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Abstract

The paper discusses the linguistic view of old rural reality present in a cultural and social structure 
of the contemporary village. This view is analysed with reference to social changes as well as 
globalization. 
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Szybko zmieniające się realia życia, przemiany społeczne, techniczne, cywiliza-
cyjne, a w ostatnich latach także nasilające się procesy globalizacyjne oraz zmiany 
kulturowo-obyczajowe zmuszają do stawiania pytań o sposób konceptualizacji 
świata przez różne pokolenia i w różnych kręgach kulturowych. W przypadku 
polskiej wsi zmieniła się – najpierw powoli, a po roku 1989 już gwałtownie – nie 
tylko rzeczywistość zewnętrzna, ale także mentalność jej użytkowników.

Wszystkie wskazane elementy wpisują się we współczesną przestrzeń ję-
zykową i kulturową oraz w dialog pokoleń, oparty na pamięci, która pozwala 
zachować to, co ważne, a także to, co już nieaktualne, ale odegrało ważną rolę 
w przeszłości. 

Historyczna wartość dawnych wypowiedzi tkwi w uwarunkowaniach kul-
turowych i obyczajowych oraz w symbolicznej motywacji nazw i przywoły-
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wanych sytuacji. Analizując ten problem, będę opierała się na wypowiedziach 
mieszkańców wsi regionu lubelskiego1, chociaż są to informacje uniwersalne, 
bo – jak dowodzą obserwacje dialektologów [Cygan, 2011; Kąś, 1994; Kucharzyk, 
2002, s. 277–286; Kurek, 1995; 2003; Ożóg, 2001, s. 215–223; Pelcowa, 2004a, 
s. 163–177; 2004b, s. 125–137; 2007, s. 116–127; 2016, s. 89–100; Sikora, 2010; 
Skudrzykowa, Tambor, Urban, Wolińska, 2001] – idea zawarta w przywoływaniu 
przeszłości jest wspólna, tak samo jak sposób postrzegania i interpretowania 
otaczającego świata przez użytkowników polszczyzny ludowej. 

Przekaz językowy jest w dużym stopniu zależny od typu desygnatu, który 
jako wytwór określonej kultury i rzeczywistości wpisuje się w relacje z „innymi 
fragmentami tejże rzeczywistości” [Doroszewski, 1962, s. 142]. Wypowiedzi 
obrazują włączenie słowa i desygnatu w strukturę obyczajową polskiej wsi, ze 
ściśle ze sobą powiązanymi czynnościami: 

1) agrarnymi,
2) zabawowo-symbolicznymi,
3) religijnymi i religijno-pogańskimi,
4) wierzeniowo-obyczajowo-zabobonnymi.

Aspekt agrarny reprezentują zachowania językowe związane z jednej strony 
z konkretnymi czynnościami i narzędziami rolniczymi, z drugiej ze sposobami 
konceptualizacji otaczającego świata, z wyraźnie zaznaczonym tłem kulturowo-
-obyczajowym, np.: 

Dawni były drzewiane domy, drzewiane stodoły, obory. Przy domu była jeszcze piwnica 
na buraki, na warzywa. A stodoła była drewniana, oszalowana, deskami łobita. Do ty stodoły 
składało sie wszystko. Snopki składało sie w zapolu, a późni sie wyrzucało na bojowisko 
i młóciło sie. Siano było pod spodem, pod tem zbożem. Siano tyż było nad bojowiskiem, 
na bontach. Kury miały swój chliwek, swój domek taki, mieszkali w tem domku i siedziały. 
A krowy miały łobory drzewiane, i tam były świnie, i krowy, i konie, to już razem. Na drew-
no były takie drewutnie, żeby śnig nie zakurzył albo drewno było łukładane we stusach pod 
ściano. W takiem gospodarstwie krów było trzy, i dwie, i cztery, a świń to dużo nie trzymali 
wtenczas, bo to paśli kartoflami to tam aby dla sie. Trzymali jeszcze kury, jendyki, kaczki. 
Koło tygo stworzenia baby chodziły, a który chłop dobry to pomagoł łoporządzić to wszystko 
(Branew, powiat janowski);

