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Wstęp

Kontakty językowe to zagadnienie często podejmowane przez lingwi-
stów. Ujęcia tej problematyki są wielostronne, tak jak wiele stosowa-
nych metodologii.

Omawiając wyrazy, które mogą wskazywać na dawne zapożyczenia, 
należy sięgnąć do informacji archeologicznych i historycznych dotyczących 
obszarów występowania danych leksemów. W połowie XIII w. niektóre 
miejscowości północno-wschodniego Mazowsza, jak na przykład Wizna, 
Święck, Raj (Rajgród) leżały na szlaku łączącym Ruś z Jaćwieżą. Szlak 
ten sięgał dalej na Mazowsze aż do Płocka przez Maków Mazowiecki 
(Kamiński 1961: 18). Również w tamtym czasie (i wcześniej, bo już 
w XI w.) funkcjonował szlak wodny Dniepr–Prypeć–Bug–Wisła (Kamiński 
1961: 21). To może być argumentem przemawiającym na rzecz przeni-
kania elementów językowych.

Jan Tyszkiewicz w pracy Mazowsze północno-wschodnie we wcze-
snym średniowieczu, wskazuje: 

Nie przesądzając problematyki etnicznej i w konsekwencji kulturowej terytorium 
Grodów Czerwieńskich, po bliższych badaniach materiałów archeologicznych 
z dorzecza górnej Narwi i środkowego Bugu (zlewiska rzeki Leśnej, Muchawca), 
stwierdzić można w drugim wypadku zachodniosłowiański charakter pierwot-
nego osadnictwa (Tyszkiewicz 1974: 147).

Kurhany podlaskie z warstwą ciałopalenia z VII–X w. mają poświad-
czać tę hipotezę.

Tezą, dotychczas niepotwierdzoną, jest istnienie „na terenie antropore-
gionu wysoczyzn podlaskich «małego plemienia» zachodniosłowiańskiego” 
(Tyszkiewicz 1974: 189). Występowanie zespołu osadniczo-kulturowego 
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Staropodlasian w jakimś stopniu wyjaśniałoby zagadkę obecności tych 
samych wyrazów na obszarach pogranicza wschodnio- i zachodniosło-
wiańskiego. 

 Podczas prowadzonych przez nas badań pogranicza polsko-wschod-
niosłowiańskiego na podstawie bogatych materiałów gwarowych zawar-
tych w atlasach, słownikach, opracowaniach monografi cznych i zbiorach 
kartotekowych natrafi amy na podstawową trudność, tj. na brak infor-
macji historycznych o materiałach ograniczających się tylko do gwar 
(por. Rembiszewska, Siatkowski 2018, 2019). Znaleźliśmy jednak wiele 
wyrazów, gdzie nowsze materiały, a zwłaszcza potwierdzenia w nazwach 
miejscowych oraz zestawienia ogólnosłowiańskie pozwalają skonstatować, 
że historycznie sięgały one znacznie dalej na zachód, niż to pokazują wy-
korzystywane źródła głównie z XX, rzadziej z drugiej połowy XIX w. 

Problemem jest, czy wczesne poświadczenia na pograniczu zawsze 
dowodzą, że są to przykłady wczesnych pożyczek leksykalnych sięga-
jących aż średniowiecza, czy może raczej stanowią one archaizmy wy-
kazujące dawne zgodności (zbieżności, nawiązania), dawną wspólnotę 
z językami wschodniosłowiańskimi. Na tym terenie ciągle nasuwają się 
wątpliwości, czy mamy do czynienia z leksykalnymi wpływami wschod-
niosłowiańskimi, czy z polskimi archaizmami leksykalnymi zachowanymi 
pod wpływem wschodniosłowiańskim1. Formułując to inaczej, bo termin 
wpływ jest tutaj wieloznaczny, postawimy pytanie: czy mamy do czy-
nienia z pożyczkami wschodniosłowiańskimi, czy z rodzimymi archa-
izmami, których utrzymanie się można przypisać interferencji języków 
wschodniosłowiańskich. Uściślenie to wydaje się ważne, ponieważ inter-
ferencje polegające na podtrzymaniu rodzimych archaizmów też bywają 
nazywane pożyczkami.

Książka jest kolejnym zbiorem studiów wyrazowych poświęconych 
polsko-wschodniosłowiańskim kontaktom językowym. Częściowo stano-
wi ona przedruk rozważań wydanych już w czasopismach, ale w różnym 
stopniu uzupełnionych i zmienionych, a poza tym dodaliśmy wiele analiz 
wyrazowych przez nas nigdzie niepublikowanych.

W wyborze tym koncentrowaliśmy się przede wszystkim na przykła-
dach wymagających uzupełnień i modyfi kacji w dotychczasowych opra-
cowaniach, a zwłaszcza na uzasadnieniu, czy rzeczywiście są powody 
do przyjmowania pożyczki, czy może ją trzeba zanegować. Okazuje się, 

1 Por. Kość 2000 z bogatą literaturą, której tu nie przytaczamy.
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że często mamy do czynienia z przykładami, gdzie rozstrzygnięcie nie 
jest łatwe.

Składamy serdeczne podziękowania osobom, które pomogły nam na 
różnych etapach powstawania tej książki. 

Publikacja ta nie mogłaby się ukazać bez wsparcia fi nasowego i or-
ganizacyjnego Dziekana Wydziału Polonistyki UW Profesora Zbigniewa 
Grenia oraz Dyrektora Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej 
Profesora Patrycjusza Pająka. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Bibliotekarzom z Biblioteki im. Zdzisława Stiebera Zdzisławowi 
Kłosowi i Krystynie Budek za pomoc w dotarciu do trudno dostępnych 
publikacji, zwłaszcza w okresie pandemii.

Dziękujemy Doktor Adrianie Ferenčíkovej z Bratysławy za przeka-
zanie materiałów z kartoteki Słowackiego słownika gwarowego, Doktor 
Patrycji Potoniec kierowniczce Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wie-
ku IBL PAN za przesłanie materiałów z SPXVI.

Składamy także podziękowania za korektę indeksu miejscowości 
Doktorowi Nikołajowi Antropowowi (część białoruska), Doktor Innie 
Horofi aniuk (część ukraińska) i Profesor Krystynie Rutkovskiej.

Wielkie podziękowania kierujemy także do Krzysztofa Marczyka za 
pomoc przy sporządzeniu indeksu.

Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie Włostowskiej, Panu Jarosławowi 
Asztemborskiemu z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Narodo-
wemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku za udostępnienie zdjęć i zgodę na
ich publikację.

Wyrażamy wielką wdzięczność Panu Dariuszowi Górskiemu za po-
moc i życzliwość, której po raz kolejny mieliśmy okazję doświadczyć 
w trakcie przygotowań publikacji do druku.

Dziękujemy także Szanownym Recenzentom – Profesorowi Feliksowi 
Czyżewskiemu i Profesorowi Januszowi Riegerowi, których cenne uwagi 
wniosły wiele istotnych uzupełnień i pozwoliły uniknąć niektórych błędów.
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Mapy omawianych obszarów
Zamieszczone mapy mają charakter schematyczny, przedstawiają 

miejscowości w sposób orientacyjny.

