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abstract

The paper presents 18 morphological features of the cretan dialect of modern greek on the basis 
of the island’s hydronymy. four of them refer to word formation, fourteen to nominal declension. 
Numerous lexical items typical of cretans’ speech are registered in vernacular river names. 
onomastic data demonstrate numerous traces of these dialectal (morphological and lexical) 
phenomena. 
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1. wprowaDzenie

Niniejsze studium stanowi kontynuację opisu dialektu kreteńskiego języka nowo-
greckiego na bazie materiału hydronimicznego. W pierwszej części opracowania, 
poświęconej fonologii i fonetyce, zostały omówione wszystkie najważniejsze 
procesy fonetyczne zaobserwowane w trakcie analizy etymologiczno-strukturalnej 
nazw wodnych wyspy Krety [Kaczyńska, 2014a, s. 93–120]. 

dialekt kreteński należy do południowej grupy dialektalnej obejmującej prócz 
Krety wyspy Kyterę, antykyterę, Santorini, anafę i melos [Kondosopulos, 1988, 
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s. 558; Kisilier, 2013, s. 91]1. historyczne uwarunkowania (zwłaszcza długoletnie 
panowanie weneckie na wyspie w latach 1204–1669) spowodowały, że mowa 
kreteńskich greków rozwijała się w izolacji od pozostałych dialektów helleń-
skich, które wcześniej znalazły się w granicach imperium osmańskiego. dialekt 
kreteński odegrał ważną rolę w kształtowaniu się współczesnego języka nowo-
greckiego, gdyż w dobie odrodzenia na wyspie Krecie powstały wysokiej klasy 
dzieła literackie napisane w miejscowym idiomie [alexiou, 1988, s. 197–229]. 

W niniejszym opracowaniu zamierzam omówić najważniejsze zjawiska mor-
fologiczne (słowotwórcze i fleksyjne), obserwowane w dialekcie i nazewnictwie 
kreteńskim, oraz leksykę typowo kreteńską, utrwaloną w nazwach wodnych 
wyspy Krety. 

2. zjawiska morFologiczne ogólnokreteńskie

2.1. słowotwórstwo

W wyniku etymologiczno-strukturalnej analizy kreteńskich nazw wodnych do-
strzeżono kilka charakterystycznych osobliwości dialektu kreteńskiego w zakresie 
słowotwórstwa: 

1. Liczne wyrazy zdrobniałe są tworzone na Krecie za pomocą złożonych 
przyrostków deminutywnych -al£ki (n.) lub -oul£ki (n.), zbudowanych przez 
nawarstwienie sufiksu -£ki na formanty deminutywne -£li (n.) lub -oÚli (n.) 
[Kafkalas, 1992, s. 35–36; apostolakis, 2008, s. 410], np. demin. kret. bounal£ki 
n. ‘wzgórze, mała góra’ (< ap. bounÒ n. ‘góra’); demin. kret. brusal£ki n. ‘mały 
zdrój, małe źródło’ (< ap. brÚsh f. ‘zdrój, źródło’); demin. kret. dromal£ki 
n. ‘mała droga, dróżka’ (< ap. drÒmoj m. ‘droga’); demin. kret. portal£ki n. 
‘małe drzwi’ (< ap. pÒrta f. ‘drzwi’); demin. kret. sukal£ki n. ‘mała figa’  
(< ap. suki£ f. ‘figowiec pospolity, Ficus carica L.’).

W hydronimii kreteńskiej odnotowano kilka przykładów: Antroul£ki (Ki)2 
< ap. £ntro n. ‘jaskinia, grota, pieczara’; Brusal£ki (KS); Sfakoul£kia n. 
pl. (Wi) < ap. sf£ka f. ‘oleander pospolity, zw. też płochowcem pospolitym, 
Nerium oleander L.’

1 obecnie na podstawie 18 izoglos fonetycznych, syntaktycznych i leksykalnych wyodrębnia się 
14 grup dialektalnych języka nowogreckego [Trudgill, 2003, s. 58–60; Kisilier, 2013, s. 83–98]. 
Inni dialektolodzy [Newton, 1972, s. 13–18; andriotis, 1992, s. 113–120; dzidzilis, 2000, 
s. 15–22; Kondosopulos, 2001, s. 3–120] przedstawiają mniej złożone klasyfikacje nowogrec-
kich dialektów, wyróżniając z reguły pięć osobnych ugrupowań. 

2 Nie można wykluczyć odantroponimicznej genezy nazwy wodnej, por. nazw. Antroul£khj 
[TKa, t. 1, s. 197–198].
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2. Tworzenie deminutiwów na -£ki (n.) lub -£li (n.), nienotowanych w no-
wogreckiej kojné, których literackimi odpowiednikami są wyrazy zdrobniałe 
zakończone na -…tsa (f.) bądź -oÚla (f.) [pangalos, 1959, s. 343; Kafkalas, 
1992, s. 36; Kondosopulos, 1997, s. 304; Idhomeneos, 2006, s. 102, 145], np. 
kret. aulid£ki n. vs. ngr. aul…tsa f. ‘małe podwórze’; kret. grammid£ki n. vs. 
ngr. grammoÚla || gramm…tsa f. ‘mała linia’; kret. elid£ki n. vs. ngr. el…tsa  
f. ‘mała oliwka (drzewo lub owoc)’; petaloud£ki n. vs. ngr. petal…tsa f. ‘mały 
motyl’; demin. kret. brus£li n. vs. ngr. brusoÚla f. ‘źródełko’. Warto zaznaczyć, 
że w dialekcie kreteńskim sufiks -…tsa3, produktywny w języku nowogreckim, 
pojawia się sporadycznie.

przykłady zaczerpnięte z hydronimii kreteńskiej: Brus£li (Ki, pl, Sf – 
5 nazw), Brus£lia pl. (aa, KS, pl), tou Al»mpeh to Brus£li (KS), KrugiÒ 
Brus£li (KS), Krugi£ Brus£lia (ap), por. demin. kret. brus£li n. ‘mała 
krynica, źródełko’; Lid£ki (Re, Sf), Lidak£ki (cha), por. demin. kret. (e)
lid£ki n. ‘mała oliwka’ (< ap. eli£ f. ‘oliwka europejska, Olea europaea L.’); 
Nerotrup£li (KS), por. demin. kret. trup£li n. vs. ngr. trupoÚla f. ‘mała 
dziura, otwór’ (< ap. trÚpa f. ‘dziura, otwór’); Peuk£lia (aa), por. demin. 
kret. peuk£li vs. ngr. peuk£ki n. ‘mała sosna’ (< ap. peÚko n. ‘sosna, Pinus L.’).