Dawno kosa, no jeszcze w latach moji młodości to koso kosili. No kosa to więcy takie 
starodawne urządzenie. A jak wyglądała. No to było, piętka, kabłąk, no i pręt taki, ostrze, 
czyli żądło to niektóre mówili, potem płótno, klin, kusisko i pierścionek co je łączy. Tak to 
było, a teraz to już ni ma takich narzędziów (Smólsko Duże, powiat biłgorajski) [Pelcowa, 
2012, s. 139];

1 Przedmiotem analizy są wypowiedzi zebrane w latach 2000–2014 przez autorkę artykułu od 
najstarszych mieszkańców wsi regionu lubelskiego.
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A po świętach to już sie rozglądali za służącymi […]. Taki humor był, że jak ten parobek 
już przyszed to jeszcze mu dali kulacje, ukruili jedne kromke chleba, no i ten parobek zjad, 
ale drugi sobie ni kroi, a to tyko tak na zbadanie jedne kromke, a reszte chleba leży i nóż, i ten 
parobek jak był taki sprytny i fajny, taki żywy, to tak zjad te kromke chleba, zjad ty zupy tro-
che, ile tam, i bierze chleb kroi to. Ten guspodarz był zaduwolony, że bedzie dobry parobek, 
a jak jaki parobek przyszed, że tak je te zupe, zjad troszke, chleba drugiego se jeszcze nie 
kroi, no bierz krój, i tak zaraz guspodarz mówi, taki bedzie z niego i rubotnik, jak i stopnik 
(Modryniec, powiat hrubieszowski).

Aspekt zabawowo-symboliczny wskazuje na sytuacje związane zarówno 
z pracami polowymi, jak i z cyklicznymi świętami świeckimi, zwyczajami i oby-
czajami oraz ich wpisaniem w kontekst teraźniejszości, np.:

Już jak dożeło sie wszystko zboże, że takie kwiątki stawiali. Nażynało sie kłoski wyżej 
i te zboże brało sie później do kościoła, niosło sie, święciło sie te zboże i tym zbożem później 
jak jesienio zasiewaliśmy to te zboże wycierało sie, albo krzyżyk z tego zboża na polu ukła-
dało sie z tej słomy, tam pare tych kłoski. Tak, tak u nas tak było, taki był zwyczaj. Bo teraz 
to już w kościele dajo zboże, od razu tam ktoś więcej uświęci, już jak kto chce to podchodzi 
i bierze zboże. Ale jeszcze i kwiątki robio i teraz, nie wszystkie już, bo to już tak, ale jeszcze. 
Pare kłosków i tam sie znów te kłoski związywało ich wyżej i już sie ścinało, już jak koniec 
żniw, to mówili, że to kwiątka. Te kłoski brało sie do domu i już jak święciliśmy te kłoski 
w kościele, jak na te, to na piętnastego chyba sierpnia święci. To ubierało sie kwiatkami 
i niosło sie do kościoła i to nazywała sie kwiątka. A później z tej kwiątki jesienio już te zboże 
wycieraliśmy, czy krzyżyk z tej słomy kładło sie i przeżegnało sie na polu. Jeszcze dużo jest, 
że tak robio, bo już dużo, że i tego nie robio, bo to już teraz… (Hołowno, powiat parczewski);

Rózgowiny robiły w wieczór jak już przed samym weselem, piekły takie pierogi roz-
maite, bułki, nazywali korowale, dawały jeść tem młodem. Wili wianeczki takie, dwa chleby 
trza było położyć na stole, wykroić takie kółka i wianeczki takie robili ze sparagusu albo 
z mirtu. Łowijały te wianeczki. Stążeczek tych nie było, to przyczepiały jak to tera przycze-
piajo, jino było, pan młody mioł stążke swojo, drużby i starosta, bo to był starosta i dwóch 
drużbów, i tam miały te stążki, taki ładne były, bo to jeszcze takie stroiki były do tych stążek. 
A tych stążeczek malutkich to nikt nie przyczpioł nikomu, dopiero tero to dzieś weszło te 
stążki (Bukowa, powiat biłgorajski);