Mapa 1 Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, na podstawie Google Maps
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Mapa 2 Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie, na  podstawie Google Maps
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Studia wyrazowe

Bonda, bondka ‘mały bochenek chleba (z resztek ciasta)’ 
i wyrazy współrdzenne

Wyrazy bonda i bondka występują głównie w języku białoruskim, w Polsce 
mają ograniczony zasięg regionalny, sporadycznie bondę1 rejestrowano 
w języku ukraińskim. Dla języka białoruskiego przyjmuje się pożycz-
kę z języka litewskiego bandà m.in. ‘bułka, chlebek, bochenek chleba’, 
por. Fraenkel I 34, ESBM I 369–370 (z dalszą literaturą). Do języka 
polskiego wyrazy te mogły się dostać bezpośrednio z języka litewskiego 
(Gołąbek 1990: 134, Rembiszewska 2007: 86–87, Smułkowa 2009: 639) 
lub za pośrednictwem białoruskim (SW I 190, Zdancewicz 1957: 253, 
1964: 242, 1966: 26).

Dla rozstrzygnięcia tego problemu trzeba dokładnie przedstawić geo-
grafi ę i historię tych nazw w obu językach.

W języku białoruskim pojawia się бонда w znaczeniu ‘majątek, pie-
niądze’ już w 1468 r. w zapiskach „z zachodniej Rosji”, potem w 1529, 
1552, 1556–1557 w dokumentach związanych z Wilnem (HSBM II 146). 
W gwarach występuje w wielu znaczeniach, które przedstawiono w LAB IV 
m. 325, s. 107, pokazując wieloznaczność tego wyrazu: 1. ‘pieczywo 
z ciasta zakwaszonego lub niezakwaszonego i z kartofl i lub bez kartofl i’, 
2. ‘mała kiełbaska’, 3. niewielki kawałek ziemi do własnego użytku’, 
4. ‘gromadzone pieniądze’, 5. ‘zwierzęta dawane w posagu’, sporadycznie 
‘posag’. Poza tym podano osobne mapy w znaczeniu ‘bochenek chleba’ 

1 Przykłady zapisujemy w całej książce czcionką ZRCola, zaprojektowaną przez 
dra Petera Weissa, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Lublana.
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(m. 319 i 320), ‘chleb upieczony na patelni’ (m. 324), a w LAB III m. 153 
w znaczeniu ‘posag’ i m. 154 ‘zwierzęta dawane w posagu’ (por. tak-
że Zajka 2011: 32 „Zabiraj swaju bondu, bo mnie nima czym jaje kar-
mic” we wsi Sienkiewicze, na północny wschód od Berezy Kartuskiej). 
Te szczegółowe mapy nieraz nieco poszerzają zasięgi znaczeń na mapie 
poświęconej znaczeniu słowa. 

Dalsze uściślenia i uzupełnienia przynosi białoruski słownik pogra-
nicza białorusko-polsko-litewskiego (SPZB I 203–205) wyróżniający 
16 znaczeń. W kilku znaczeniach podano tu dokumentację materiałową 
również z gwar białoruskich na terenie Litwy. Należy dodać, że w wie-
lu wypadkach redaktorzy sygnalizują, że podobne znaczenia reprezento-
wane są także w języku litewskim. Na polisemiczność nazwy litewskiej 
wskazuje też ESBM I 369–370.

We wszystkich podanych znaczeniach bonda tworzy dosyć zwar-
ty obszar w północno-zachodniej Białorusi, na wschodzie zaś zano-
towano ją tylko w dwóch odosobnionych punktach pod Mohylewem 
i Homlem. Najczęściej w północno-zachodniej części Białorusi zapi-
sano ją w znaczeniu ‘pieczywo z ciasta zakwaszonego lub niezakwa-
szonego i z kartofl i lub bez kartofl i’. W znacznym rozproszeniu na tym 
terenie występuje znaczenie ‘bochenek’, a na mapach LAB III m. 154 
i LAB IV m. 525 tworzy sporą wyspę na północny wschód od Brześcia 
jako ‘zwierzęta dawane w posagu’. Bezpośrednio do gwar białoruskich 
nawiązują gwary wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie, gdzie 
sporadycznie podano bontka ‘mały bochenek chleba’, ‘mały chlebek’ 
(AGWB VI 172, s. 182). 

Jaškin 2005: 102 w pracy o białoruskich nazwach geografi cznych 
podaje wyraz bonda w znaczeniach historycznych: 1. ‘cząstka czegoś’,  
„dola”, 2. ‘przydział czegoś’, 3. ‘(szczególnie) ziemi, jaką daje się za 
zasługi’, 4. ‘kawałek ziemi, jaki najemny pracownik w nagrodę uprawia 
dla siebie’, 5. ‘kawałek ziemi zasiany do własnego wykorzystania’ oraz 
notuje nazwę uroczyska w postaci zdrobniałej Бондзiшка koło wioski 
Mieszetniki w obwodzie grodzieńskim.

Z Ukrainy pochodzi odosobniony zapis бонда ‘pieniądze zarobione 
przez niewolnika’ z 1529 r., który redaktorzy uważają za pożyczkę z pol-
skiego (SUM XVI–XVII t. III 29).

W języku polskim bonda i pochodne są regionalizmami północno-
-wschodnimi o dosyć szerokim zasięgu. Dokumentuje je SGP II 374, 
gdzie można jednak zauważyć pewne nieścisłości i opuszczenia, jak 
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wiona jest w Jeżewie, a bondka w Tykocińskiem, zaś pewne lokalizacje 
opuszczono, poza tym doszły materiały nowe. 

Kilka zapisów pochodzi z Litwy. Już SGPK I 104 podawał z Litwy 
bez ściślejszej lokalizacji bonda ‘wielki bochen chleba’ i bondka (por. też 
Koniusz 2001: 202), zaś Zdaniukiewicz 1972: 121 bonda ‘mały bochenek 
chleba z resztek ciasta wyskrobanego z dzieży’ z Łopatowszczyzny koło 
Turgiel nad granicą białoruską; Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 148 
bonda, bondaczka ‘placek z tartych i gotowanych kartofl i’ z pobliskich 
Ejszyszek, spod Landwarowa koło Wilna (w SMPP 115 też spod Trok), 
a także z miejscowości Lepy pod Kownem, bondeči z Kowieńszczyzny 
zanotowała również Karaś 2002a: 477, Smułkowa 2009: 298 podaje bon-
da ‘bochenek chleba’ z gwary polskiej na Brasławszczyźnie.