3. Tworzenie derywatów przymiotnikowych za pomocą sufiksu -šnioj zam. 
ngr. -inoj [Kafkalas, 1992, s. 37], np. kret. gualšnioj vs. ngr. gu£linoj adi. 
‘szklany’; kret. xulšnioj vs. ngr. xÚlinoj adi. ‘drewniany’; kret. marmaršnioj 
vs. ngr. marm£rinoj adi. ‘marmurowy’.

z hydronimii kreteńskiej znamy dwa pewne przykłady: Glistren(i)Òlakko 
(ma) < ap. ngr. gl…stra f. ‘śliska powierzchnia’, kret. ‘zabłocone i śliskie zbocze’ 
i ap. l£kkoj m. ‘dziura, jama wypełniona wodą’; Carakšnia BrÚsh (fa) < ap. 
kret. c£rakaj m. || car£ki n. ‘duża skała, głaz’ i ap. brÚsh f. ‘zdrój, źródło’.

4. Tworzenie derywatów przymiotnikowych zakończonych na -kÒj, nienoto-
wanych w języku nowogreckim [Kafkalas, 1992, s. 36; Ksanthinakis, 2001, s. 308; 
apostolakis, 2008, s. 278], np. kret. gitsikÒj adi. ‘koźli’ (= ngr. katsik»sioj); 
kret. mesiakÒj (= ngr. mesa…oj) adi. ‘środkowy, znajdujący się pośrodku’; kret. 
ornikÒj (= ngr. »sucoj) adi. ‘cichy, spokojny, łagodny’.
3 Sufiks -…tsa (f.) uważany jest przez niektórych językoznawców za formant pochodzenia sło-

wiańskiego, wywodzący się z psł. *-ica [andriotis, 1990, s. 137; budziszewska, 1991, s. 79–80]. 
Wśród dość licznej grupy badaczy, zwłaszcza greckich, przeważa jednak przekonanie o rodzimej 
genezie przyrostka. formant -…tsa miałby powstać na bazie deminutywnego sufiksu -…tsi (n.), 
powstałego w procesie palatalizacji z uprzedniej postaci -…ki(n) < gr. biz. -…kion [browning, 
1969, s. 87; georgacas, 1982; Simeonidhis, 1987, s. 251–273; babiniotis, 2011, s. 599–600]. 
Wydaje się, że słowiańska geneza przyrostka -…tsa, poświadczonego w licznych wyrazach 
nowogreckich zapożyczonych od Słowian, nie może być kwestionowana. 
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W hydronomastykonie kreteńskim występuje kilka przykładów: GwnikÒ 
(Si), por. kret. gwnikÒj vs. ngr. gwniakÒj adi. ‘narożny’; MagarikÒ (Si) < ap. 
mag£ra f. ‘błoto, szlam, nieczystości’; Mesak» (ma); MesakÒj MÚloj (aa) 
vs. MesacÒj4 MÚloj (mp); Nozik£ n. pl. (aa) < kret. nozikÒj || noqikÒj || 
notikÒj (= ngr. nÒtioj) ‘południowy, położony na południu’. 

2.2. Fleksja nominalna 

analiza licznych świadectw źródłowych (głównie archiwalnych), z których 
wyekscerpowano ogromną liczbę kreteńskich nazw wodnych, dostarczyła kil-
kanaście przykładów form deklinacyjnych typowych dla dialektu kreteńskiego, 
eo ipso odmiennych od literackich norm współczesnego języka nowogreckiego: 

1. dopełniacz liczby pojedynczej przedimka rodzaju żeńskiego (ngr. thj) 
na Krecie przyjmuje postać tsh [tsi], czasami pod wpływem sandhi – tzh [dzi] 
[Kondosopulos, 1997, s. 66, 294]: kret. tsh mournšj vs. ngr. thj mourni£j (< ap. 
mourni£ f. ‘morwa biała, Morus alba L.’ a. ‘morwa czarna, Morus nigra L.’); kret. 
tsh kopel(l)i£j vs. ngr. thj kopšl(l)a (< ap. kopšl(l)a f. ‘dziewczyna’); kret. 
tsh makršj vs. ngr. thj makri£j (< przym. makri£ f. sg. ‘długa’); kret. tsh 
pezoÚlaj vs. thj pezoÚlaj (< ap. kret. pezoÚla f. ‘pole uprawne usytuowane 
na zboczu, ograniczone murem kamiennym’ vs. ngr. pezoÚla f. ‘kamienna ław-
ka’); kret. tsh Kr»thj vs. ngr. thj Kr»thj (< ngr. Kr»th f. ‘Kreta’). W nomosie 
Lasíthi rodzajnik tsh || tzh wymawia się niekiedy jako tshj [tsis] || tzhj [dzis]: 
kret. (Las.) ta sp…qia tzhj vs. ngr. ta sp…ti£ thj [Kondosopulos, 1997, s. 359].

formę dialektalną obserwuje się w następujących hydronimach: stsh5 
Kalogršj h TrÚpa (Re); tsh Kam£raj to RoÚma (Re); stsh Kater…naj to 
Sp»lio (aa); stsh Kerati£j to Pšrama (Si); stsh MamounoÚj (KS); tsh 
M£nej (ap); stsh Mari£j KaboÚsi (pl); stsh Panag…aj to Kam…ni (aN); 
tsh Papadi£j thn BrÚsh (Re); stsh Pštraj to NerÒ vs. thj Pštraj to NerÒ 
(am); tsh Suki£j to NerÒ (go), stsh Suki£j to NerÒ (KS, La).