Sródpoście jest. No to śródpoście to jes taki zwyczaj, że to bielo okna. Zabieliły wapnem 
okna. To, że wapnem, to sie wapno zmyje. najgorzyj jak farbo. I jeszcze te, takie jajka smir-
dzące wbijały w to wapno i mieszały tym, smarowały. To sie wcale nie chce odmyć w ogóle. 
To kiedy, bo tera to malujo gdzie im wypadnie, ale kiedyś to malowały takim starym pannom, 
co za mąż nie wyszły. To chodziło o to, że skwasiły karnawał, że nie wyszły za mąż, to im 
malowały okna. A teraz to już malujo wszędzie. Ale kiedyś to, to nie. To było na tym, że to 
za mąż panna ta nie wyszła w tym karnawale, to trza jej było okna zamalować w śródpoście 
(Chodel, powiat opolski); 

Andrzejki stąd, bo to na Andrzeja to święto, taka tradycja, musowo było. Schodziły sie 
dziewuchy w wieczór ji piekły kukiełki. A te kukiełki to była maglownica taka duża ji te ku-
kiełki z ciasta były, takie łukrągłe. Ale w te kukiełki trzeba było ji troche mięsa włożyć, żeby 
były smaczniejsze. Ji przyprowadzało sie psa, ji któro kukiełke pies, napierw pies zjad, to ta 
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panna naprzód wyszła za mąż. No ji, to ja poleciałam, nie dawałam swojimu psu jeść łod ran-
ku do nocy, żeby był głodny, żeby mógł zeżreć. Ji przyprowadziłam go w wieczór, już tych 
kukiełek my napiekli pełno. A chłopaków było pełno za łoknem. Ji psisko przyszed ji zeżarł 
wszystkie te kukiełki po kulei. Jak sie łojad, był grubszy jak dłuższy. No to trza było go przez 
kalisony przeciągnuć. To była taka tradycja, on musiał przejść, żeby wszystkie panny wyszły 
po kulei za mąż (Nowa Wieś, powiat biłgorajski).

Aspekt religijny i religijno-pogański tworzą relacje opisujące sposób przeży-
wania dorocznych świąt kościelnych i związanych z nimi wierzeń usytuowanych 
często na pograniczu chrześcijaństwa i pogaństwa, np.:

A jeszcze tak raniutko na Szczepana to połaźniki, nazywali połaźniki, takie bidne dzieci 
chodzili. Chodzili i każden jem tam dawał po pare złoty. Mówili tam te „Śliczne lelijke”, 
ten wierszyk, ło to takie najwyży do dziesięciu lat, takie młode dzieci chodzili. To to byli 
połaźniki nazywało sie. I rano sie na Szczepana wstawało i to sianko, co było przyniesione 
na stół czy pod stół, to sie do łobory niosło i krowom dawało, i na chleb ile tam krów było, to 
sie krowom dawało i opłatek, i ten chleb. Żegnało sie krowe miedzy rogami i to była taka tra-
dycja, i zanim jeszcze połaźniki przyjdo to sie prędko wstawało (Błonie, powiat zamojski);

Święta Lucja dnia ukróca, a ud Bożego Narudzenia już tak mówili dawno tak mówili 
przysłowie, że na Boże Narodzenie dzień sie przydłuża na wułowe liżenie. I na święty Łucji 
właśnie sie zapisuje taki dzień, bu każdy dzień du samy Wigilji jest dwanaście dni, na każdy 
miesiąc jest jeden dzień i w takim tym dniu, przykładowo pierwszy dzień tu niech bedzie du 
stycznia, jaka bedzie pogoda taki styczeń i tak pu kulei […] du każdego miesiąca obliczajo 
[…]. Ja nawet jeszcze słyszałam u takiej wróżbie na Wigilie, że sie cybule kroi, wykrajuje sie 
[…], ło jak sie łupie te cybule i w te cybule, zrobić tych dwanaście tych cebul, i w te każde 
cybule nasypać soli, robi sie to na półmisku tam gdzieś […]. Jak bedzie mokry lipiec, tam 
dajmy na to, sierpień, te wszystkie miesiące, to w każdym bedzie woda, a w które ma być 
sucho tu właśnie nie bedzie wcale wody, tylko sucha sól (Modryniec, powiat hrubieszowski); 

