcie se Tereski. / Bo Tereska zło baba, / kłapie 
pyskym jak żaba [Młynek 41] bądź pysk kłapie: przysł. Pysk kłapie, a grzbiet łapie Pruchna ciesz 
[OndrPrzysł 176].

63 Wśród polskich słów zaczynających się na kl- jest kilkadziesiąt takich, które mają związek 
z dźwiękiem lub wydawaniem dźwięku, np. poza klekotem, klapaniem, klaskaniem – klangor, klakier, 
klarnet, klawesyn, klawikord, klakson, klawisz czy chociażby sugestywnie brzmiące nowsze kliknąć 
(SłOn 113).

64 Por. m.in. w znacz. 1.‘(za) dużo, szybko mówić; (zbyt) długo z kimś rozmawiać’: klekotać 
Góra św. Anny strzel [OleschAn 85]; Zalesie Śl strzel; ta baba 7Me klekotaà bes k7Nca Kobylice 
koz; Poborszów koz; Kościeliska ol; Ol hist. [Koelling G-16]; [...] m7j Bo/e, co ta baba tak klekoce, 
gAmba ji Se Ne zaVyro; Januszkowice krap; Zielina krap; Opole (Grudzice); Kujakowice, Lasowice 
W klucz; Klucz hist. [Koelling G-16]; Dzierżysławice, Gostomia, Śmicz prud; Nam hist. [Koelling 
G-16]; Przechód nys; Syc hist. [Koelling G-16]; [Bąk] oraz klektać [...] ià jyno po mamA, ju\ tA dajZ 
dugo st& BuxCin& klekce Januszkowice krap i w znacz. 2. ‘o przedmiotach: wydawać odgłos w trakcie 
uderzania o coś, kołatać’: Ochaby ciesz; Ny klekotej tak, bo Mi klekotka ;odpadNe Pszczyna (Stara 
Wieś); Bełk, Jejkowice ryb; klekotaà‿ß/V7ma Kalety (Jędrysek) lub; Góra św. Anny strzel [OleschAn 
85]; Zalesie Śl strzel; klek;otO; za klamka Kościeliska ol; Sulków głub [SteuerS 96]; [...] ta f7ra to 
tak ju\ klekoce, co z daleka s;y\eà jag jeàe Januszkowice krap; [Wallis]; zwłaszcza w znacz. (2a) 
‘uderzać kołatkami’: anVelKi P7ntek klekotaj7m na klekotkax Zabrzeg biel; Bełk ryb; Piekary Śl. 
(Kozłowa Góra); Czekanów tar; za kojSCelnyijgq; Ne SMi\ klekq;taC Brzeźnica rac; Wojnowice rac; 
Grzędzin koz; Opole (Grudzice); Przechód, Sowin nys; [Wallis], por. klek-ać 2a. ‘ts.’: ;ONi xoÞum 
za juda\ym i klekajOm Międzyświeć ciesz.

65 Por. klekotać, klechtać w znacz. ‘gotować się, wrzeć’: Grzędzin koz; rozklechtane ‘rozgoto-
wane’ ziymnioki Orzesze (Woszczyce) mik.

66 Por. leksem z tej samej rodziny słowotwórczej: klak-ot-ka (← klakotać): 1. ‘kołatka’ Kozako-
wice ciesz; 2. ‘o człowieku gadatliwym’: Gostomia prud.

67 Por. leksemy derywowane od kłapać: kłapaczka ‘gęba’ Ochaby ciesz oraz od klapać (obocznej 
formy czasownika klepać): klapaka 1. ‘muchołapka’ Lasowice W klucz; 2. ‘gęba’ Januszkowice krap; 
3. przen. żart. ‘o człowieku gadatliwym’ Januszkowice krap. 

68 Informator podaje synonimiczny zwrot telepać dziobem P.
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Nagłosowe g- figuruje w formacjach opisujących zachowania drobiu, por.:
gęgać* (← GĘ, SłOn: nazwa imitująca głos gęsi): gyngać (: gyn gyn) KM, M, Z, J, N; Gynsi 

gyngjom gyn gyn gyn Cz; por. SGŚ X 68; por. psł. gagati (← psł. ga-ga! na oznaczenie głosu nie-
których ptaków, zwykle gęsi: w ros., ukr., brus., słe. ‘o głosie gęsi’, sła. ‘o głosie gęsi, kaczek’, sch. 
sła. ‘o głosie gęsi, gawronów’, bułg. ‘o głosie różnych ptaków, np. gęsi, kaczek’, maced. ‘ts.’, por. 
w lit. ‘o głosie gęsi, bocianów’), por. także słowiańskie gaga69 ‘nazwa ptaka, zapewne z gatunku 
kaczek’ (odpowiednik w słe., bułg., ros., ukr., brus. oraz lit., łot. ‘kaczka’, sch. ‘kaczka, gawron’, 
sła. ‘gęś’, ros. dial. гáгвa ‘czajka’);