2. dopełniacz liczby pojedynczej apelatywów i nazw własnych rodzaju 
męskiego zakończonych na -oj przybiera na Krecie zakończenie -o zamiast ngr. 
-ou [Kafkalas, 1992, s. 35; Kondosopulos, 1997, s. 66]: tou gšro vs. ngr. tou 

4 zapis mesacÒj vs. mesakÒj dokumentuje spirantyzację spółgłoski tylnojęzykowej [Kaczyńska, 
2014a, s. 102–103], por. ap. kret. tz£roucaj vs. tz£roukaj m. ‘krtań, gardło’. co do wahania k 
~ c, por. n. w. Mertakwni£j (go) vs. Mertacwni£j (mp) < kret. mertakwni£j || mertacwni£j 
m. ‘miejsce porośnięte krzewami mirtu, Myrtus communis L.’

5 allatywno-posesywne formy stsh, stou, stw(n), będące połączeniem przyimka se ‘do’ i ro-
dzajników liczby pojedynczej (tsh, tou) i mnogiej (twn) użytych w dopełniaczu, charakteryzują 
się dużą produktywnością w kreteńskiej mikrotoponimii. 
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gšrou; kret. tou Pštro vs. ngr. tou Pštrou; kret. tou ManoliÒ vs. ngr. tou 
ManolioÚ. Wydaje się, że zakończenie -o (poprawniej: -w) może być pocho-
dzenia doryckiego6.

W hydronimii kreteńskiej lokalna forma dopełniacza liczby pojedynczej 
ujawnia się w sporej liczbie wiarygodnych przykładów, np. stou Amar£nto 
(my); stou Afšnth CristÒ (Si); tou Gupof£raggo o PotamÒj (Re-my); 
stou ManwliÒ to RoÚma (Sf); stou M£rko o Sp»lioj (KS); tou Marm£ro 
(Wi); tou MounoÚco (am); stou Mour£ro (Re); stou PaloÚko (aa); stou 
PaterikÒ o MÚloj (aa); stou PritsikÒ to Spit£ki (go); tou RoupoÚlio 
h BrÚsh (aa); stou Sant…ko to Phg£di (Je); stou TricatÒ o PotamÒj (Si); 
stou FoÚsko h BrÚsh (go); stou CristoÚlio (am).

3. dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników równozgłoskowych rodzaju 
męskiego zakończonych na -aj, które w grece antycznej należały do III deklinacji 
imion o osnowie spółgłoskowej, ma zakończenie -ou zam. ngr. -a [Kafkalas, 
1992, s. 38], por. kret. kor£kou vs. ngr. kÒraka (< ap. kÒrakaj m. ‘kruk, Corvus 
corax L.’ < stgr. kÒrax, -akoj m. ‘ts.’).

W materiale hydronimicznym odnotowano dwa przykłady takiej odmia-
ny fleksyjnej: tou Kor£kou to Ršma vs. tou KÒraka to Ršma (Je); stou 
Skoul»kou (Re), por. ap. kret. skoul»kou vs. ngr. skoÚlhka (< kret. skoÚl-
hkaj m. ‘robak, zwł. dżdżownica, Lumbricus terrestris L.’).

4. dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju nijakiego zakoń-
czonych w temacie na spółgłoskę zębową -t ma zakończenie -tou zam. ngr. -toj 
[Kondosopulos, 1997, s. 299], por. kret. kre£tou vs. ngr. kršatoj (< ap. kršaj 
n. ‘mięso’), kret. gal£tou vs. ngr. g£la(k)toj (< ngr. g£la n. ‘mleko’), kret. 
dwm£tou vs. ngr. dèmatoj (< ap. dèma n. ‘płaski dach drewnianego domu’, kret. 
‘taras’), kret. mnhm£tou vs. ngr. mn»matoj (< ap. mn»ma n. ‘grób, nagrobek’).

W hydronimii kreteńskiej można wyróżnić co najmniej dwa przykłady tego 
typu: tou Aneqem£tou to Ru£ki (Si), por. ngr. an£qema, -atoj n. ‘klątwa’; 
tou AgioÚ7 Pnem£tou h Flšga (Si), por. kret. pnšma8 vs. ngr. pneÚma, -atoj 
n. ‘duch, dusza, tchnienie’.
6 W starożytnym dialekcie kreteńskim (i w innych dialektach doryckich) funkcjonowały dwa 

zakończenia dopełniacza liczby pojedynczej: -w, rzadziej -ou, por. gr. hom. -oio [bile 1988, 
s. 186; Jurewicz, 1999, s. 141].

7 W dopełniaczu liczby pojedynczej barytonicznych nominów rodzaju męskiego i nijakiego 
obserwuje się akcent oksytoniczny [Kaczyńska, 2014a, s. 113], stąd kret. agioÚ vs. ngr. ag…ou 
(< £gioj adi. ‘święty’).

8 W dialekcie kreteńskim w celu osiągnięcia możliwie pełnej eufonii unika się zbitek spółgłosko-
wych trudnych do wymowy poprzez ich upraszczanie [Kaczyńska, 2014a, s. 102], stąd m.in. 
em [εm] < eum [εvm], por. ngr. ršma < stgr. ∙eàma n. ‘strumień, potok’.
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5. Występowanie dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników deminutyw-
nych zakończonych na -£ki (n.) [Kafkalas, 1992, s. 35; Kondosopulos, 1997, 
s. 299] (forma nie istnieje w języku nowogreckim [LKN, s. 1516]), np. kret. gen. 
sg. aqakioÚ (< ap. kret. aq£ki n. ‘kwiatek’); kret. gen. sg. kapakioÚ (< ap. 
kap£ki n. ‘przykrywka, wieczko’).

formę dialektalną rejestrują następujące hydronimy: tou AlanakioÚ 
o RÚakaj (cha), por. demin. alan£ki n. < ngr. lud. al£ni n. ‘otwarte miej-
sce’; tou AlwnakioÚ o RÚakaj (cha), por. demin. alwn£ki n. < ngr. alèni n. 
‘klepisko, gumno, stodoła’; tou QulakioÚ o L£kkoj (Je) < n. teren. Qul£ki; 
tou KalamakioÚ to Pot£mi (cha) < n. teren. Kalam£ki; stou KastrakioÚ 
(Sf) < n. teren. Kastr£ki, por. demin. ngr. kastr£ki n. ‘mała twierdza, mała 
cytadela’; sthj Panagi£j tou MpantourakioÚ (my) < to Mpantour£ki 
< (tou) Mpantour£ki < tou Mpantour£kh (gen. sg.) < Mpantour£khj 
(nazw. fundatora kościoła); tou PlatanakioÚ to KalÚbi (go), por. demin. 
ngr. platan£ki n. < ap. pl£tanoj m. ‘platan wschodni, Platanus orientalis L.’