W wigilie rano wstawało sie, chłopy szły w las po jałowiec, w każdym końcu podwórza 
takigo stróża robiły. Babki brały sie za piczenie, bułki, pierogi. Zwijały sie, żeby sie łoporzą-
dzić jak najprędzy. Gotowały na pośnik marchew, grochy, kasze, kapuste z grochem. Każdyn 
pokosztowoł, kapusto sie najadły, bo z łolejem była dobro. Rybów nie było. Była przyniesio-
na słoma, na dziży sie jadło, pod każdo potrawo był łopłatek położony, co sie bedzie rodzić. 
Łyżki nie wolno było kłaść jaż razem wszystkie, bo coś niedobrze miało być. A potem siadły 
i kolędy śpiwały prawie do samego północka. Słome brały z powróseł i szły do drzewa, dru-
gie z siekirko, bedziesz rodzić, bo cie zetne. A ten, co z powrósłem szeł to bede rodzić, bede. 
Tak straszyły jo. Liczyły jeszcze płoty czy jest para, czy nie. Jak para to sie miała łożenić 
panna (Bukowa, powiat biłgorajski);

Siano to sie kładło na stół pod obrus, musiało ono być, bo to na pamiątke narodzenia sie 
Jezusa, bo leżał w żłóbku na sianku (Łopiennik Górny, powiat krasnostawski);

Ziele grzmotnika, rozchodnika to sie święci na Zielne, żeby grzmoty sie rozchodziły, 
a pioruny omijały, no i rozchodnik po to jeszcze, żeby ludzie sie razem trzymali, nie roz-
chudzili sie. Ja święce tak tradycyjnie, bo zawsze przecież święcili, nasze babcie, mamusie 
święcili, to i my (Kawęczyn, powiat zamojski);
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Błogosławione jest to gospodarstwo, gdzie jest jaskółka. To jest błogosławieństwo 
Boże. Jaskółki broń Boze, nie wolno było. Tylko to już był ptak jak święty (Abramów, powiat 
lubelski) [Pelcowa, 2015, s. 157];

Kukułka je związana z Matko Bosko, u nas mówio, że sie sirotami opiekuje i je chroni, 
a przysyła jo Maryja (Wola Dereźniańska, powiat biłgorajski).

Aspekt wierzeniowo-obyczajowo-zabobonny funkcjonuje z wpisanym elemen-
tem magii i sposobu przełożenia zjawisk przyrodniczych na życie człowieka, np.:

Sucha zima, ciężka zima, ojciec mówił zawsze po kopcach kretów. […]. Jak kret […], 
ryje kopce na równinie to wtedy bedzie ciężka zima. Jak na górce ryje to to jest to lżejsza 
zima (Rzeczyca Ziemiańska, powiat kraśnicki) [Pelcowa, 2015, s. 187]; 

W święconce mieliśmy żeberka i po zjedzeniu mięsa kość z żeberka wierzono, że jeżeli 
kret bedzie rył w ogródku i wsadzi sie żeberko, to kość, to przejdzie do sąsiada (Krzczonów, 
powiat lubelski) [Pelcowa, 2015, s. 199];