Dosyć szeroki zasięg ma bonda i pochodne w znaczeniu ‘mały bo-
chenek chleba (z resztek ciasta wyskrobanego z dzieży)’ w gwarach pol-
skich na pograniczu wschodnim. Zdancewicz 1964: 242, 1966: 26, 1975: 
33 rejestruje je pod Sejnami, m.in. z Radziuszek bonda, bondeczka, 
bonduk, bunduk i bandała, na Suwalszczyźnie zapisano jeszcze bond-
ka (Jagłowska 2004, Bacewicz 2011) i bonda, też w znaczeniu ‘obrzęk, 
zgrubienie’ (Ratasiewicz 2010, por. RóżnSłow 54), koło Puńska bonda
(Gołąbek 1990: 134), w Bilwinowie bonda, bondka i bondeczka, a w miej-
scowości Degucie bunduk, bundečka i bunduči, dalej spod Tykocina 
bonda [bąda] i bondka [bądka] ‘mała bułeczka z resztek ciasta’ (Gloger 
1893: 801 i Wisła XII 340), również spod Tykocina bądeczka (bądec-
kami), z Dobrzyniewa koło Białegostoku bondka, z okolic Knyszyna 
bonda ‘bochenek’ i bontka ‘bocheneczek’ (Rembiszewska 2007: 134), 
bontka ‘mała bułeczka z ciasta drożdżowego’, ‘pierwsza kromka odcięta 
z bochenka chleba, przylepka’ spod Ciechanowca (Maryniakowa 2011: 
18), bondečki pod Siemiatyczami z Miłkowic (-Maciek, -Paszek, -Janek), 
bonda i bondka spod Drohiczyna (Czarkowski 1908).

Wyraz bonda ‘mały bochenek chleba’ występuje też poza ścisłym 
pograniczem. Na wschodnich Mazurach zapisano bondka w znaczeniu 
‘placek z wyskrobków’ w Budkach pod Oleckiem, w Skarżynie pod 
Piszem i w Rynie pod Giżyckiem (SOWM I 205 i kartoteka słownika), 
jako ‘mały bochenek chleba’ zanotowano też w miejscowości Bełda pod 
Grajewem, a w AGM VI 289, s. 121 bontka ‘bułeczka z resztek ciasta 
wyskrobanego z dzieży’ tworzy zwartą wyspę pod Grajewem, Kolnem, 
Łomżą i Zambrowem. Na Podlasiu północnym w okolicach Brańska 
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znane jest, oprócz bondka ‘mały chlebek z resztek wyskrobanego ciasta’, 
złożenie skrabondek ‘pierwsza kromka chleba’ (KartDR).

W powiecie siemiatyckim na Białostocczyźnie do popularnych nale-
ży przezwisko Bonda, wywodzone z języka białoruskiego (Kondratiuk 
2016: 371). 

Jako nazwa atrybutywna бо́нда ‘o człowieku otyłym, niezdarnym’ 
występuje w rosyjskich gwarach na północy regionu permskiego (Słownik 
permski 125).

Podobnie brzmiące nazwy miejscowe Bądki w gminie Gardeja w wo-
jewództwie pomorskim i Bądki w gminie Zalewo w województwie ma-
zursko-warmińskim, według Kazimierza Rymuta (NMP I 104–105), nie 
mają związku z omawianym apelatywem.

Bondka ‘mały bochenek chleba’ sporadycznie pojawia się też pod 
Siedlcami (Podnieśno i Łysów), pod Sokołowem Podlaskim (Zawady, 
por. Cyran 1960: 167) oraz w okolicach Węgrowa (AGM VI 289, s. 121). 

Odosobniona bonda w znaczeniu ‘ziemia wniesiona przez żonę 
w posagu’ z Huszczy pod Białą Podlaską również ma wzór w gwarach 
białoruskich (Buczyński 1967: 252). Nykončuk 2012, omawiając opozy-
cję leksykalną gwar białoruskich i ukraińskich, wymienia nazwę bonda 
w znaczeniu ‘posag’ i określa jej zasięg na mapie.

Nosowič 1870: 30 podaje, że w niektórych częściach zachodniej 
Białorusi bonda oznacza ‘wysłużoną część ziemi’. Znaczenie to notuje 
SW I 190, uznając je za białoruskie.

Omawiany leksem notują też (bez komentarzy) SWil I 99 bonda ‘wiel-
ki bochen chleba’ i bondeczka ‘maleńka bułeczka chleba’ oraz SW I 190 
bonda ‘bochenek chleba’ i jako zdrobnienie bondeczka.

Przedstawione materiały wskazują, że mamy tu do czynienia z litu-
anizmem, który został zapożyczony bezpośrednio z języka litewskiego 
na Litwie i zapewne na Suwalszczyźnie, choć Zdancewicz i tu przyj-
muje pośrednictwo białoruskie, ale na dalszych terenach trzeba raczej 
przyjąć medium białoruskie. Zwraca uwagę spora wyspa z nazwą bon-
da na Mazurach i północno-wschodnim Mazowszu oddzielona od gwar 
litewskich w Prusach pasem gwar niemieckich, w których tej pożyczki 
nie zanotowano (PrWb).
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Przyjmując tłumaczenie Wiesława Borysia (w SP II 66–67), że *cědilъka
i *cědilъko zostały utworzone przez dodanie sufi ksów -ъka, -ъko do for-
my imiesłowowej *cědilъ, a nie jak *cědidlo od formy bezokolicznika za 
pomocą sufi ksu -dlo (SP II 66–67), należy stwierdzić, że polskie wyrazy 
cedziłka i cedziłko właściwie nie mają żadnych cech formalnych, które 
by wskazywały na ich obce pochodzenie. Poza tym mają one nawiązania 
w całej niemal Słowiańszczyźnie, nie tylko na wschodzie, lecz również na 
jej zachodzie i południu, jak dokumentuje to SP II 66–67. Inni etymolodzy 
budowy słowotwórczej tych formacji w ogóle nie wyjaśniają, a z przed-
stawiania materiału można się domyśleć, że tłumaczą je inaczej.

ESSJ III 173–174 kilka przykładów formacji *cědilъka umieszcza pod 
hasłem *cědidlo (dziś ogólnopolskie) wywodzonym od *cěditi z sufi ksem 
-(i)dlo. Podobnie zresztą postąpiono w SGP III 367–368, umieszczając 
formy cedziłka i cedziłko pod hasłami cedzidełka i cedzidełko. W tym 
wypadku w kontynuantach pierwotnych form *cěd-idl-ъka, *cěd-idl-ъko
w języku polskim powstałyby formy cedzidłka, cedzidłko, zawierają-
ce grupę spółgłoskową -dłk-, która ulega rozbiciu przez wstawne e lub 
uproszczeniu przez zanik środkowej spółgłoski, jak np. w japko z jabłko, 
czy podobnie w ziarko z ziarnko. SGP III 367–368 nawet podaje jako od-
syłacz cedzidłko, ale jest to robocza rekonstrukcja redakcyjna, niemająca 
żadnego poświadczenia w materiale. Jeszcze innym uproszczeniem jest 
gwarowa postać cedzidko, gdzie wszystkie formy zamieszczone w SGP 
pod hasłem cedzidełko mają poświadczenia z Litwy, Podlasia, Mazowsza, 
ale też z Małopolski i Śląska (spod Opola, np. z Góry św. Anny), a na-
wet z Kaszub. 