6. Rzeczowniki równozgłoskowe rodzaju żeńskiego tworzą liczbę mnogą za 
pomocą formantu -£dej, charakterystycznego dla imion „nierównozgłoskowych” 
[Kafkalas, 1992, s. 35; Kondosopulos, 1997, s. 299], por. kret. aderf£dej vs. 
ngr. aderfšj (< ap. aderf» f. ‘siostra’); kret. gr£dej vs. kret. gršj || ngr. grišj 
(< kret. gr£, grš || ngr. gri£ f. ‘staruszka’); kret. nuf£dej vs. ngr. nÚfej (< 
ap. nÚfh f. ‘panna młoda; synowa, bratowa’); kret. skol£dej vs. ngr. scolšj  
(< ap. scol» f. ‘szkoła’); kret. chr£dej vs. ngr. c»rej (< ap. c»ra f. ‘wdowa’).

powyższy typ fleksyjny obrazują jedynie dwa przykłady hydronimiczne 
(w tym jeden niepewny): Petr£dej (mp) < ap. pštra f. ‘skała, kamień’; (?) 
Yaq£dej9 (my) < ap. kret. y£qa f. ‘pałka dominikańska, Typha angustata L.’

7. mianownik liczby mnogiej tzw. rzeczowników równozgłoskowych rodzaju 
męskiego zakończonych na -aj ma zakończenie -oi zam. ngr. -ej [Kafkalas, 1992, 
s. 38], por. kret. agkouts£koi (< ap. kret. agkoÚtsakaj m. ‘grusza migdałolist-
na, Pyrus parviflora desf.’); kret. kor£koi vs. ngr. kÒrakej (< ap. kÒrakaj m. 
‘kruk, Corvus corax L.’); kret. cand£koi vs. ngr. c£ndakej (< ap. c£ndakaj 
m. ‘rów, przekop, fosa’)10.

9 hydronim Yaq£dej (pl.) można również wywodzić od nazw. Yaq£j || Yaq£khj [eTTK, 
s. 393, 431; Tsikritsi-Katsianaki, 1981, s. 249], por. ngr. yaq£j m. ‘wytwórca lub sprzedawca 
wyrobów wykonanych ze słomy i trzciny’.

10 Rzeczownikom tego typu towarzyszy akcent paroksytoniczny, będący zapewne śladem antycznej 
paroksytonezy doryckiej [Strockis, 2011, s. 245]. 
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Spośród ogromnej liczby hydronimów kreteńskich wynotowano tylko trzy 
przykłady: Agkouts£koi (che, fa); AnÚdroi (KS) < ngr. £nudroj adi. ‘bez-
wodny, suchy’; Cand£koi (Ki).

8. odpadnięcie końcowego -n w formach dopełniacza liczby mnogiej, z wy-
jątkiem sytuacji, w której może dojść do rozziewu [Kondosopulos, 1997, s. 66, 
292–293]: kret. tw dendrè vs. ngr. twn dšndrwn || dšntrwn (< ap. dšndro || 
dšntro n. ‘drzewo’); kret. tw Germanè vs. twn Germanèn (< etn. GermanÒj m. 
‘Niemiec’); kret. tw gerontè vs. ngr. twn gerÒntwn (< ap. gšrontaj m. ‘sta-
rzec’), ale kret. twn elidiè (< ap. kret. el…di n. ‘drzewo oliwne’) vs. ngr. twn 
elaiodšntrwn; kret. twn ozè (< ap. kret. ozÒ n. ‘zwierzę’) vs. ngr. twn zèwn, 
kret. twn aigidiè (< ap. kret. aig…di n. ‘mała koza’) vs. ngr. twn katsikièn.

Świadectwa źródłowe dostarczają wiele przykładów hydronimicznych: 
stwn Arnidiè to Ru£ki (aW); stw Bar£dw (Ki); tw BÒsw h BrÚsh (Re); tw 
Goudourè o Ce…marroj (Si); tw Diab£tw to Ru£ki (Je); tw Kokot»dw || stw 
gokot»dw(n) (Wi); tw Lagariè o PotamÒj (my); tw L…gkrw o PotamÒj (aW); 
tw Macè to Ru£ki (Je); tw Mpotènhdw to Far£ggi (Re); stw Nikolidi-
anè h Calšpa (go); stw Pabal»dw (fa); tw Pap£dw o MÚloj (KS); stw 
Saridianè to Ru£ki (pl); tw Tablianè to Rgu£ki (Je); stw Trupè o LagkÒj 
(Sf); stw Tsigkouniè (Je). 

9. biernik liczby mnogiej przedimka rodzaju męskiego i żeńskiego (ngr. touj 
i tij) niezależnie od rodzaju przyjmuje na Krecie postać tsi [tsi] [Kondosopulos, 
1997, s. 294; Rodhakis, 2005, s. 143], por. kret. tsi KrhtikoÚj vs. ngr. touj 
KrhtikoÚj (< etn. KrhtikÒj m. ‘Kreteńczyk’); kret. tsi Krhtikšj vs. ngr. tij 
Krhtikišj (< etn. Krhtiki£ f. ‘Kretenka’).

materiał hydronimiczny obficie dokumentuje dialektalną postać rodzajnika: 
stsi Bluc£dej11 (Si); stsi Gšrontej (Je); stsi D£fnej (ap); stsi PeÚkouj 
(ma); stsi Pollšj Sukšj (fa); stsi PotamoÚj (ma); stsi Sf£kej (pl); stsi 
Flšgej (che); stsi Ftšrej (aW).

10. biernik liczby mnogiej rzeczowników równozgłoskowych rodzaju mę-
skiego zakończonych na -aj ma zakończenie -ouj zam. ngr. -ej [Kondosopulos, 
2006a, s. 165], por. kret. mant£kouj (< ap. kret. m£ntakaj m. ‘kleszcz’); kret. 
cand£kouj vs. ngr. c£ndakej (< ap. c£ndakaj m. ‘rów, przekop, fosa’); kret. 
car£kouj vs. ngr. c£rakej (< ap. ngr. c£rakaj m. ‘linijka’, kret. ‘duża skała’).