gęgnotać ‘o gęsiach’: Góra św. Anny strzel [OleschAn 57]; gAS gA.gnoce Stare Siołkowice op 
[ZarSiołk 39]; Op [Przyw II 110]; por. psł. *gMgъnati ‘mówić przez nos, niewyraźnie’, pol. kasz. 
gęgnotać ‘ts.’;

gdakać* (← GDAK, SłOn: nazwa imitująca głos kury): gdokać || dgokać KM, N; gdołcy 
Z (: koooooo, kooooo)70, gdołczom M, J; gdołkać: gdołcy N; Perliczka, kura gdoko: ko-ko-ko Cz; 
Kura śniósła jajco i teroz gdoce z radości [Wallis]; por. SGŚ X 49;

gulgać, gulgotać71 || bulgać, bulgotać (por. SGŚ XI 104; III 92): gulgać* (←gul gul ) ‘o indykach’72 
KM, P, M, Z, N; pultok gulgo Cz; gulgotać73 ‘o indykach’ J, pultok ‘indyk’ gulgoto Cz; bulgotać* 
‘o gołębiach’ P, ‘o indykach’ J; Pultok bulgotoł (gulgotoł) pul pul pul – gul gul gul Cz.

glugotać ‘o indyku: wydawać głos’: Grzędzin koz; put7N ‘indyk’ glugo,e Żędowice strzel; ;7n 
glugoce Kujakowice G klucz; glugo;toC Biała prud.

W kontekście przytoczonych powyżej przykładów warto zwrócić uwagę na 
istotną dla opracowywanego zagadnienia tezę o więzi między budową głoskową 
wyrazu a jego znaczeniem. Doczekaliśmy się w językoznawstwie poświadczenia 
intuicyjnie wysuwanego przez badaczy argumentu, jakoby samogłoskom tylnym 
(u, o, a) odpowiadało wyobrażenie dużych przedmiotów, a samogłoskom przednim 
(i, y, e) – wyobrażenie małych obiektów: Amerykanin Russel Ultan (SłOn 78) po 
przejrzeniu słowników i gramatyk 136 języków z różnych części świata doszedł 
do wniosku, że w rdzeniach wyrazowych samogłoski przednie są podstawowym 
nośnikiem informacji o małych wymiarach przedmiotu, drugie co do ważności pod 
tym względem są zaś samogłoski wysokie. Znaczenie opozycji u–i74 łatwo spo-
strzec w onomatopejach będących nazwami głosów zwierząt: samogłoski przednie 
występują w nazwach wysokich dźwięków pochodzących od małych zwierząt, 
samogłoski tylne zaś – w nazwach niskich dźwięków pochodzących od zwierząt 

69 Pomimo szerokiego zasięgu i odpowiedników bałtyckich prasłowiańskość niepewna. Materiał 
głównie z języków literackich (możliwe pożyczki), zob. Słprasł.

70 Por. odgłos wydawany przez kury przed zniesieniem jaja: pook, pook Z.
71 Por. pol. dial. giełgotać ‘o głosie indyka’ (Karłowicz).
72 Por. gw. pultak ‘indyk’, synonim pultać ‘o głosie indyka’ – w tym znacz. brak dokumentacji 

w KSGŚ.
73 KSGŚ: dodatkowo ‘o żabach’: żaby gulgoczom M.
74 W języku bahnar, używanym w Wietnamie, zaobserwowano zależność odwrotną niż w ję-

zykach Europy: samogłoski wysokie korelują tu z dużymi rozmiarami przedmiotu, a samogłoski 
niskie – z małymi. Więcej na ten temat M. Bańko, Dlaczego u jest większe niż i? (SłOn 86), Opozycja 
samogłosek przednich i tylnych a znaczenie polskich onomatopei, „Lingvaria” 2008, 2 (6), s. 63 – tam 
też, na s. 65, obszerna literatura przedmiotu, wykaz prac polskich i zagranicznych.
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większych rozmiarów75. Czasowniki bazujące na tych dźwiękach, a usiłujące pona-
zywać odgłosy wydawane przez ptaki, są dobrym tego przykładem, por. formacje 
typu pierwszego: cipkać, ćwierkać, świergotać itp. (gw. ćwiėrkać, świėrgotać! 
itp.), piszczeć || piskać, kwilić, kwikać oraz drugiego: np. kwakać, krakać, gdakać, 
gulgać, gruchać, huczeć itp.76 O biologicznej motywacji korelacji dźwięków mowy 
i znaczenia pisał językoznawca amerykański John Ohala (SłOn 86), konstatując, 
że wysokie dźwięki w świecie przyrody pochodzą raczej od zwierząt małych niż 
dużych i że ma to związek z budową kanału głosowego, który ułatwia wydawanie 
niskich dźwięków zwierzętom dużym i dorosłym77. Godny uwagi jest również 
fakt, że w sytuacji konfrontacyjnej osobnik słabszy wydaje wysokie dźwięki, tym 
samym starając się pomniejszyć swoje rozmiary, a osobnik silniejszy wydaje ni-
skie dźwięki, usiłując być większym (np. ptaki stroszą pióra, podnoszą skrzydła).