Oczywiście, zamiast rodzimego uproszczenia grupy spółgłoskowej 
w cedziłka, cedziłko, można byłoby przyjąć wpływ wschodniosłowiań-
ski, gdyby nie podobne formy z innych języków zachodniosłowiańskich, 
jak dłuż. cejźałka, cejźałko ‘przyrząd do cedzenia’, czes. dial. cediłko
‘cedzidło płócienne lub drewniane, sitko’, na wschodnich Morawach 
ceďiłko i ceďidło (OKDA II s. 128, nr 186 i 187), słc. dial. z zachod-
niej i środkowej Słowacji ceďilo obok ceďidlo, cedilko, cedielko ‘sit-
ko’, ‘cedzidło płócienne’ (OKDA II s. 128, nr 186 i 187, SP II 66–
67 i SSN I 199), gdzie wpływ wschodniosłowiański poza wschodnią 
Słowacją i terenami kolonizacji wołoskiej raczej nie wchodzi w grę. 
Zatem dla języka polskiego trzeba chyba przyjąć jako pierwotne zarówno 
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*cěd-idl-ъka, *cěd-idl-ъko, z czego powstały cedzidełka i cedzidełko, jak 
i *cědilъka, *cědilъko.

Oczywiście wyrazy te znane są w językach wschodniosłowiańskich, 
por. brus. цадзíлка ‘kawałek płótna do cedzenia mleka’ (TSBM V/2 225) 
i w gwarach цадзíлка oraz na południu Białorusi цадзíлак (SPZB V 334), 
ukr. цiдлка, цiдлко, цiдвко ‘kawałek płótna do cedzenia mleka’, ‘si-
teczko’ (Hrinčenko IV 431), цiдлка, цiдлко (SUM XI 225), w gwarach 
też цадлка, цедлка, цiдíлка, цiдвко (ESUM VI 256), w gwarach rusiń-
sko-ukraińskich цiд’алка ‘naciągnięta na obręcz gęsta siatka do cedzenia 
mleka’ (Čižmárová 2013: 102), ros. цедлка ‘siteczko’, ‘lejek’ (Dal IV 
1268, ESSJ III 173 a–174). Do przedstawionych form bezpośrednio na-
wiązują materiały z gwar wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie 
z formami rodzaju nijakiego caiłko, ceiłko, cyiłko, cyďiłko, ćyďiłko 
oraz licznymi rodzaju męskiego, jak caiłok itp. (AGWB I 93; kartoteka).

W kilku opracowaniach, przyjmujących wpływ wschodniosłowiański 
(Sawaniewska-Mochowa 1990: 154–155, Koniusz 2001: 89, Kostecka-
Sadowa 2015: 232), o trudnościach związanych z ustaleniem ich pier-
wotnej formy w ogóle się nie wspomina. Można się jedynie domyślać, 
że brano pod uwagę zastąpienie grupy spółgłoskowej dl przez l, ale taką 
interpretację w świetle przedstawionej koncepcji Borysia trzeba odrzucić. 
Poza etymologią tych nazw o przyjęciu lub odrzuceniu wpływu obcego 
może decydować geografi a i historia wymienionych wyrazów w języku 
polskim. Dzięki bogatym materiałom zgromadzonym w podanych pra-
cach oraz w opracowaniach nowszych, możemy przedstawić ich zasięg 
dosyć dokładnie.

SGPK I 164 podaje z Litwy cedziłka, cedziłko na podstawie informacji 
ustnej i powołując się na Petrowa. Z Wileńszczyzny Karłowicz 1984: 36 
potwierdza cedziłka ‘cedzidło’, Walicki 1886: 32 cedziłko ‘ts.’, Łętowski 
1915: 18 cedziłka ‘ts.’. Turska 1982: 65, 74, 79, 90 podaje ceʒyłka ‘ka-
wałek płótna do cedzenia mleka’ i przytacza przykłady wymienione przez 
Walickiego i Łętowskiego (por. też Nowowiejski [2000] 2010: 278) oraz 
formy cedziłka i cedziłko ze Słownika wileńskiego; Rieger, Masojć, 
Rutkowska 2006: 157 z Wileńszczyzny cedziłka ‘płótno do cedzenia’ 
z Landwarowa, Świętnik i z miejscowości Widugiry, cedzyłek z Dojlid 
koło Solecznik, cadziłka gen. sg. spod Landwarowa i z Mejszagoły oraz 
spod Kowna cedziłka z miejscowości Lepy i z Ragoża, Zdaniukiewicz 
1972: 127 cedziłka ‘lniana szmatka do cedzenia mleka’ z Łopatowszczyzny 
koło Turgiel nad granicą białoruską. SMPP 150 daje liczne poświadczenia
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e z Wileńszczyzny, a ponadto cedziłka z dialektów polskich na Łotwie 
(Paršuta 1984: 137). W dialektach polskich pod Brasławiem zanotowano 
cedziłka ‘ts.’ (Smułkowa 2009: 310, 643) i cedziłko (Rieger 2014: 73). 

Lubkiewicz-Urbanowicz 1998: 66 przytacza w swojej powieści nazwę 
cedziłka z dawnego zaścianka Rakuciniszki spod Naczy na pograniczu 
białorusko-litewskim.

W polskich gwarach kresowych omawiane nazwy mają dość liczne po-
świadczenia. Od przesiedleńców z Nowogródka zanotowano cedziłka ‘lnia-
na tkanina do cedzenia mleka’ (Lewaszkiewicz 2017: 398), spod Lwowa 
w znaczeniu ‘płótno do cedzenia mleka’ (nr 507) z Białego, z Różanki 
ceiłko, z Ilnika ceiłko i ćidełko, z Siemianówki ceiłko i ćodełko, 
z Kołtowa ceiłko, także w znaczeniu ‘sitko’ (nr 506), por. Lwów 2015: 
810 (z miejscowości Tuligłowy brak tej nazwy, ale Paryl 2004: 28 stąd 
podawał cėdałko) oraz u przesiedleńców spod Tarnopola jako ‘płótno do 
cedzenia mleka’ z Hanaczowa ćidełko, z Kozłowa ceiłkȯ, z Boryczówki 
ceiłko, z Sorocka ćidełko, a w znaczeniu ‘sitko’ z miejscowości 
Borki Wielkie cydełko i ceidło (Tarnopol 2007: 96).

Formy cadziłka, cedziłka i cadziłko, cedziłko tworzą spory zwarty 
obszar na polskim pograniczu wschodnim. Areał ten można wyznaczyć 
dzięki atlasowym opracowaniom Kowalskiej 1975: m. 39, s. 75 (na pod-
stawie materiału zebranego w latach 1965–1973), Pelcowej 2001: m. 83, 
s. 66 i AGM I m. 40, s. 118 oraz zbiorom zawartym w SGP III 367–368. 
Podstawą wyznaczenia izoglosy zachodniego zasięgu tych nazw są wspo-
mniane atlasy, a jej przesunięcia na zachód będą sygnalizowane przez 
przytoczenie źródeł dodatkowych.