11 allatywne formacje przyimkowe typu stsi Bluc£dej (‘do Wlichad’) są typowe dla mikroto-
ponimii kreteńskiej. 
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W hydronomastykonie kreteńskim zaobserwowano dwa takie przykłady: 
Kalik£douj (go) < Kalik£dej pl. < nazw. Kalik£j; tsi Cand£kouj (Ki); 
stw-n Purgiè tzi Car£kouj (am) < twn Purgiè[n] oi Car£koi.

11. zmiana rodzaju gramatycznego wobec stanu nowogreckiego [apostolakis, 
2008, s. 37; Laghudhianakis, 2009, s. 126], por. kret. £mmoj m. vs. ngr. £mmoj 
f. ‘piasek’12; kret. y»foj m. vs. ngr. y»foj f. ‘głos (w wyborach)’; kret. n. m. 
MÚrtoj m. vs. lit. MÚrtoj f. (dosł. ‘mirt’).

W hydronimii kreteńskiej znajdujemy kilka przykładów: /Ammoj m. (mp – 
2 nazwy) vs. Plaqi£ /Ammoj (go); PacÚnammoi m. pl. (my).

12. zastępowanie występujących w języku nowogreckim wyrazów rodzaju 
nijakiego (deminutywnych z pochodzenia) formami rodzaju męskiego i żeńskiego 
(odbieranymi w języku lit. jako augmentativa lub archaizmy) [charalambakis, 
1998, s. 345–347; 2001, s. 89–91], np. kret. b£lsamoj || b£rsamoj m. ‘mięta 
polej, Mentha pulegium L.’ vs. ngr. b£lsamo n. ‘balsam, balsamowiec’; kret. 
qÚmoj m. vs. ngr. qum£ri n. ‘macierzanka, Thymus capitatus L.’; kret. karpoÚza 
f. vs. ngr. karpoÚzi n. ‘arbuz’; kret. kefal» f. vs. ngr. kef£li n. ‘głowa’; kret. 
kotsufÒj m. vs. ngr. kotsÚfi n. ‘kos’; kret. krigiÒj m. vs. ngr. kri£ri n. ‘baran’; 
kret. pÒdaj m. vs. ngr. pÒdi n. ‘noga’; kret. potamÒj m. vs. ngr. pot£mi n. ‘rzeka, 
strumień’; kret. pl£tanoj m. vs. ngr. plat£ni n. ‘platan wschodni, Platanus 
orientalis L.’; kret. pr…noj m. vs. ngr. pourn£ri n. ‘dąb kermesowy, Quercus 
coccifera L. var. calliprinos homboe’; kret. skÚloj m. vs. ngr. skul… n. ‘pies’; 
kret. cšra f. vs. cšri n. ‘ręka’. 

hydronimia kreteńska poświadcza wiele miejscowych apelatywów, np. 
Acl£dej (Ki), thj Cl£daj (Ki), por. ap. zach.-kret. acl£da f. ‘grusza migda-
łolistna, Pyrus amygdaliformis vill.’ vs. ngr. ‘duża gruszka (owoc)’; KotsufÒj 
(aW); tou KotsufoÚ to Ru£ki (KS); Pl£tanoj (pl, Je – 3 nazwy) vs. 
Plat£ni (ap, aN, fa, mp, Re, Si – 10 nazw); Pr…noj (ap, ma, Si – 4 nazwy), 
PrinopÒtamoj (Je, mp – 3 nazwy); PotamÒj (ap, aa, aN, aW, che, fa-go, 
he-go, Je, Ki, my, mp, pl, Re, Sf – 20 nazw), Potamo… (aW, KS, ma – 4 nazwy) 
vs. Pot£mia (Je); tou Skoul»kou (Re), por. ap. kret. skoÚlhkaj m. vs. ngr. 
skoul»ki n. ‘robak, zwł. dżdżownica, Lumbricus terrestris L.’

13. Niekiedy rzeczowniki rodzaju męskiego o osnowie na -o- (tj. zakończone 
w mianowniku liczby pojedynczej na -oj) zmieniają kategorię gramatyczną na 
nijaką (tj. przyjmują przedimek rodzaju nijakiego to) per analogiam do rzeczow-
ników rodzaju nijakiego o osnowie na -es- (mających nom.-acc. sg. zakończony 

12 obok oficjalnej postaci wsch.-kret. n. m. Pacei£ /Ammoj (Je) funkcjonuje ludowa forma PacÚj 
/Ammoj [Stawrakis, 2002, s. 24].
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na -oj) typu mšroj n. ‘część’, d£soj n. ‘las’ [Kafkalas, 1997, s. 35], np. kret. 
laÒj n. vs. ngr. laÒj m. ‘lud’; kret. stratÒj n. vs. ngr. stratÒj m. ‘wojsko’; 
kret. ploÚtoj n. vs. ngr. ploÚtoj m. ‘bogactwo’. W dialekcie kreteńskim daje 
się zauważyć również inne zjawisko fleksyjne polegające na zmianie przynależ-
ności deklinacyjnej: rzeczowniki rodzaju nijakiego o osnowie na -o-, otrzymują 
zakończenie na -os, przejęte od rzeczowników o osnowie na -es- [Ksanthinakis, 
2001, s. 26], np. kret. krÚoj n. vs. ngr. krÚo n. ‘zimno’; kret. dèroj n. vs. ngr. 
dèro n. ‘dar’.

W całym materiale hydronimicznym odnotowano tylko dwa takie przykłady: 
QÒloj n. (Si), por. ap. ngr. qÒloj m. ‘sklepienie, strop, kopuła’; M£raqoj n. 
(my), por. ap. ngr. m£raqoj m. || m£raqo n. ‘koper włoski, Foeniculum vulgare 
mill.’

14. użycie liczby mnogiej (plurale tantum) określonych rzeczowników, które 
w kojné nowogreckiej występują w liczbie pojedynczej [Kafkalas, 1992, s. 35], 
np. kret. phl£ n. pl. vs. ngr. phlÒj m. ‘glina, błoto’; kret. riz£ n. pl. vs. ngr. 
r…za f. ‘korzeń; podnóże góry’; kret. ploÚth n. pl. vs. ploÚtoj n. ‘bogactwo’; 
kret. c£rej f. pl. vs. ngr. c£rh f. ‘wdzięk, powab’ [babiniotis, 2002, s. 1400, 
1430, 1546, 1936].