Opozycję u–i doskonale uwidaczniają następujące czasowniki:
cipkać ‘małych kurczakach’ (← cip cip) M, Z; Cipki (‘kurczęta’) cipkajom (‘popiskują’) ciip 

ciip, pii pii pii Cz;
ćwierkać* ‘o ptakach, zwłaszcza o wróblach’ (← ĆWIR): ćwiyrkać ‘o wróblach’ KM, M, Z, 

jak s;yhaC CFir CFir, to to je vrObel N; Cilip (‘wróbel’) ćfjyrko na strómie ‘na drzewie’ ćfjyr ćfjyr; 
Szkowrónki, drzikwosty ‘dwikozy’, piegze, rudziki ćwiyrkajom || śpiywajom Cz || ćwierczeć (ĆWIR, 
SłOn: nazwa głosu wydawanego przez świerszcze): cilipy ćwjyrkajom, ćwjyrczom Cz; por. SGŚ 
VI 109; ćwierkolić: cilipy (‘wróble’) ćwjyrkolom Cz; ćwierlikać (SGŚ VI 108); cierlikać (SGŚ V 
82): Zborowskie lub [SGP PAN]; [Wallis] || ciurlikać (por. ogp. terlikać, tiurlikać ← tirli, tiurli) 
‘o ptakach’ KM, J, N; Ptoki ciurlikajom (‘tiurlikają: świergocą’); Ptok ciurliko Cz; por. SGŚ V 117; 
cierlać (SGŚ V 82): Łomnica ol; ciurkać78 (SGŚ V 117): [SłCiesz]; Bełk ryb; Kalety (Jędrysek) tar 

75 Analogicznie: gdyby poprosić laika o intuicyjne przyporządkowanie znaczeń ‘krakać’ i ‘płakać, 
kwilić’ przytaczanym powyżej psł. gajati i gajiti, dobór znaczeń byłby z pewnością trafny.

76 W rdzeniach wyrazowych fonemy samogłoskowe przednie są podstawowym wykładnikiem 
deminutywizacji. W wypadku polskich ptasich onomatopei (wykrzyknień i derywacji czasowniko-
wych) można by nawet tezę o opozycji u–i rozciągnąć na spółgłoski tylne k-, g-, h-, pojawiające się 
w nagłosie wyrazów opisujących w zdecydowanej większości ptaki większych rozmiarów (poza 
nielicznymi przykładami typu kwilić, kwiczeć, jednakże z wysokim -i-, zob. poniżej).

77 Wśród samych gatunków ptaków mamy do czynienia ze zdeterminowanym nazywaniem wy-
dawanych przez nie odgłosów: pohukujące sowy i gołębie są niewątpliwie większych rozmiarów niż 
drobne ptaszki rozmaitej maści, co i tu może mieć związek z różną budową kanału głosowego osob-
ników pierwszej i drugiej grupy. Por. M. Bańko, Opozycja..., s. 64: „Różnice w wysokości głosu mają 
podłoże anatomiczne, i to aż z trzech powodów. Po pierwsze, szybkość drgań strun głosowych maleje 
wraz ze wzrostem ich masy, a więc szybsze drgania i wyższy głos zdradzają małe rozmiary zwierzęcia. 
Po drugie, wysokość głosu maleje wraz ze wzrostem długości strun głosowych, a te są dłuższe u męż-
czyzn, gdyż ich krtań jest większa niż u kobiet. Po trzecie, wysokość głosu maleje też wraz ze wzrostem 
długości kanału głosowego, a ten u mężczyzn jest dłuższy, gdyż w wieku dojrzewania dochodzi u nich 
do obniżenia krtani. Wszystko to pokazuje, że mężczyźni zostali ewolucyjnie przystosowani do tego, 
by mówić niskim głosem (co w świecie przyrody oznacza demonstrowanie siły i chęć dominacji)”.