Kukułka to taki ptak, co kuka na drzewie, podrzuco drugim swoje jajka i kuko łod 
wczesny wiosny do Pietra i Pawła, a potem to mówio, że sie w jastrzębia przemienia, i jak 
kogo łukuko bez piniędzy to sie tego już piniądz nie bedzie trzymoł sie tego człuwieka, to 
bida bedzie, a jak z piniędzmi, nawet grosza mić to już dobrze, bo jak z piniędzmi to dustatek 
bedzie, ło takie tam bajki, ale ludzie w to wierzyli i niejednemu sie sprawdziło, a jest i taki 
różowy kwiatek na łące, też kukułka, to ni wolno było tego du domu przynosić, bo krowa 
mogła stracić mleko. A panny to jeszcze kiedyś słuchali jak ta kukułka kukała, to za tyle lat 
za mąż wyjdzie (Źrebce, powiat zamojski) [Pelcowa, 2015, s. 209];

Boćko jak już przyleciał, to jego zachowanie to była wróżba dla panienek, jak leci to 
dobrze, a jak siedzi na gnieździe, to już i panna bedzie w staropanieństwie siedzić (Zielone, 
powiat tomaszowski) [Pelcowa, 2015, s. 60];

Na Wielganoc jak wkoło miski postawali jeszcze sie pomudlili i babka mówiła, biercie 
piersze jajko to ni bydziecie widzieć gadziny w lesie czy na łące i tak to do dziś dużo robi 
(Susiec, powiat tomaszowski). 

Najogólniej można stwierdzić, że wszystkie analizowane wypowiedzi stają 
się przekazicielami treści kulturowych. Informatorzy opisują każdy, nawet naj-
drobniejszy element, sytuując go na tle dawnych realiów wiejskich, a szczególna 
dbałość o detale dotyczy zarówno samych desygnatów, np.:

Wierzeje to su w studole, to jakby tu powiedzić, tak jak jest studoła to klepisko, tam 
zapole, zapulnica ta, a potem trza to zaprzyć przecież, no to na takich bigunach osadzone 
su wierzeje, do zamykania, bo tak jak w domu su dźwi, to w studole wierzeje, tylko trocha 
szyrsze i większe, bo to studoła (Nowodwór, powiat lubartowski), 

jak i zjawisk kulturowych czy obyczajowych, np.:
Grumnice sie święciło, bo ludzie używajo grumnicy jak majo jakiś niepokój w domu czy 

jakaś burza nachodzi. A święto Matki Boski Grumniczny też jest wróżbo, wszystkie te święta 
zimowe bardzo so tako wróżbo na rok […]. Kiedyś sieli lny przecież i to przędło sie przecież, 
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no to też mówili jak jezd zachmurzone, ni bardzo ładna pugoda z rana na grumniczne, to 
nie trza siać bu bedzie brzydki len, a drugi raz jest pora na sianie lnu w czerwcu, trzeciego 
czerwca, no to już jak jest pu pułudniu ładna pogoda, to już trzeba siać w czerwcu len, bedzie 
piękny len (Modryniec, powiat hrubieszowski).

Tekst może być tylko informacją o tym, jak było kiedyś, ale też opisem 
konkretnego faktu, wydarzenia, często nawet osobistego, np.: 

A wesele moje to po starodawnemu. Pytlowe placki na gołym stole, nawet bez papiru, 
a na talirzach kapuśniok, a jak nie to kasanka, ji ten chlebuś. Na obiad były flaki, kasa ta-
tarcano, kapusta ji cystunek te po kilisku. Ji po tym łobiedzie znowu po śklance piwa. No ji 
łobiad sie skuńcuł, a reśta na łocepiny. Zrobiły stół, postawiły co lepszego do picio, do jedzy-
nio, ji tak przychodziły te ludzie. Wsadziły mi taki półcypek zawiųzany pod brode ji łubrały 
w kukardy. Schodziły sie ludzie ji składały tam po pore grosy, pore złoty. Prezyntów nie było 
jak tera, łoprócz pieniędzy ji półcypka. Półcypek to było takie kółko z tulów robiune, takie 
delikatne, wszysko na śtybno, a na środku kwiotek. Nosiło sie toto jak sie sło do kościoła 
(Wandalin, powiat opolski). 

