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Wprowadzenie

Do przygotowania tego zbioru materiałów dydaktycznych skłoniło nas wieloletnie doświad-
czenie, jakie zdobyłyśmy, ucząc dialektologii polskiej, zwłaszcza zaś zmieniający się wyraźnie 
stan świadomości językowej i świadomości regionalnej słuchaczy.

Skrypt ten jest tak pomyślany, żeby typową wiedzę językową o gwarach i dialektach (teksty 
gwarowe) przedstawić na tle szerszym, w perspektywie socjolingwistycznej (część pierwsza) 
oraz etnolingwistycznej (część druga). 

W dobie fuzji języka ogólnego z jego odmianami regionalnymi, w dobie ekspansji odmia-
ny potocznej, licznych interferencji także w komunikacji oficjalnej istotna może się okazać 
świadomość dialektologiczna — pomocna w zrozumieniu tych procesów. Na językową i ko-
munikacyjną sprawność słuchaczy niewątpliwie wpłynąć powinna wiedza o współczesnym 
komunikacyjnym statusie gwar ludowych, o regułach przełączania kodu, o dynamice procesu 
wyzbywania się gwary, a także o niewspółmierności leksykalnej gwar i polszczyzny ogólnej. 
Zjawiska te bowiem nierzadko są współcześnie podłożem niepewności lingwistycznej i ję-
zykowych błędów. Wiedza socjolingwistyczna w prezentowanym tu zakresie może pomóc 
w świadomym rozpoznawaniu sytuacji komunikacyjnych, w których gwaryzmy i dialektyzmy 
są stosowne.

Przywołujemy więc autorów i opracowania teoretyczne ważne dla dialektologii socjologi-
zującej i socjolingwistyki oraz etnolingwistyki. Prezentujemy owe teksty w wyborze, w postaci 
wypisów. Fragmenty artykułów są jednak na tyle obszerne, by służyły prezentacji całego spek-
trum zagadnień, z których każde stanowi pewną spójną całość. 

Opracowaniom teoretycznym towarzyszą teksty gwarowe, ich dobór powinien pomóc 
w ilustrowaniu teoretycznie rozpoznawanych zjawisk. Są to bowiem teksty i dawne, i najnow-
sze. Można rzec: dydaktycznie sprawdzone — budzą bowiem zainteresowanie swą treścią, 
anegdotą, nie tylko językową formą.

Obecnie młodzi ludzie nie znają już dawnych obyczajów, wierzeń, obrzędów — choć wielu 
z nich magiczna moc słowa jest bliska (przesądy i zabobony kultury popularnej, horoskopy, 
numerologia itp.). Chcemy — pokazując tradycję i przeszłość, bogatą kulturę ludową — przy-
czynić się do kształtowania poczucia własnej regionalnej tożsamości. Poznanie tradycji danej 
społeczności, jej wyjaśnienie i odtworzenie pozwalają głębiej zrozumieć specyfikę, kulturę 
i mentalność jej członków. Mała ojczyzna, miejsce zakorzenienia człowieka w jego regional-
nym środowisku, chroni w pewien sposób przed zagubieniem w kulturze masowej i anonimo-
wej społeczności. Odpowiedzią na cywilizację globalną, na uniformizację życia społecznego 
może być powrót do korzeni własnej kultury, do swej ojczyzny lokalnej. Niewątpliwie uznać 
trzeba, że konstytuującą funkcję dla owej kulturowej tożsamości pełni język. 
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Publikacja nasza nie jest podręcznikiem do dialektologii (w obiegu dydaktycznym od daw-
na funkcjonują znakomite pozycje). Nie uwzględniamy zatem analiz tekstów, nie omawiamy 
cech poszczególnych dialektów. Nasz autorski wybór zagadnień ma prowadzić przez gąszcz 
tematyki dialektologicznej rozrzuconej w różnych opracowaniach książkowych i artykułach. 
Ma pomóc poszukującym w opanowaniu najważniejszych jej problemów, a prowadzącemu 
zajęcia ułatwić ich wybór poprzez proponowaną literaturę i teksty.

Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne wpłynęło na wybór formy zapisu tekstów gwaro-
wych. Zdecydowałyśmy się na zapis uproszczony, półfonetyczny, który redukuje do niezbędne-
go minimum zestaw znaków specyficznych. Konsekwentnie wprowadzamy go we wszystkich 
przywoływanych tekstach (jeśli w pojedynczych przypadkach jest inaczej, odnotowujemy to 
przy danym tekście). Zapis taki oddaje dla potrzeb dydaktycznych dostatecznie wiernie wymo-
wę gwarową, pozostaje jednak maksymalnie blisko zapisu ortograficznego.

Zasady pisow ni

ł = u niezgłoskotwórcze, wargowe (np. łojciec)
ł podniesione = artykulacja słabsza, element labialny (np. ło) przed samogłoską
j = i niezgłoskotwórcze
h, ch = (przydechowe w nagłosie)
γ = h (dźwięczne)
rsz, rż, rż = r frykatywne 
ŋ = tylnojęzykowe n
spółgłoski zmiękczone i miękkie = zapis ortograficzny
samogłoski pochylone:

ó = o pochylone 
é = e pochylone
å = a pochylone 

głoski pośrednie: 
oe = głoska pośrednia między o i e
y i = samogłoska pośrednia między y oraz i 
ye = y rozszerzone
ů = u rozszerzone

dwuznaki:
sz = š 
cz = č
dżj, szj, czj = sziakanie

samogłoski nosowe:
ỹ = y nosowe
õ = o nosowe
ờ = o nosowe zwężone
ų = o nosowe silnie zwężone 
ã = a nosowe



Uwaga redakcyjna: w przywoływanych tekstach artykułów wprowadzamy ujednoliconą 
formę przypisów i odwołań bibliograficznych. Pod tekstami zostają jedynie przypisy meryto-
ryczne, wewnątrz artykułów wprowadzono przypisy w systemie amerykańskim odsyłające do 
bibliografii na końcu tomu.

Aldona Skudrzyk
Elżbieta Rudnicka ‑Fira

2 Dialektologia…
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