78 Por. SGŚ V 116: ciurczeć w znacz. ‘mówić pieszczotliwie, przymilając się szczebiotać’ (brak 
dokumentacji dotyczącej odgłosów wydawanych przez ptaki i owady) oraz ciurczyk ‘świerszcz 
domowy (Gryllus demesticus)’.
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[SGP PAN], zob. CIR (cir|cirr itd. |ciir, ciirr itd.||ciurk || czyryk), SłOn: nazwa głosu wydawanego 
przez niektóre małe ptaki;

świergolić: śwjyrgolić Cz; Jak jaskółki świyrgolóm: Świt! Świt! – to bydzie deszcz ŚlCiesz 
[OndrZw 32]; Góra św. Anny strzel [OleschKob 107]; Kościeliska ol; pśn. Jaskólinka świergoli [...] 
wstowej, Jaśku, do roli Dobrzeń W op [PieśniOp 93]79; Dziesławice syc hist. [MajDoln 87]; hist. 
[Przyw 324] || świerkolić Kochanowice lub; świerlukać Zaolzie RCzes [Kell II 295];

świrkać ‘ćwierkać, świergotać’ Złotniki op; por. ćwirkać (< ćwiėrkać);
świergotać80 (← ŚWIR, SłOn: nazwa głosu wydawanego przez niektóre małe ptaki, np. wróble, 

a także świerszcze) : świyrgotać ‘og. o ptakach’ KM, M, Z, J, N; Ptok śwjyrgoto (śwjyrgoce); Słowik 
śpjywo, śwjyrgoce, tjutjo, treluje Cz; Marklowice wodz; Jejkowice ryb; Orzesze (Woszczyce) mik; 
ptoKi SFyrgotajA Żory; vrubly SVyrgoc7m na dachu Sulków głub [SteuerS 133]; Stare Siołkowice op 
[ZarSiołk 123]; Dzierżysławice prud.

Na przykładzie wyższej wymienionych czasowników o ogólnym znacz. ‘o wró-
blach: wydawać krótkie, wysokie dźwięki; ćwierkać’ łatwo wskazać w gwarach 
wielką rozmaitość form konkretnego czasownika motywującego inne, por. po-
świadczoną tu zamienność głosek z szeregu ś-ć-dź, a także uproszczenie w nagłosie 
(pominięcie głoski w): ćwierczeć > cierczeć (czyrczeć) ‘o ćwierkaniu wróbla’: 
vrOble ,yr,ó na daxu Ortowice koz; ćwiergolić (||świergolić) > dziergolić: dziér-
golić [Wallis].

Do pozostałych czasowników wyrażających opozycję u–i należą z jednej 
strony m.in.:

kwilić* (kwilać) ‘o małych ptakach: szczebiotać’ KM, J, N; Małe ptoszki kwilom (kwilajóm) Cz.; 
kwiczeć ‘o ptakach’81 (← KWI, SłOn): kwiczoł (‘drozd’) kwiczy kwi-kwi-kwi / łi-łi-łi Cz; co 

tak to ptastfo kfica;o, abo jak Se to nazywo SP6va;o Bieruń tys [BąkTeksty 74]; 
świstać*: jaszczómb, jaszczomb kiepuje (‘daje nura w powietrzu, spada w dół gwałtownie na 

ofiarę’), świsto Cz;
piszczeć82* (← PI, SłOn: nazwa niezbyt głośnego, wysokiego dźwięku, jaki wydają małe zwie-

rzęta) ‘piszczeć, kwilić’: ku/a. Pi\,a;o a/e zdex;o Góra św. Anny strzel [OleschAn 204]; ku/ynta 
Pi\,7m, jak im je źima Sulków głub [SteuerS 124]; hist. [Koelling G-21]; ‘o wróblach: ćwierkać’: 

79 W wersji pieśni z powiatu kluczborskiego: Jaskólinka, nadobny Johanku, świergoli [...], hej 
nam hej, wstań Johanku do roli Łowkowice klucz [MajDoln 75]; w wersji z powiatu oleskiego: 
„świergolinka świergoli” [Wallis]. Por. leksem świergolinka na oznaczenie jaskółki w powiecie 
strzeleckim Góra św. Anny strzel [OleschAn 107].

80 W K SGŚ najczęściej spotykany w znacz. ‘dygotać, trząść się (zazwyczaj z zimna, ze strachu, 
w chorobie)’. Odnośnie do ptaków por. w znacz. ‘trzepotać skrzydłami’ Kobiór pszcz. Por. również 
w przysłowiu: Na kołoce gęba skoce, a na chleb nie świergoce [Wallis].