W hydronimii kreteńskiej poświadczone są tylko dwa przykłady: Kak£phla 
(am); Pagwnišj (mp-La), por. ap. pagwni£ f. ‘mróz, chłód’.

3. leksyka

Kreteński dialekt wyróżnia się bardzo bogatą leksyką, odmienną od słownictwa 
języka nowogreckiego i innych nowogreckich dialektów bądź gwar lokalnych13. 
Wiele dialektalnych wyrazów pochodzi wprost ze starożytnej bądź średnio-
wiecznej greki [andriotis, 1992, s. 116; Kondosopulos, 2001, s. 33–34], por. 
kret. agn» f. (< stgr. ¥gnoj) vs. ngr. lugari£ f. ‘niepokalanek pieprzowy, Vitex-
-agnus castus L.’; kret. ap…di n. (< stgr. demin. ¢p…dion < ap. ¥pion) vs. ngr. 
acl£di n. ‘gruszka’; kret. a…ga f. (< stgr. a‡x, gen. sg. a„gÒj) vs. ngr. kats…ka 
f. ‘koza’; kret. co…roj m.14 (< stgr. co‹roj) vs. ngr. gouroÚni n. ‘świnia, wieprz’. 

13 ch. charalambakis [2004, s. 602] wydziela około 1000 wyrazów ogólnokreteńskich, odróż-
niających dialekt kreteński od pozostałych odmian języka nowogreckiego. do najbardziej 
charakterystycznych dialektyzmów kreteńskich zalicza następujące wyrazy: …nta || e…nta 
adv. ‘co, dlaczego, jak’, gi£nta adv. ‘dlaczego’, epaš adv. ‘tu, tutaj’, Òi ‘nie’, kopšli n. 
‘chłopiec, dziecko’, kouzoulÒj adi. ‘szalony’, pr£ma n. ‘coś’, filiÒtsoj m. ‘chrześniak’, 
grikè ‘słuchać; odczuwać; dowiadywać się’, qwrè ‘widzieć, obserwować’, xano…gw ‘starać 
się, próbować; opiekować się; widzieć, patrzeć’, glakè ‘biec’, cšra f. ‘ręka’.

14 Kreteńskie nazwy świni omawia e. Kaczyńska [2009, s. 245–256]. 
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Szczególnie słownictwo pasterskie, terminologia rolnicza oraz fitonimia pełne 
są takich archaicznych wyrazów. Kreteńczycy zamiast apelatywów pochodzenia 
obcego często używają synonimów o starożytnej genezie, np. kret. £rkaloj m. 
‘borsuk kreteński’ (< stgr. dor.15) vs. ngr. asbÒj m. ‘borsuk, jaźwiec’; kret. r…fi n.  
(< stgr. demin. ™r…fion < ap. œrifoj) vs. ngr. kats…ki f. ‘koziołek’; kret. fr…sa f.  
(< stgr. qr…ssa) vs. ngr. ršgga f. ‘śledź’; kret. boÚkoloj (< stgr. boukÒloj) 
|| boskÒj m. vs. ngr. tsop£nhj m. ‘pasterz’; kret. dèma n. vs. ngr. tar£tsa 
f. ‘taras’.

W dialekcie kreteńskim odnotowano niewielką liczbę wyrazów pochodzenia 
łacińskiego [Kondosopulos, 2001, s. 34–35; pitikakis, 2001, s. 776], np. kret. 
xÒmpli n. ‘przykład’ (< łac. exemplum n. ‘ts.’); kret. y…ki n. ‘msza, nabożeństwo; 
orszak ślubny’ (< łac. obsequium n. ‘uległość, posłuszeństwo’). materiał hydro-
nimiczny dokumentuje kreteński apelatyw mht£to n. ‘bacówka górska; zagroda, 
owczarnia; serownia’ (< łac. mētatum n. ‘miejsce wyznaczone na mieszkanie, 
kwaterę, obóz’), por. n. w. MhtatoÚli NerÒ (Sf); Mhtatarš (aW) < zach.-kret. 
mhtat£rhj adi. ‘mający związek z mitáto’. 

Inną charakterystyczną cechą dialektu kreteńskiego jest duża liczba zapo-
życzeń włoskich, głównie weneckich, przejętych w dobie panowania Republiki 
Weneckiej na wyspie (1204–1669) [Kondosopulos, 2001, s. 35], np. kret. 
mpoÚka f. (por. łac. bucca f. ‘policzek, gęba, pysk’, wen. buca f. ‘wąski otwór, 
wylot kanału’) vs. ngr. stÒma n. ‘usta’; kret. remšdio n. (por. łac. remedium 
n. ‘środek leczniczy, lekarstwo, lek’, wen. remedio m. ‘ts.’) vs. ngr. f£rmako 
n. ‘lek, medykament’; kret. str£ta f. (por. łac. [via] strata f. ‘brukowany 
gościniec’, wen. strada f. ‘ts.’) vs. ngr. drÒmoj m. ‘droga’, ngr. odÒj f. ‘ulica’; 
kret. fount£na f. (por. łac. [aqua] fontana f. ‘źródlana woda’, wł. fontana f. ‘ts.’) 
vs. ngr. brÚsh f. ‘źródło’ etc. 

Także okupacja turecka (1669–1898) odcisnęła piętno na leksyce gwar kreteń-
skich [Kondosopulos, 2001, s. 35; orfanos, 2014]. Wiele wyrazów dialektalnych 
wykazuje turecką proweniencję, np. kret. mezarl…ki n. (< tur. mezarlık) vs. ngr. 
nekrotafe…o n. ‘cmentarz’; kret. mez£ri n. (< tur. mezar) vs. ngr. t£foj m. ‘mo-
giła, grób’; kret. mpeg…ri n. (< tur. beygir) vs. ngr. £logo n. ‘koń’; kret. ntan£j 
m. (< tur. dana) vs. ngr. mosc£ri n. ‘cielę’; kret. mpits£ki n. (< tur. bıçak) vs. 
ngr. maca…ri n. ‘nóż’; kret. mp£shj m. (< tur. baş) vs. ngr. archgÒj m. ‘wódz’; 
kret. mpog£zi n. (< tur. boğaz) vs. ngr. porqmÒj m. ‘wąskie przejście’; kret. 