Na Suwalszczyźnie granica ta przebiega od miejscowości Degucie, 
gm. Dubeninki (SGP), przez Udziejek i Błaskowiznę w gminie Jeleniowo 
oraz przez Raczki, w Augustowskiem przez Bargłów Kościelny, w po-
wiecie grajewskim przez Bełdę, Niećkowo i Przechody, w powiecie mo-
nieckim przez Goniądz i Laskowiec oraz przez pobliską Strękową Górę, 
na północny wschód od Wizny, a dalej na północ od Łap przez Kobylin-
-Borzymy, Krzyżewo i Uhowo.

Na tym odcinku na zachód od tej izoglosy w AGM występuje głów-
nie forma cadzka.

Szerszy zasięg mają omawiane wyrazy w AGM, do którego materiały 
zbierano wcześniej, w latach 1954–1956. Nazwę cedziłka zanotowano tu 
we wsiach Mierucie i Sołki pod samym Grajewem oraz w Rutkach na 
północy powiatu zambrowskiego, cedziłko zaś wokół Rajgrodu i Grajewa, 
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w Małym Płocku w pow. kolneńskim oraz w Zawadach i Giełczynie pod 
samą Łomżą, poza tym w Targoniach Wielkich, gm. Zawady. Należy tu 
wspomnieć o materiałach z sąsiadujących terenów, jak cedziłko ‘kawa-
łek płótna do cedzenia mleka’ z Tykocina (Gloger 1893: 804), cadziłka, 
cedziłka, cedziłko i cedziłeczko z Ciechanowca (materiały kartotekowe 
Maryniakowej, por. RóżnSłow 61), cedziłko z Knyszyna (Rembiszewska 
2006: 64, 2007: 137), które terytorialnie nawiązują do gwar wschodnio-
słowiańskich na Białostocczyźnie (por. wyżej AGWB I 93). 

Dalej na południe izoglosa zachodniego zasięgu form cadziłko, ce-
dziłko przebiega przez Łubin Rudołty na zachód od Bielska Podlaskiego 
i Holonki na południe od Brańska, przez Czartajew nieco na zachód od 
Siemiatycz, Szawły, gmina Olszanka w powiecie łosickim, Puchacze koło 
Międzyrzeca Podlaskiego do Wohynia leżącego na wschód od Radzynia 
Podlaskiego. We wcześniejszym opracowaniu Cyrana 1960: 39 sięgają one 
nieco dalej na zachód. Notował on caika z Grodziska koło Sokołowa 
Podlaskiego i z powiatu łosickiego saiko z Lipna w gminie Platerów 
oraz caika z miejscowości Rzewuski Zawady w pobliżu Łosic. 

Na zachód od wymienionej izoglosy na tym odcinku występuje głów-
nie cadzidełko, cedzidełko oraz cadzówka. 

Buczyński 1967: 236 uważa cedziłko ‘szmatkę do cedzenia mleka’ 
za zapożyczenie ukraińskie w mazowieckiej gwarze Huszczy pod Białą 
Podlaską. Powołując się tu na niepublikowaną m. 522 Atlasu gwar 
Lubelszczyzny stwierdza, że jest to nazwa „spotykana tylko w ukraińskich 
gwarach województwa”.

Dalej na południe izoglosę tę można poprowadzić na podstawie map 
Pelcowej 2001 m. 83 i Pelcowa SGL VI (2019), s. 104–105, por. też 
Pelcowa 2012: 258. Z Lubelszczyzny wschodniej badaczka podaje ce-
dziłko, cedziłek, cedziłka i cedzałka.

Na styku tych map widzimy pewne różnice. W Trzebieszowie na 
północny wschód od Łukowa Kowalska 1975: m. 39, s. 75 wymienia 
formę cedzidełko, Pelcowa zaś z Leszczanki leżącej w tej samej gmi-
nie nieco dalej na wschód podaje cedziłko, a następnie na południe 
w Żakowoli ma formę żeńską cedziłka, potem występuje u niej stale for-
ma rodzaju nijakiego cedziłko, jak w Osowej gmina Bychawa, w Branicy 
Radzyńskiej pod samym Radzyniem, podczas gdy u Kowalskiej na 
tym odcinku trochę bardziej na wschód w Wohyniu cadziłko, cedziłko 
(Kowalska 1975, m. 39, s. 75). Dalej na południe już nie ma materiału 
porównawczego.
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e Pelcowa podaje cedziłko z Glinnego Stoku leżącego tuż na zachód 
od Parczewa, w Kolechowicach na południe od Ostrowa Lubelskiego, 
z Nadrybia w gminie Puchaczów, potem izoleksa ta skręca na wschód do 
Kulczyna w gminie Hańsk, w gminie Chełm idzie przez Wólkę Czułczycką 
i Weremowice, Andrzejów na wschód od Chełma, potem znów skręca na 
zachód i przechodzi przez Bończę, gm. Kraśniczyn, w powiecie zamojskim 
przez Rogów, gm. Grabowiec; Horyszów, gm. Sitno; Białowolę tuż koło 
Zamościa i w powiecie tomaszowskim przez Antoniówkę, gm. Krynice; 
Nedeżów, gm. Jarczów, dochodząc na samym południu do miejscowo-
ści Siedliska. 

Jak widać, omawiane nazwy zajmują dosyć szeroki zwarty areał, który 
w ostatnim stosunkowo niedługim czasie, jak świadczą materiały AGM, 
Władysława Cyrana oraz Ireny Maryniakowej, wyraźnie się skurczył.

Na tak ograniczonym od zachodu szerokim obszarze sytuacja może 
być nieraz różna. Wszystkich poświadczeń szczegółowych nie podaje-
my. Szczególnie ciekawie przedstawiają się obustronne wpływy w oko-
licach Włodawy (Czyżewski 1986a: 90), ukazane pomysłowo na mapie 
(Czyżewski 1986b: m. 17), gdzie obok podstawowego zróżnicowania na 
ukraińskie cedyłko i polskie ceiłka, cediłko pojawiają się polskie za-
pisy ze spółgłoską d zamiast , typu cedyłko, ceďiłko, a z drugiej strony 
zapisy ukraińskie ze spalatalizowanym na polski sposób , typu ceiłko. 

Na Podkarpaciu w OKDA II 129 (nr 186, 187) notowano powszechnie 
ceidło, tylko w potraktowanej jako punkt ukraiński Komańczy cedyło.

Omawiane nazwy w słownikach pojawiają się dosyć późno. SPXVI III 
141 w znaczeniu ‘sitko (woreczek) do cedzenia’ rejestuje tylko cedzi-
dło z Mymera oraz cedziworek z Murmeliusa, Knapskiego i Bartłomieja 
z Bydgoszczy, w kartotece SXVII–XVIII jest tylko cedzidło i cedziwo-
rek. Linde I 223 przytacza wiele formacji współrdzennych, jak cedzidło, 
cedzik, cedzina, cedziworek, cedzidełko, cedzawka, ale omawianych tu 
form cedziłka, cedziłko nie ma, choć przywołuje deminutywne cedzidełko. 
Dopiero SWil I 138 wymienia cedziłka, cedziłko, wśród innych formacji 
współrdzennych, jak cedzawka, cedzik, cedzidło, cedzidełko, podobnie 
SW I 258 obok wielu innych postaci współrdzennych wymienia też ce-
dziłka, cedziłko, natomiast SJPD I 791, 792 już tych form nie umieszcza, 
a tylko cedzak, cedzik i cedzidło. Arct [1916] 1995 I 45 traktuje  cedziłko
‘kawał płótna do cedzenia mleka, powązka’ jako prowincjonalizm. 