81 Jak dawny to czasownik używany w gwarze śląskiej w odniesieniu do ptaków, niech poświadczy 
derywat XVII-wieczny kwiczoł jemiołucha (u M. Kuschiusa, Wegweiser zur Polnischen und teutschen 
Sprache [...] polnischen Schulen in Breslau im Druck gegeben. Przewodnik do nauki języka polskiego 
[...], jakim się niemieckie pacholę i dziewczątko polskie, a zasię Polak niemieckiego języka łatwiej 
nauczyć może, Wrocław 1646) na oznaczenie ‘drozda’, żywiącego się m.in. owocami jagód jemioły, 
przyczyniającego się do jej rozsiewania. Synonim: burdus (M. Kuschius, jw.; por. SGŚ III 103: burda 
‘hałas’). Por. u Lindego II 568 (kwiczoł) i II 266 (jemiołucha).

82 KSGŚ: dodatkowo ‘o psach, świniach, myszach’.
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Wojnowice rac; Chrząstowice op; por. piskać83 ‘ts.’ Z, M; Cipki (kurczęta: pisklęta) piskajom pii-pii 
Cz; Słyszys jak tam pisko tyn kanarek? Piekary Śl; kužą Pisko Budziska rac; ‘ćwierkać’: Chrząstowice 
op; Sowin nys oraz piskolić ‘ts.’,

natomiast z drugiej chociażby groźnie brzmiące:
syczeć* (← SSS, SY, SłOn: nazwa imitująca głos gęsi)84 ‘o gęsiach’ KM, M, Z; g7jS7r sy,y Góra 

św. Anny strzel [OleschAn 314]; także ‘o łabędziach’ J; Bełk ryb.

Można by mnożyć przykłady użyć leksemów ogólnopolskich o znaczeniu 
ogólnym ‘o ptakach’ zbieżnych z formacjami gwarowymi, por. m.in.: 

szczebiotać* ‘o ptakach’ J; por. zam. szczebiotać: szybiotać KM, J; szczybiołcze N; Perliczka 
szczebioto, gdoko Cz; [...] jak [jaskółki] szczebiocóm: – Miynszymu miyni, wiynkszymu wiyncyj, 
a gdo nie chce wzióńć, tego próntym cióńć, aż sie rozkorzuści (= rozbeczy) – to bydzie pogoda ŚlCiesz 
[OndrZw 32]; ‘o gęsiach’ per;7fKi \,eBoC7., a gajS ga.gnoce Góra św. Anny strzel [OleschAn 323]; 
gAS sceBjoce Stare Siołkowice op [ZarSiołk 117]; 

tiutiać* (← TIO, SłOn: nazwa imitująca wysokie, melodyjne głosy ptaków, zwłaszcza słowika) 
‘og. o ptakach’ P, J; ‘o słowiku’ Słowik śpjywo, śwjyrgoce, tjutjo, treluje Cz;

trelować* ‘og. o ptakach’ P; Skowrónek treluje, jw.: Słowik [...] treluje Cz.

Czasowniki w znaczeniu podstawowym dającym się ująć w formułę ‘zacho-
wywać się głośno’ znajdują odniesienie do zachowań ptaków implikując znaczenie 
przenośne, por. np.:

trąbić* ‘hałasować: głośno wołać, krzyczeć’85: Żurawie trómbiom Cz, por. żurawi trómbjyni 
‘żurawi klangor’;

gwizdać*: Ptok (kos) gwizdo na cześni (por. stp. trześnia, wsp. czereśnia): fii-fii-fii-fii – fju fju; 
pójdźka gwizdo: kiwit-kiwit-kiwit Cz; por. SGŚ IX 124;

jazgotać*86 ‘o ptakach’ KM, Nn87, Cz;
wrzeszczeć* ‘o bażantach’ KM, N; ‘o puszczykach’ P, Cz;
drzeć się* ‘o papudze’: Papagaj godo, skrzeczi, drze sie Cz.

Określenia nazywające odgłosy wydawane przez ptaki mają niekiedy charakter 
eufemizmów, por.:

83 Por. rodzinę słowotwórczą: piskacz ‘o małej, słabej (chorej) kurze’: pisko;, Góra św. Anny 
strzel [OleschAn 203]; piskorz 1. ‘odgłos wydawany przez gęsi’: [...] Se nejp\7t Pisk7\ dobańàe 
u gaJSi z go;ràela jw. 2. ‘krtań gęsi’ Budziska rac; piskoty ‘o drobiu’ Łomnica ol. W K SGŚ piskać 
zazwyczaj w znacz.: 1. ‘wydawać wysokie dźwięki: piszczeć’; 2. ‘gwizdać’; 3. ‘grać na piszczałce’, 
por. fraz. cienko piskać (tożsamy z ogp. fraz. cienko prząść) ‘mieć kłopoty finansowe’: meLi tela 
pyNynÞy, a tera Cynko piskajOm Pilchowice gliw.