15 dorycki charakter kreteńskiej nazwy borsuka był już wcześniej sygnalizowany w literaturze 
przedmiotu [Kaczyńska, Witczak, 2005, s. 113–114; 2007, s. 298–302]. 
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santrib£ni n. (< tur. şadırvan) [Kaczyńska, 2014b, s. 205] vs. ngr. anabrut»rio 
n. ‘fontanna’; kret. giacount»j m. (< tur. yahudi) vs. ngr. Iouda…oj m. ‘Żyd’. 

W leksyce kreteńskiej obserwuje się niewielką liczbę arabizmów [detorakis, 
1994, s. 126], które mogły przeniknąć do dialektu kreteńskiego albo w latach 
824–961, kiedy wyspa Kreta znajdowała się pod kontrolą Saracenów16, albo 
w okresie panowania egipskiego (1830–1840)17. za arabizmy uważa się apelaty-
wy: az£phj m. ‘przyjaciel, towarzysz’, także ‘biedak, nieszczęśnik’, azigani£ f. 
‘niesprawiedliwość, przebiegłość, oszustwo, szkoda’, amir£j m. ‘pan, władca’, 
gaz… n. ‘drobny, zwarty ścieg’, zag£ri n. ‘stalowy gwoździk używany do moco-
wania podeszwy w kreteńskim obuwiu’, kan£ki n. ‘pochlebstwo, służalczość’, 
ner£ntzi n. ‘pomarańcza’, far… n. ‘koń’. Nazwę Katsabás (ngr. Katsamp£j), 
określającą cztery kreteńskie hydroobiekty [Lupasis, 2000, s. 343–344; Kaczyń-
ska, 2014b, s. 205, przyp. 16], wywodzi się od arabskiego leksemu qaṣabä(t) 
‘tchawica / Luftröhre’ [Stachowski, 1977, s. 25]. 

W przeciwieństwie do narzeczy północnogreckich, dialekt kreteński wchłonął 
niewielką liczbę wyrazów pochodzenia słowiańskiego [Kaczyńska, Witczak, 
2008, s. 129–146], albańskiego czy rumuńskiego [Kondosopulos, 1997, s. 65].

Warto zaznaczyć, że w kreteńskiej leksyce obok dialektyzmów pankreteńskich 
pojawiają się również wyrazy o ograniczonym zasięgu. I tak, w nomosie chaniá 
konik polny (ngr. akr…da) określany jest terminem agrimoÚtsa, w demosie 
Jerápetra kampanÒj, w demosie Sitía zaś pštakaj [Kondosopulos, 2006a, s. 22; 
2006b, s. 226]. W zachodniej części Krety żółwia nazywa się kourkoÚtsa || 
koukoÚtsa, podczas gdy we wschodniej części wyspy w powszechnym użyciu 
znajduje się wyraz (a)celèna [Kondosopulos, 2006a, s. 176; 2006b, s. 154] 
(por. hydronimy Acelèna [ma], Acelwn£rhj [aa]). Inne przykłady: koÚklhj 
‘kogut’ (zach. Kreta) vs. peteinÒj (wsch. Kreta); goulaqÒj ‘komar’ (zach. 
Kreta) vs. karnamp…ti (wsch. Kreta); kremastÒj adi. ‘wysoki’ (nomós chaniá) 
vs. makrÚj (pozostałe nomosy Krety).

W hydronimii kreteńskiej dostrzegamy znaczną liczbę nazw rejestrujących 
słownictwo typowe dla Krety, np. Apidi£ (mp) < ap. kret. apidi£ f. ‘grusza 
pospolita, Pirus communis L.’ (< stgr. ¥pioj); NtaÚkoj (Ki) < ap. kret. ntaÚkoj 
m. ‘wąwóz, jar, mała dolina’; Fount£na (aa, cha, fa, go, he, ma, pl – 11 nazw) 

16 prawdopodobnie rejon Sfakiá (pd.-zach. część Krety) nigdy nie znalazł się pod okupacją arabską 
[detorakis, 1994, s. 123; Rackham, moody, 2004, s. 4].

17 mahmut Iv, sułtan turecki, w roku 1830 w podzięce za pomoc w stłumieniu rewolty na wyspie 
przekazał oficjalnie Kretę regentowi egiptu mehmetowi alemu. po dziesięciu latach na mocy 
traktatu londyńskiego (3 czerwca 1840 r.) wyspa powróciła pod panowanie tureckie [detorakis, 
1994, s. 321–326]. 
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< ap. kret. fount£na f. ‘obfite źródło wody, zdrój’ (< wł. fontana) [Kaczyńska, 
2014b, s. 198]. Niekiedy kreteńskie dialektyzmy leksykalne są wyjątkowo 
obficie poświadczone w materiale hydronomastycznym, np. /Arkaloj (aN), 
ArkalonerÒ (La) < ap. kret. £rkaloj m. ‘borsuk, jaźwiec’; Arkalšj (ap, 
aa, KS), Arkališj (go, cha, mp, KS) < ap. zach.-kret. arkalš || wsch.-kret. 
arkali£ f. ‘nora borsucza’. od słowa kret. bits…la f. ‘sęp płowy, Gyps fulvus 
hablizl’ a. ‘orzeł przedni, Aquila chrysaetos Severtzov’ (< śrłac. albicilla) 
oraz jego derywatu wsch.-kret. bitsili£ || zach.-kret. bitsilš f. ‘sępie a. orle 
gniazdo’ utworzono następujące hydronimy: Bits…lej (Re), Bitsili£ (che, KS), 
BitsilÒkoumoj (Je), BitsilÒbrush (che), Mpitsilišj (Je).