We wszystkich relacjach, niezależnie od realizowanej tematyki, przeszłość 
jest waloryzowana i przeciwstawiana teraźniejszości, przy czym opowiadający 
często operują przeciwstawieniem „dziś – dawniej” w celu skontrastowania tego, 
co jest obecnie, z tym, co było kiedyś. Porównanie obu płaszczyzn kulturowo-
-obyczajowych opiera się na następujących relacjach: 

1.  Odsyłanie do przeszłości i opis wyłącznie tego, co było dawno, a nie 
funkcjonuje już we współczesnej rzeczywistości, np.:

Pu świętach były te wiczory tak zwane święte, już sie każdy starał, żeby sie za dnia 
puubrabiać, a w wieczór już rudzina sie zeszła i śpiwali te kulędy cichutko, już dzieci były 
grzeczne, żeby tu śpiewać kulędy. Babcia tu zawsze kazali, zaczynali te kulędy […], no 
niczego nie można było robić, ani tam prząść, ani tam innych robót. W dzień to każdy tam 
musiał coś robić tu robił, ale w wieczór już był święty wieczór tak samo jak święta (Modry-
niec, powiat hrubieszowski);

Gotowali boszcz, kapuste, kulasze, […], bo kulasza to była tako, że brało sie troche 
wody, mąki i to sie mięszało, mięszało na ogniu, aż sie zgęsło, to moje matka to dobrze to 
umieli, bo oni to rubili. No i jak sie zgęsło, to potem dołek sie zrubiło i w tyn dołek tak okrase 
sie wlało, co chto mioł, śmitane abo skwarki, słunine, bo skwarki byli ze słuniny, to skwarki 
kładli, i to łyżko sie brało to ciasto gutuwane i sie moczało w tym okroszeniu. I downo to 
jeszcze wszystkie jedli z jedny miski (Źrebce, powiat zamojski). 

2.  Łączenie przeszłości i teraźniejszości w jedną całość, w wyniku czego 
opowieści z dzieciństwa i młodości zawsze w jakiś sposób nawiązują do współcze-
sności, z jednoczesnym przeplataniem się relacji „teraz” i „dawniej”, co sprawia 
wrażenie jakby przeszłość i teraźniejszość służyły do wzajemnego wyjaśniania 
i tłumaczenia zachodzących zdarzeń i faktów, np.: 
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Placki piekli, żur gotowali, kulasze gotowali, i najedli sie, najedli du woli, choć to posne 
to nicht głodny nie był, i w pole wszystkie, narubili sie, a jeszcze jak śli z pola to śpiwali 
i ciszyli sie, wysołe byli, szczęśliwe. A tera człuwieka na polu ni ma, bo po co, maszyny 
zrobio. Abo znowu jak te dzieci to same ni wiedzo co by jedli, bo za dużo tego jest, za duży 
dobrobyt, ale ugólnie jezd gorzy, smutynia i już teraz, ni ma żadny tradycji i tyle (Twory-
czów, powiat zamojski);

Te ćmy to takie dusze, co ni mogo trafić do nieba, błąkajo sie, przylatujo do światła lam-
py, bo myślo, że to już niebo, bo one takie bidne, brzydkie, ni jak te motyle. To takie powieści 
jeszcze z dawien dawna, ale to ćmy to jich i tera pełno. Dawno to tak to sie tłumaczyło, a tera 
ludzie mni wiedzo, choć majo te komputery (Stefankowice, powiat hrubieszowski);

W kożuchy sie ubierali i takimi dużymi chustami sie nakrywali, w walankach na nogi. 
Tam kiedyś kozaczków nie było. Walanki na nogi. I do kościoła w walankach jak szło sie, 
bo to zimno, tak, z wełny takie robione, takie cholewy z samej wełny, a tam kalosz taki był. 
Tak. Kiedyś to postoły jeszcze pletli, w postołach przeważnie chodzili, tak, z łyka, z lipy 
to było chyba plecione. No to tam onuce takie, owijki sie zakładało, okręcało sie, a później 
sznurkiem opasywało sie, żeb ta owijka… A tu już kalesony jak u mężczyzn, spodnie i tak 
chodzili. […]. Teraz jakby wyszedł w postołach to powiedzieliby, o, durak jakiś chodzi (Ho-
łowno, powiat parczewski);