84 KSGŚ: dodatkowo ‘o wężach, żmijach’, por. potwierdzenia z KM, M, Z.
85 O wiele częściej w znaczeniach tożsamych z ogp., por. K ŚGŚ: 1. ‘grać na trąbce’: Ochaby ciesz; 

[...] łowczor zacznie trómbić na trómbie [Zwrot 1963 4, 10]; Bełk; Żędowice strzel; Januszkowice krap; 
pśn. Trąbią, trąbią w bambny biją Kujakowice klucz [MajDoln 49]; Dziergowice prud; 2. ‘wydawać 
sygnał klaksonem’: Bełk; 3. pot. ‘głośno wycierać nos’: Bełk; 5. pot. ‘pić’, Bełk; Jejkowice ryb; Góra 
św. Anny strzel [OleschAn 340]; Januszkowice krap; [LigBery 113], por. ekspr. trąbić gorzałę.

86 KSGŚ: dodatkowo ‘o psach’ J, Cz.
87 Symbol n (indeks górny) – leksem niegwarowy (odczuwany przez informatora jako nienależący 

do zasobu leksykalnego gwary, czyli ogp. = ogólnopolski).
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śpiewać* ‘o kurach, og. o ptakach’ KM, J, N, Cz; ‘o ptakach’ Z; Ptok szwarnie śpjywo na stromie; 
Ptok śpjywo: kiwit, kiwit; Słowik śpjywo, śwjyrgoce, tjutjo, treluje; Sztyrnadel (sternadel ‘trznadel’) 
fiurgo i śpjywo; Szkowrónki, drzikwosty ‘dwikozy’, piegze, rudziki ćwiyrkajom||śpiywajom Cz; 
‘o kogucie’: ale PykNe Peje, SPyvq Suszec pszcz; [...] co tak to ptastfo kfica;o, abo jak Se to nazywo 
SP6va;o Bieruń tys [BąkTeksty 74]; ptoki majom śpiywki Cz;

gadać ‘o papudze’ (jw.): Papagaj godo, skrzeczi, drze sie Cz;
chwalić się: chwolić sie ‘o kurze, gdy zniesie jajko’ KM, M, J, N; Kura chwoli sie ze jajca: 

koo-koo-koo! Cz; por. SGŚ IV 192;
śmiać się: Jak sie żołna śmioła, to wyśmioła szpatny czas [OndrZw 32].

Do przykładowych leksemów gwarowych traktujących o ruchach zwierząt 
połączonych z różnymi odgłosami, dźwiękami zalicza się chociażby dyrgotać 
(prawdopodobne intensivum od ogp. drgać) i furgać, por. 

dyrgotać ‘podrygiwać, potrząsać, trącać’: Mota (||mora ‘ćma’) fiurgo (‘lata’) kole śfjycy a dyrgoce 
(||dyrgoto) krzidłami Cz; zob. SGŚ VIII 124; por. psł. drъgati : drъžati ‘drgać, drżeć, dygotać, trząść 
się’, odpowiedniki w bałtyckim, nomina: lit. drugs ‘motyl’, łot. drudzi ‘uskrzydlone mole’; zob. psł. 
drygati (ze wzdłużoną samogłoską rdzenną); pol. dygotać ‘drżeć, trząść się’ [rzekome intensivum 
z suf. -ota-ti: prasłowiańskość *dygati poddana w wątpliwość], od interiectio pol. dial. dygu! dygu!, 
stpol. dyk! dyk!, cyt. za Słprasł;

furgać || fiurgać ‘fruwać, trzepotać skrzydłami’: Ptok furgo we lufcie: frruu; Szkworce ‘szpaki’ 
furgajom; Sztyrnadel (sternadel ‘trznadel’) fiurgo i śpjywo Cz; por. SGŚ IX 152 i 94.

Wykrzykniki onomatopeiczne: FRR, FRU (formy oboczne oraz formy połączo-
ne stosunkiem podobieństwa morfologicznego88: fr|frr || fru|frru itd.89 || fur|furr itd. 
|| furk|furku, zob. leksemy pokrewne, pochodne onomatopeje niewykrzyknikowe: 
fruwać, frunąć, furczeć, furkotać i in.) oznaczają dźwięk, jaki wydaje ptak, gdy 
szybko porusza skrzydłami, zrywając się do lotu90. Ponadto naśladują ten dźwięk 
za pomocą szczelinowego f, kojarzącego się z szybkim ruchem przedmiotu w po-
wietrzu, wibrującego r, wymawianego długo i wyraźnie jako element w tym słowie 
sylabiczny (SłOn 5), oraz dzięki intonacji rosnącej, imitującej kierunek ruchu ptaka.