Niestety, obecnie na obszarze całej Krety osobliwości miejscowego dialektu 
ustępują pod naporem silnego oddziaływania literackiego języka nowogreckiego. 
młode pokolenie Kreteńczyków, zwłaszcza wykształconych, przestaje używać 
rodzimej gwary i stara się posługiwać językiem greckim zgodnie ze współcze-
sną normą literacką. Swoją gwarę zachowuje z reguły społeczność wiejska, 
najczęściej starsze pokolenia, lecz wiele osobliwości o charakterze lokalnym 
stopniowo zanika. W mowie przeciętnego Kreteńczyka dostrzega się coraz mniej 
cech miejscowych gwar, co jest spowodowane postępującą edukacją i oddziały-
waniem masowych środków przekazu, emigracją młodego pokolenia ze wsi do 
miast (często poza Kretę), zanikaniem dawnych tradycji, a także gwałtownym 
rozwojem turystyki, techniki i przemysłu. 

poDsUmowanie

materiał hydronomastyczny z terenu Krety wykazuje wszystkie charakterystyczne 
cechy dialektu kreteńskiego i pozwala prześledzić rozbieżności, jakie zachodzą 
w stosunku do literackiego języka nowogreckiego. W niniejszym przeglądzie, 
obejmującym zjawiska morfologiczne i słownictwo kreteńskie, zostały uwydat-
nione wszystkie procesy i dialektyzmy leksykalne, które można było zaobserwo-
wać w trakcie badań nad nowożytną hydronimią kreteńską. W prezentowanym 
artykule pominięto zjawiska składniowe, a w zakresie morfologii zagadnienia 
związane z formacjami werbalnymi, które z natury rzeczy nie znalazły odzwier-
ciedlenia w nazewnictwie wodnym. 



 dIaLeKT KReTeńSKI JęzyKa NoWogRecKIego... 73

RozWIĄzaNIa SKRÓTÓW

Nazwy kreteńskich demosόw (wg podziału obowiązującego od 1.01.2011 r.): 

am – amári
an – anója 
ap – apokóronas
aa – archánes-asterúsia 
aN – Ájos Nikólaos 
aW – Ájos Wasílios 
cha – chaniá 
che – chersónisos 
fa – fajstos (festós) 
ga – gháwdhos
go – gortyna (ghórtina)
he – heraklion (Iráklio)

Je – Jerápetra 
Ki – Kísamos
KS – Kándanos-Sélino
La – oropédhio Lasíthi 
ma – malewízi 
my – milopótamos 
mp – minóa pedhiádhas
pl – plataniás
Re – Réthimno
Sf – Sfakiá 
Si – Sitía 
Wi – Wiános 

skróty konwencjonalne
a. – albo 
acc. – biernik (accusativus)
adi. – przymiotnik (adiectivum)
adv. – przysłówek (adverbium) 
ap. – apelatyw 
demin. – wyraz zdrobniały  

(deminutivum) 
dor. – dorycki (dialekt) 
etn. – etnonim 
f. – rodzaj żeński (femininum)
gen. – dopełniacz (genetivus) 
gr. biz. – grecki bizantyński (język)
kret. – kreteński (dialekt)
lit. – literacki 
lud. – ludowy 
m. – rodzaj męski (masculinum) 
n. – rodzaj nijaki (neutrum) 
n. m. – nazwa miejscowa 
n. teren. – nazwa terenowa 
n. w. – nazwa wodna 

nazw. – nazwisko 
ngr. – nowogrecki (język) 
np. – na przykład 
pl. – liczba mnoga (pluralis) 
por. – porównaj 
przym. – przymiotnik 
sg. – liczba pojedyncza  

(singularis) 
stgr. – starogrecki (język)
śrłac. – średnowieczny łaciński 

(język)
ts. – to samo 
tur. – turecki (język)
tzw. – tak zwany 
vs. – versus
wł. – włoski (język) 
wsch.-kret. – wschodniokreteński 
zach.-kret. – zachodniokreteński 
zw. – zwany, -a, -e 
zwł. – zwłaszcza
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Elwira Kaczyńska

dIaLeKT KReTeńSKI JęzyKa NoWogRecKIego –  
pRÓba opISu Na bazIe maTeRIaŁu hydRoNImIczNego,  

częŚĆ 2: moRfoLogIa I LeKSyKa 

Streszczenie

artykuł jest uzupełnieniem wcześniejszej publikacji [Kaczyńska, 2014a, s. 93–120], pokazującej 
charakterystyczne cechy dialektu kreteńskiego języka nowogreckiego poprzez pryzmat nowożytnej 
hydronimii wyspy Krety. W niniejszej pracy omówiono wybrane ogólnokreteńskie zjawiska 
morfologiczne (słowotwórcze i fleksyjne). część tych zjawisk ma archaiczny charakter, sięgający 
zapewne epoki antycznej. Ślady starożytnego dialektu doryckiego obserwuje się także w leksyce 
apelatywnej, stanowiącej podstawę kreteńskich jednostek hydronimicznych. W słownictwie 
dialektu kreteńskiego zauważa się silny wpływ języka włoskiego, co tłumaczy się długoletnim 
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panowaniem Republiki Weneckiej na Krecie (1204–1669). Leksyka kreteńska obfituje w turcyzmy, 
wchłonięte przez dialekt miejscowy w okresie osmańskiej okupacji wyspy (1669–1898). 
odnotowuje się arabskie pochodzenie ograniczonej liczby dialektyzmów. zapożyczenia z języków 
południowosłowiańskich, albańskiego lub rumuńskiego stanowią bardzo znikomą grupę. 

The cReTaN dIaLecT of The modeRN gReeK LaNguage –  
a pReLImINaRy deScRIpTIoN oN The baSIS of hydRoNymIc daTa,  

paRT 2: moRphoLogy aNd vocabuLaRy

Summary 

The paper, which supplements an earlier article [Kaczyńska, 2014a, s. 93–120], presents an 
overview of different features of the cretan dialect of modern greek on the basis of the island’s 
modern hydronymy. The author discusses 18 morphological phenomena connected with common 
cretan word-formation and nominal flexion. Some of them demonstrate an archaic (ancient 
greek) character. There are clear traces of ancient doric speech in the vernacular vocabulary, 
as well as in the modern cretan water names. The cretan dialect was strongly influenced by the 
Italian language during the venetian occupation of the island (1204–1669). The Turkish language 
contributed significantly to the dialect’s lexicon by supplying numerous loanwords absorbed during 
the ottoman rule in crete (1669–1898). Some cretan dialectisms seem to derive from arabic. 
Lexical borrowings from South Slavic, albanian and Romanian are sparse. 