Wyraz cedziłko, ewokujący klimaty wsi podlaskiej, pojawił się 
w Konopielce Edwarda Redlińskiego (związanego z Białostocczyzną) 
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z miejscem akcji koło Suraża: „Dzieci powyskakiwali z łożka, [...] sto-
jo [...] zapatrzone w kubek, jak psiaki w cedziłko” (Redliński 1973: 7).

Z przedstawionego przeglądu widać, że formy cadziłka, cedziłka, ca-
dziłko, cedziłko mają geografi ę i historię charakterystyczną dla pożyczek 
wschodniosłowiańskich w języku polskim. Przyjmowanie tu pożyczki 
wynika z powszechnego przekonania, że jeśli jakiś wyraz ma zasięg 
inny, niż ustalone dla poszczególnych języków granice, to formy prze-
chodzące poza te granice należy uznać za zapożyczone. Doświadczenie 
z prac nad Atlasem ogólnosłowiańskim pokazuje, że często zasięgi po-
szczególnych leksemów są bardzo różne i nie pokrywają się z granicami 
poszczególnych języków. 

Ze względu na prasłowiańskie pochodzenie form cadziłka, cedziłka, 
cadziłko, cedziłko i ich zasięg ogólnosłowiański, przyjmowany zarówno 
w SP, jak i w ESSJ, pozwala na wysunięcie przypuszczenia, że do takiej 
sytuacji mogło dojść nie z powodu ekspansji zapożyczanych ze wschodu 
nazw poza pierwotną granicę językową, ale w wyniku kurczenia się ku 
wschodowi dawniej rodzimych form na terenie Polski. 

Sprawa nie jest jednak do końca jasna. Poświadczone w sąsiadują-
cych od zachodu gwarach polskich formy cadzidełko, cedzidełko świad-
czą o występowaniu w języku polskim pierwotnego *cěd-idl-ъko, które 
mogło na wschodzie ulec uproszczeniu na *cěd-il-ъko, ale może wcho-
dzić tu w grę również wpływ obcy. Trzeba więc przyjąć, że na terenie 
Polski przechodziła granica między formami *cěd-il-ъka, *cěd-il-ъko oraz 
*cěd-idl-ъka, *cěd-idl-ъko u nas rodzimymi, a do tego mógł dojść jeszcze 
wpływ obcy. Zależy to od tego, czy W. Boryś, jak zakładamy, ma rację.
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Cot ‘liczba parzysta’

W odniesieniu do wyrazu cot ‘liczba parzysta’ wśród językoznawców 
nie było jednomyślności. Kurzowa 1993: 943 dla tego regionalizmu pol-
skiego przyjmowała pożyczkę białoruską, podobnie SW I 349, natomiast 
Bańkowski SE I 118 uważał, że białoruskie cot ‘ts.’ zostało przejęte z ję-
zyka polskiego. Nowsze materiały z języków słowiańskich pozwalają 
sprzeczność tę usunąć.

Mamy tu do czynienia z wyrazem prasłowiańskim *četъ, łączącym się 
z *čьtǫ, *čisti, *čitati ‘liczyć’, za czym przemawia zestawienie ESSJ IV 
96–97: bułg. чет ‘liczba’, stczes. čet ‘liczba, gromada’ z XV w., słc. cet
‘liczba parzysta’, pol. dial. cot ‘w grze w cetno (i licho)’, strus. четъ
z XIII w. i nazwa osobowa Четъ z 1483 r., ros. чëт ‘liczba parzy-
sta’, ukr. чiт ‘ts.’, brus. dial. чот ‘ts.’. Wyrazy te utrzymują się przede 
wszystkim w formułce dotyczącej gry w cetno i licho. Przytoczone tu 
formy wymagają bardziej szczegółowej dokumentacji i omówienia. Przede 
wszystkim formy polska i białoruska nie są typowe dla tych języków. 

Z języka rosyjskiego należy przytoczyć formułę matematyczną: чëт на 
чëт и чëт на нéчет дает чëт, а нéчет на нéчет дает нéчет (Dal IV 
600), dziś zachowane głównie w wyrażeniu чëт и/или нéчет ‘cetno czy 
licho’ (SSRLJ XVII 992, Ožegov 2008: 1182). Również w języku ukra-
ińskim jest przede wszystkim чiт чи лишка (Hrinčenko IV 466), чiт 
i (та, чи) лишка (SUM XI 343).

W języku białoruskim regularny kontynuant чот został zanotowany 
na wschodzie Białorusi: pod Mohylewem w zgadywance чот цi/i лiшка
‘cetno czy/i licho’ (Bialkevič 1970: 490) oraz ze wsi Buj w okolicach 
Sienna (na południe od Witebska) „цi чот цi лiшка, чот у па́ру” 
(Kurcowa, Kuncewič (red.) 2015 II 330). 

W obu wypadkach autorzy, określając znaczenie, dają ekwiwalent li-
teracki цот. Taką formę podaje też TSBM V/2, 251 wskazując połącze-
nia цот цi лiшка ‘cetno czy licho’ oraz цот у цот ‘dokładnie, akurat’.

Forma цот właściwa jest też gwarom na zachodzie Białorusi. SPZB V 
364 przytacza połączenia цот цi лiшка? i цотка цi лiшка? z północno-
-zachodniej Białorusi spod miejscowości Postawy blisko granicy z Litwą. 
Ciekawą informację o tej formie na Białorusi zachodniej dają Gud P., 
Gud N. 1996: 95: 
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У заходнiх рэгiенах Беларусi з сярэдзiны 19 ст. на кiрмашах iснавала 
традыцыйная азартная гульня цот–лiшка. Напрыклад, у Лiдзе, як пiшуць 
iнфарматары: Сядзеў спрытны чалавек. Меў цукеркi. Сядзеў i лiчыў: „Пара, 
пара, пара [...]”, але не ўгледзiш, як паложыць тры. Хто ўгадае, той забiраў 
цукеркi, а хто не – плацiш грошы. Трэба было ўгадаць – цi цот, цi лiшка 
[...] Аналагiчная гульня зафiксавана i ў Пружанах i iншых мясцовасцях 
Беларусi. 

Šauczenja (Шаўчэня) 2001: 83 poświadczył tę formę spod Grodna. 
Stczes. čet ‘liczba, gromada’ ma poświadczenie z XV w. w Legendzie 

o św. Katarzynie i w Podróżach Mandewilla (GbSl I 170). Późniejsze 
słowniki (Jungmann I 291, Kott I 180, V 1196) przytaczają tylko te przy-
kłady, zaś współczesne słowniki już zupełnie omawiany wyraz pomijają. 