Polywanica, tryfusek to tak downo jak pralka dzisioj, bo downo pralków nie było, a było 
naczynie takie kręgłe na trzech nogach stoła, tu z boku dziura była, dziure zatkali tam czym, 
szmat nałożuł, ług z popiołu zrubili, posypali tym ługiem i wodo gorąco przeliwali. Tak pare 
razy, potem dziure odetkoł, woda wyleciała i znów kilka razy to samo, jaż woda czyściutko 
była, i te szmaty zrubili sie bilutkie. A potem baby brali na plecy te pranie, do rzyki i łupali 
kijunko aż furczało. A tera w pralce wypierze i nie wi, co to kijunka (Wierzbica, powiat 
kraśnicki).

Czasem są to opowieści o przeszłości z krótkim jedynie stwierdzeniem, że 
teraz jest inaczej, tera tego nie ma, ale często oba aspekty – dawny i współczesny – 
są powiązane ze sobą i występują w jednej wypowiedzi, tworząc równorzędne 
opozycje (z lekką przewagą przeszłości lub teraźniejszości)2.

W wielu wypowiedziach zaznacza się podwójna perspektywa widzenia prze-
szłości, z jednej strony są to wspomnienia z dzieciństwa i młodości, z drugiej 
nawiązanie do polskiej tradycji kulturowej, zwyczajów kultywowanych w domu 
rodzinnym, w społeczeństwie wiejskim. Akcentowana przynależność przekazu 
do przeszłości wspomagana jest dodatkowo przez formy czasownikowe w cza-
sie przeszłym i przysłówki dawno, kiedyś. Pokazują one nie tylko powiązanie 
przekazu z dawnymi czasami, ale również podkreślają opozycję „dawno – teraz”. 
Obecne przy ocenie przeszłości i współczesności temporalne wykładniki teraz – 
kiedyś, dziś – niegdyś, teraz – dawno wzmagają poczucie czasu i lepiej pozwalają 

2 Szersze rozwinięcie tego problemu, por. artykuł Wypowiedź gwarowa jako typ przekazu kul-
turowego łączącego przeszłość i współczesność [Pelcowa, 2006a, s. 73–91].
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dostrzec zachodzące zmiany, a także wydobyć różnice kulturowe między wsią 
dawną a współczesną. 

Wyraźnie podkreślane jest też następstwo w czasie kolejnych wydarzeń, 
pozwalające na stopniowanie i powolne przechodzenie od tego, co było bardzo, 
bardzo dawno – bardzo dawno – dawno – nie tak dawno, do tego, co jest obec-
nie, np.:

A jako tam tera rubota, dawno dawno temu to tak, bo jeszcze z dawien dawna pługiem 
oroł, sirpem czy koso kosiuł, późni to już trachtory nastali i kusiarkami kusiły, a potem to już 
snopowiązki, a teraz to żadny ruboty ni ma, kombajn wykosi i zbierze, wymłóci, a trachtory 
to jak osobówki, taksówki, siedzi jak panisko i tylko kiruje, a to samo orze (Sułów, powiat 
zamojski).