Wreszcie pojawiają się w gwarach Śląska interesujące, dyferencyjne, brzmiące 
dość egzotycznie dla użytkownika polszczyzny ogólnej, takie chociażby czasow-
niki, jak:

cubrować91 ‘o ptactwie domowym: wydawać odgłosy uderzania dziobem o twardą powierzchnię’: 
;opoVjada;y, ?e gyj|i cubr;ova;y p;o àVyr/ax, <u;y ix tam <apka< [...] Koniaków ciesz [KawTek 120];

sznatrować (niem. schnattern)92 ‘o kaczkach, gęsiach’: ka,ka, gąś \natruje Wojnowice rac;

88 Zapis za SłOn: formy oboczne, czyli warianty geminowane, rozdzielono pojedynczą pionową 
kreską, natomiast podwójną pionową kreską rozdzielono formy pokrewne morfologicznie.

89 W SłOn podaje się tylko jeden wariant geminowany, stawiając po nim skrót itd. na znak, że 
analogicznych wariantów napotyka się więcej. Artykulacyjne przedłużenie – geminację głoski – oddaje 
się w piśmie przez powtórzenie litery.

90 Czy ogólnie – dźwięk, jaki może towarzyszyć szybkim czynnościom (SłOn).
91 Por. ‘hałasować, przeszkadzać’ Kalety (Jędrysek) tar oraz w gwarze Suwalszczyzny ‘bić, tłuc, 

np. czosnek’.
92 Por. w znacz. ‘gęgać’ oraz ‘paplać, gadać, terkotać’.
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rzekać ‘o kurach’, rzegotać (por. psł. intensiva z sufiksem -ot-ati) ‘o kaczkach’ ka,ka /egoce ||  
/egoto w Budziskach rac93.

Nie brak ponadto w języku zapisów przejawiających innowacyjność ludową 
w zakresie przekładania, ubierania w słowa ptasich odgłosów. W polszczyźnie ogól-
nej ciekawe przykłady napotykamy chociażby u Juliana Tuwima – w żartobliwym 
Zarysie ćwierkologii trzciniak woła: „ryba ryba sak, swędzi swędzi drap, boli boli 
boli, cierp, cierp, cierp” (SłOn 181). Odgłosy wydawane przez wrony, a wyrażone 
jako „krad, krad” mają rzekomo ostrzegać ludzi przed złodziejem (SłOn 181). 
I w gwarach rejestruje się zawołania i frazy naśladujące odgłosy wydawane przez 
ptaki, por. cytaty z Boryczy strzel np. oddające śpiew zięby: jscy àyvuxa, jscyyyy..., 
PiitOm PiitOm! [UrbZap 250] czy oddające śpiew jakiegoś bliżej nieokreślonego 
ptaka: kuBicyn florjan p;a'ce, p;a'ce, Viàis, Viàis, pšyńyź go sa, pšyńyź go sa, 
mama, mama cycy, cycy! [UrbZap 251] oraz dane od informatora z Jaworzna ol, 
np. „psiakrew, psiakrew” ‘o odgłosach wydawanych przez perliki’ J.

Ponieważ dla przeprowadzonej analizy językowej istotne są zarówno jednostki 
częste, jak i rzadkie, a nawet tworzone doraźnie (Wspon 7), w wyekscerpowanym 
materiale gwarowym podawano leksemy poświadczone częstokrotnością użycia 
i te, których status był dość niepewny. Niektóre słabo udokumentowane leksemy 
mogły mieć charakter okazjonalny – ma to jednakże znaczenie, ważny jest sam fakt 
odnotowania w gwarze interesującego zbioru czasowników onomatopeicznych. 
W polskiej literaturze przedmiotu onomatopejom poświęca się bowiem stosun-
kowo niewiele miejsca (w zestawieniu bibliograficznym przeważają publikacje 
obcojęzyczne, por. Wspon 8) – niniejszy artykuł stanowi zatem ważne dopełnienie 
poruszanej problematyki w zakresie dialektologii, powiększa dotychczasową wiedzę 
o zasobie onomatopei w regionalnych obszarach języka.

ROZWIĄZANIA SKRÓTÓW

Karłowicz – Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1–6, Kraków 1900–1911
K SGŚ – Kartoteka Słownika gwar śląskich, znajdująca się w PIN – Instytu-

cie Śląskim w Opolu
Linde – Samuel B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1–6, Lwów 1854–

1860
OndrZw – Józef ondrusz, Świat zwierzęcy w powiarkach cieszyńskich, 

„Zwrot” 1974, 3, s. 31–32
SGŚ  – Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, t. 1–13 (a–jużyneczki), 

Opole 2000–2012
Słprasł – Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. 1–8, Wrocław 1974–2001