W języku słowackim zapisano kilka różnych form: w roku 1666 cat-
no-ly či-ly lycho (hra) HSSJ I 172, Bohuslav Tablic (1769–1832) twier-
dząc (1846: 11), że Słowacy do dziś używają wyrazów, których Czesi 
nie rozumieją, jak četno či licho, Kálal 1923: 54 podaje wyrażenie cetno 
či licho ‘suda či licha’, czyli ‘gra w cetno i licho’ oraz derywat cetnanie 
‘hra sudá lichá’. Jungmann I 291 potwierdza wtórną postać četno, po-
dając jako słowacką formułkę četno či licho? Nie udało nam się jednak 
jej zlokalizować na terenie Słowacji. W tej sytuacji należy stwierdzić, 
że ESSJ IV 96–97 wyraz słowacki przypisał wpływowi języka polskie-
go bezpodstawnie.

W języku polskim z psł. *četъ należałoby się spodziewać formy czet 
lub z przegłosem czot. Tymczasem u nas występują postaci mazurzące 
cet i cot. Zacznijmy od na ogół pomijanej w dotychczasowych opraco-
waniach formy cet. Linde I 230 przytacza cet jako odsyłacz do cetno, nie 
ilustrując żadnym przykładem. Dokumentuje ją Bandtkie 1806 w ustalonej 
formule: „cetno, cet ‘gerade Zahl’” blos in Spielen noch Cet czy licho? 
cetno czy licho ‘grade oder ungrade?’, daher: cetnem adv ‘in grader Zahl’ 
i Henryk Rzewuski 1834 „Kiedy cet, to wygrasz, kiedy liszka przegrasz” 
(SJPD I 823, Bańkowski SE I 118). W kieszonkowym słowniku rosyj-
sko-polskim pod hasłem чет, чтка wskazano polskie odpowiedniki 
cet, cetno (Schmidt, Erdmann 1836: 758). SWil I 142 podaje cet, cetna 
‘dwie rzeczy jednakie wespół połączone, para’. Encyklopedia staropolska 
(Gloger 1900: 231) notuje „cet czyli licho albo liszka w gwarze ludowej 
oznacza grę hazardową”. J.I. Kraszewski jedną z powieści zatytułował 
Cet czy licho powieść historyczna z końca wieku XVII (pierwsze wyda-
nie 1884), w której cioteczni bracia w sporze o kasztelankę mają ciągnąć 
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e losy – cet czy licho – a który przegra, musi wyruszyć na wojnę (akurat 
Sobieski szykuje się na odsiecz Wiednia), by szukać śmierci.

Gra w cetno czy licho pojawia się kilkakrotnie w utworach pro-
zatorskich późniejszego okresu, np. w tekstach Janusza Korczaka – 
Bankructwo małego Dżeka: „Można grać w cetno i licho  na cukierki 
i orzechy.   – Cetno – licho. Szczęście i odwaga. Nie traci, kto płaci” 
(Korczak Bankructwo…) i Dziecko salonu: „Bawiłem się w loteryjkę, 
w szubienicę , cetno i licho i zgaduj zgadula” (Korczak Dziecko salonu), 
Marii Dąbrowskiej Boże Narodzenie: „małymi laskowymi graliśmy z oj-
cem w cetno i licho” (Dąbrowska Boże Narodzenie). Te dwa wyrazy są 
osnową metafory w utworze poetyckim Jerzego Liberta: „Na pół płacz, 
na pół cichość – / Cetno w sercu czy licho?” (Libert Moses Krumholc).

Postać cet pojawia się również w gwarach. SGP III 406 notuje „cet
i lich” z Kadzidła pod Ostrołęką oraz „Cy cet, cy liska” z miejscowości 
Masie pod Mońkami. 

Na Wileńszczyźnie występuje forma cot i pochodna cotka. SGPK I 263 
przytacza cot i liszka ‘cetno czy licho’ jako zasłyszane na Litwie, „grać
na cotkę i liszkę” z Walickiego, a także przymiotnik cotny ‘parzysty’. 
Karłowicz 1984: 37 ma z Litwy „cot i liszka” ‘cetno i licho’ oraz cotka
‘cetno, para’. SMPP 193 poświadcza cot ‘liczba parzysta’ z polszczyzny 
używanej na Białorusi sowieckiej (wschodniej). U Polaków nad Berezyną 
występowała postać cotka (Czarnyszewicz 1976: 31, por. Bednarczuk 
1987: 46, Grek-Pabisowa 2009: 209). Jako gwarowe notuje połączenie 
„cotka czy liszka?” SW I 349, a SWil I 172 w zniekształconej postaci 
„czy ciotka czy liszka”.

Przedstawiony materiał pozwala wysunąć przypuszczenie, że postać 
zmazurzona z języka polskiego przeszła na Białoruś (jak uważał Bańkowski 
SE I 118), a może i na Słowację. Natomiast polska forma przegłoszona 
z przejściem e w o, występująca tylko na pograniczu polsko-białoruskim, 
powstała zapewne pod wpływem białoruskiej tendencji do zmiany samo-
głoski e na o przed spółgłoskami twardymi (por. Kuraszkiewicz 1954: 
16–17), jak przyjmowała to już Kurzowa 1993: 943. 

Liszka ‘liczba nieparzysta’, liszny/liszni ‘zbędny’, ‘zbyteczny’

Pojawienie się wyrazu licho w połączeniu cetno – licho ma zapewne 
źródło w nierzadko występujących w języku przeciwstawieniach – do-
bre / złe, wartościowe / bezwartościowe itd. Zapewne i tutaj skojarzenie
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z lichem – eufemistycznym określeniem diabła odegrało niebagatel-
ną rolę. Owa postać z wierzeń dawnych Słowian1, to zły demon, który 
uosabia nieszczęścia, złe przypadki losowe (por. Gaj-Piotrowski 1993: 
96–97). Te negatywne konotacje zostały utrwalone w połączeniach 
wyrazowych typu licho się zda, po kiego licha, pal licho, licho wie, 
licho nadało, zły jak licho, licho nie śpi. Zygmunt Gloger defi niując 
wyraz licho podał: „to samo co: nie do pary, liczba nieparzysta, zła, 
przeciwstawienie do cetna czyli parzystości” (Gloger 1902 III 144). Bogaty 
materiał dokumentujący wyraz licho w gwarach polskich jako określe-
nie ‘czegoś złego, nieszczęścia, diabła, siły nieczystej’ podaje Dźwigoł 
2004: 117–118.

Sam rdzeń w języku polskim jest niewątpliwie rodzimy, jak świadczy 
chociażby nazwa znanej gry w cetno i licho. Rdzeń lich- jest oczywiście 
prasłowiański, por. przymiotnik *lichъ ‘stanowiący resztę, pozostały, 
zbyteczny, bezużyteczny’ > ‘niewiele wart, marny, bezużyteczny’ (Boryś 
SE 287). Pewne derywaty od tego rdzenia w języku polskim mogą być 
jednak zapożyczeniami. 

Według Kurzowej 1993: 383 (por. też SW II 751) może to dotyczyć 
np. wyrazu liszka jako ‘liczba nieparzysta’. W tym znaczeniu właściwy 
jest on językom wschodniosłowiańskim i regionalnie językowi polskiemu. 