Wskazane temporalne wykładniki czasu (dawno, teraz, kiedyś, dzisiaj, przed-
tem, za dawnych lat, przed laty, kiedyś tam jeszcze, bardzo dawno temu, ostatnio, 
w ostatnich latach itp.) oraz nawiązania wartościujące (m.in.: dobrze – źle, gorzy/
gorzej – lepi/lepiej, robota – żadny roboty, biednie – bogato, ładnie – brzydko/
paskudnie) pełnią funkcje kwalifikatorów, które wpisują się w treść, są jej nie-
rozłącznym elementem i sposobem postrzegania oraz interpretacji otaczającej 
rzeczywistości współczesnej i dawnej. Wskazują na samorefleksję użytkownika 
gwary, który nie tylko potrafi interpretować to, o czym mówi i jak mówi, ale 
także ma dystans do sposobu wypowiadanych treści. Uwydatnia się tu zatem 
wyraźnie funkcja metajęzykowa, a kwalifikatory przyjmują kształt operatorów 
metatekstowych, czyli – według Kazimierza Ożoga – „zróżnicowanych formalnie 
i funkcyjnie elementów, które mogą operować bądź na poziomie tekstu, bądź na 
poziomie dialogu, polilogu, monologu jako tekstów mówionych” [Ożóg, 1997, 
s. 129–137; także: Ożóg, 1990; Pelcowa, 2006b, s. 107–116]. Mogą one albo 
organizować proces przekazu tekstu mówionego, albo orzekać coś o tekście lub 
jego części. Rola operatorów sprowadza się zatem do określenia „relacji między 
fragmentami przekazywanej informacji lub pomiędzy przekazywaną informacją 
a jej nadawcą lub odbiorcą […]” [Awdiejew, 1999, s. 151]. 

Zarysowany obraz wsi dawnej ma charakter lokalny, regionalny, ze znanym 
systemem wartości, sposobem nazywania i interpretowania świata „małych 
ojczyzn”, przywoływanym z nostalgią przez najstarsze pokolenie mieszkań-
ców, dla których jest to prosty i przyjazny obraz świata zamknięty tradycją, 
uświęcony dziedzictwem przodków, z przepowiedniami, przestrogami i radami 
praktycznymi. Jest to identyfikacja z dziedzictwem przodków, ludowym spo-
sobem konceptualizacji świata i rzeczywistością zamkniętą w przestrzeni wiej-
skiej – własnej, zgodnej z tradycją i rządzącej się ściśle określonym kanonem 
norm postępowania. Dla osób młodych jest to forma uczestniczenia w dialogu 
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pokoleń, z transferem tradycji oraz sposobem przenoszenia uniwersalnych treści 
tożsamościowych do współczesnej rzeczywistości i nowej, często już globalnej, 
konceptualizacji świata. 
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DAWNA RZECZYWISTOŚĆ WIEJSKA W JĘZYKOWO-KULTUROWYM 
OBRAZIE WSPÓŁCZESNEJ WSI

Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest wpisanie obrazu przeszłości wiejskiej w strukturę językową, oby-
czajową, kulturową i społeczną współczesnej wsi. Wypowiedzi gwarowe, stanowiące podstawę 
materiałową artykułu, są przykładem z jednej strony wyraźnego waloryzowania przeszłości, 
z drugiej jej porównania ze współczesnością na zasadzie równorzędności lub przeciwstawienia. 
Akcentowaniu przynależności przekazu do przeszłości towarzyszą temporalne wykładniki czasu, 
następstwo wydarzeń i kwalifikatory wartościujące, wpisane w opowieści o charakterze agrarnym, 
zabawowo-symbolicznym, religijnym, religijno-pogańskim i obyczajowo-zabobonnym. Wyraźnie 
zaznaczona opozycja „dawno – teraz” wskazuje nie tylko na powiązanie przekazu z dawnymi cza-
sami, ale również wzmaga poczucie czasu i pozwala dostrzec zachodzące zmiany oraz wydobyć 
różnice kulturowe między wsią dawną a współczesną. 

OLD REALITY OF THE VILLAGE IN A LINGUISTIC AND CULTURAL 
VIEW OF CONTEMPORARY VILLAGE

Summary

The aim of the paper is to establish a link between the past of the village and the linguistic, cultural 
and social structure of the contemporary village. The dialect utterances used in the article as the 
speech material point to a heavy tendency to attach value judgements to the past, on the one hand, 
and to compare and contrast it with the present, on the other. The link with the past is expressed 
by temporal indicators of time, the sequence of events and evaluative qualificators embedded in 
the following types of stories: agrarian, folk, symbolic, religious, religious and pagan as well as 
cultural and superstitious. The clear-cut opposition between “previously – now” shows the connec-
tion with the old times and intensifies the notion of time and allows to notice the ongoing changes 
and identify cultural differences between the old and modern village.