93 W Budziskach rac rzekać, rzegotać także ‘o żabach’,
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SpXVI – Słownik polszczyzny XVI wieku, red. S. Bąk, t. 1–27, Wrocław 
1966–1999

Ss – Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Warszawa–Wro-
cław 1953–2002

SłOn – Mirosław BańKo, Słownik onomatopeiczny, czyli wyrazów dźwię-
ko- i ruchonaśladowczych, Warszawa 2010

Wspon – Mirosław BańKo, Współczesny polski onomatopeikon: ikoniczność 
w języku, Warszawa 2008

INFORMACJA O INNYCH SKRÓTACH

Rozwiązania skrótów cytowanych źródeł (1), skrótów nazw powiatów i subregionów Śląska (2), 
skrótów członów nazw miejscowości (3) znajdują się w Słowniku gwar śląskich. Najaktualniejszy 
wykaz źródeł i zastosowane skróty źródeł znajduje się w SGŚ X. Zob. też Zasady redakcyjne, SGŚ 
I, s. XXII.

Rozwiązanie skrótów zastosowanych w materiale prasłowiańskim znajdują się w Słowniku 
prasłowiańskim (zob. Słprasł).

Rozwiązania skrótów zastosowanych w materiale dawnej polszczyzny znajdują się w Słowniku 
polszczyzny XVI w. (zob. SpXVI).

BIBLIOGRAFIA

BańKo Mirosław, 2008, Opozycja samogłosek przednich i tylnych a znaczenie 
polskich onomatopei, „Lingvaria”, 2 (6)

HorodysKa-GadKowsKa Halina, 1967, Polskie słownictwo gwarowe z zakresu 
hodowli zwierząt domowych, Wrocław (zob. SGŚ: [HorSł])

Madeja Agnieszka, 2003, XVI-wieczne czasowniki opisujące głosy zwierząt, 
[w:] Śląskie studia lingwistyczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach”, 2108, s. 179–186

PaLowsKa-KoHuteK Wanda, 1978, Słownictwo z zakresu hodowli zwierząt domo-
wych na Śląsku Cieszyńskim w Czechosłowacji, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego”, 495, Prace Językoznawcze, 59, s. 75–85 (zob. SGŚ: 
[PalHod])



 CZASOWNIKI ONOMATOPEICZNE W GWARACH ŚLĄSKA NA TLE SŁOWIAŃSKIM... 187

Marzena Muszyńska

CZASOWNIKI ONOMATOPEICZNE W GWARACH ŚLĄSKA  
NA TLE SŁOWIAŃSKIM 

I. LEKSEMY OPISUJĄCE GŁOSY I ZACHOWANIA PTAKÓW

Streszczenie

Artykuł stanowi opracowanie z zakresu czasowników onomatopeicznych w gwarach Śląska, 
a konkretnie dotyczy leksemów opisujących głosy i zachowania ptaków. Zagadnienie zostało zapre-
zentowane na tle słowiańskim i w kontekście polszczyzny ogólnej, z uwzględnieniem polszczyzny 
historycznej (zwłaszcza doby staro- i średniopolskiej). Przytoczone przykłady opowiadają się za 
tezą o więzi między budową głoskową wyrazu a jego znaczeniem. Zwraca się uwagę na istotną 
w wypadku onomatopei opozycję u–i (samogłoskom tylnym: u, o, a odpowiada wyobrażenie dużych 
przedmiotów, a samogłoskom przednim: i, y, e – wyobrażenie małych obiektów). Ważny wydaje się 
sam fakt odnotowania interesującego zbioru „ptasich” onomatopei, gdyż w polskiej literaturze oma-
wianej tematyce poświęca się stosunkowo niewiele miejsca (przeważają publikacje obcojęzyczne).

ONOMATOPOEIC VERBS IN THE SILESIAN DIALECT COMPARED  
TO SLAVIC LANGUAGES 

I. LEXEMES DESCRIBING BIRD SOUNDS AND BEHAVIOURS

Summary

This paper is a study dedicated to onomatopoeic verbs in the Silesian dialect, and specifically, 
lexemes describing bird sounds and behaviours. The subject has been discussed compared to Slavic 
languages and in the context of the common Polish language, as well as taking into consideration 
historical Polish (in particular that in the Old- and Middle Polish era). The provided examples sup-
port the thesis that there exists a link between the word’s sound formation and its meaning.   There is 
emphasized the opposition between ‘u’ and ‘i’ which is essential in the case of onomatopoeia (back 
vowels ‘u’, ‘o’ and ‘a’ are used with reference to large objects, while front vowels ‘i’, ‘y’ and ‘e’ – 
small objects). Noticing an interesting set of ‘bird-type’ onomatopoeia also seems important, since 
there is relatively little mention of this phenomena in the Polish literature (foreign studies prevail).