We wschodniej Słowiańszczyźnie nazwa ta ma reprezentację głów-
nie w języku białoruskim i ukraińskim, w rosyjskim ogranicza się do 
gwar. W białoruskim języku literackim лíшка występuje w potocznej 
nazwie gry w cetno i licho „гуляць у цот i лíшку” oraz jako ‘nadmiar, 
naddatek’, w tym drugim znaczeniu notowana jest też forma męska лíшак 
(TSBM III 57). Słownik pogranicza polsko-białoruskiego-litewskiego 
SPZB II 665 połączenie пара/цот цi лíшка ‘cetno i licho’ przytacza 
z gwar spod Brześcia, Szczuczyna i z okolicy miejscowości Postawy. 
Ukr. лшка Hrinčenko II 366 podaje w znaczeniach ‘liczba nieparzysta’ 
i ‘nadmiar’, a słownik współczesnego języka ukraińskiego ogranicza się 
do umieszczenia samego połączenia чiт чи лишка bez wyjaśnienia, czy 
rzeczywiście chodzi o ‘cetno czy licho’. Słowniki literackiego języka ro-
syjskiego nazwy tej nie notują. Z gwar лшка w znaczeniu ‘liczba niepa-
rzysta’ jest poświadczona tylko na samym zachodzie pod Smoleńskiem 

1 Licho kojarzące się z tradycją polskich legend zostało ostatnio przywołane 
(jako licho zamieszkujące jezioro Gopło), w oryginalnej interpretacji, w książce 
Agnieszki Taborskiej, Licho i inni, Warszawa 2014.
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cho’ zapisano formę męską лшек.

W języku polskim nazwa ta ma dosyć bogatą dokumentację, ale ogra-
niczającą się tylko do peryferii północno-wschodniej i do osób jakoś 
z tym terenem związanych. 

Z Wileńszczyzny potwierdzają ją: SGPK III 40 „na Litwie cot, czy 
liszka”, gra w ‘cetno i licho’, Karłowicz 1984: 49 liszka w grze, ponadto 
„z liszką coś komuś oddać” ‘z naddatkiem’, a także z liszkiem ‘zanadto, 
zbyt’ (to z brus. з лiшкам), Łętowski 1915: 113 liszka ‘liczba nieparzysta’, 
Turska 1982: 80 liszka ‘ts.’, z powołaniem się na Walickiego, z gwar pol-
skich na Wileńszczyźnie liszka ‘liczba nieparzysta’ z Łopatowszczyzny koło 
Turgiel (Zdaniukiewicz 1972: 166), liszka ‘ts.’ z miejscowości Mieżańce 
na północ od Wilna oraz liszna ‘ts.’ ze wsi Smołwy koło Jeziorosów 
(Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 251–252), por. także Sawaniewska-
Mochowa 1990: 122. SMPP 508, 509 podaje z Wileńszczyzny lišek masc. 
‘liczba nieparzysta’, ‘nadmiar’, ‘to, co zostaje ponad potrzebę’.

Poza tym mamy poświadczenia z pogranicza wschodniego: spod 
Sejn znana jest formułka „parka čy ľiška?” ‘cetno czy licho’ oraz 
ľiška ‘nawiązka, naddatek’ (Zdancewicz 1966: 109), podobnie z okolic 
Knyszyna liska ‘nieparzysta liczba’ i ‘nawiązka’, „dostał zlisko” ‘do-
stał z nawiązką’ z brus. з лiшкам lub z ros. с лишком (Rembiszewska 
2007: 36, 161).

SW II 751, jako gwarowe, przytacza „cetno czy liszka”. 
Również kolejny derywat od rdzenia lich- przymiotnik liszny/liszni

‘nadmierny, zbędny, zbyteczny’ może należy przypisać wpływowi języka 
białoruskiego (SW II 751, Hrabec 1949: 67–68, Sławski SE IV 293–294, 
Kurzowa 1993: 383–384), choć tu powstają pewne wątpliwości w związ-
ku z występującym w języku dolnołużyckim przymiotnikiem lišny: lišńe
krotki ‘zbyt krótki’ u Jakubicy (Muka I 838), wskazującym na szerszy 
zasięg tego wyrazu w Słowiańszczyźnie.

Przymiotnik liszny/liszni ‘nadmierny, zbędny, zbyteczny’ występuje 
jednak głównie w językach wschodniosłowiańskich, por. strus. лишьнии
‘nadmierny’ od XIV w. (Srezniewskij II 36, SDRJ IV 418, SRJ XI–XVII,
t. VIII 261), ros. лшний ‘nadmierny’, ‘zbędny, zbyteczny’ (Dal II 260, 
SSRLJ VI 301–302), brus. лишний m.in. ‘nadmierny’ od XVI w. (HSBM 
XVII 91–92), współcześnie лíшнi ‘nadmierny’, ‘zbędny zbyteczny’ 
(TSBM III 57) i w gwarach (SPZB III 665), ukr. лишний, лишный
‘nadmierny, zbędny, zbyteczny’ od XV w. (SUM XVI–XVII XVI 81), 



33

u Hrinčenki II 367 лшнiй ‘zbędny, niepotrzebny’, ale w słowniku współ-
czesnego języka ukraińskiego brak tego wyrazu. 

W języku polskim przymiotnik liszny/liszni ‘zbędny, zbyteczny, nie-
potrzebny’ pojawia się dosyć często, jednak tylko na terenach północno-
-wschodnich i u pisarzy w jakiś sposób z nimi związanych. 

Przymiotnik ten poświadczony jest już z 1619 r. w Archiwum 
Radziwiłłowskim „Działek zelaznych skomorami dwadzieśćiá cżtýrý, 
przy nich komor lisznych trzy” (kartoteka SXVII–XVIII).

Bogato reprezentowany jest on w polszczyźnie na Litwie. SGPK III 40 po-
daje jako zasłyszany na Litwie oraz z pism Ignacego Chodźki i z Aleksandra 
Walickiego. Kurzowa 1993: 383–384 przytacza z Chodźki „Na co mi się 
ta praca liszna przyda” i z Walickiego „To już rzecz lisznia” i „Nie po-
wiedziałem nic liszniego”, poza tym ze Stanisława Bielikowicza „gdzie 
co liszniego porozrzucano”, w prozie Tadeusza Konwickiego „Czy my 
naraziliśmy się lisznym słowem”, w jego Senniku współczesnym też „Co 
tu gadać lisznie” (Kurzowa 2007: 427). Z Wileńszczyzny potwierdza-
ją ten przymiotnik także Karłowicz 1984: 49 liszni, liszny ‘zbywający, 
nadliczbowy, zbyteczny, niepotrzebny, nadmierny’, Łętowski 1915: 113 
„Rękawiczki [...] są oni mnie ze wszystkiem lisznie”, Turska 1982: 80 lisz-
ni, liszny, powołując się na Walickiego, por. także Sawaniewska-Mochowa 
1990: 122. Kurzowa 2007: 427 stwierdza też, że przymiotnik ten w okre-
sie międzywojennym był znany w potocznej polszczyźnie wileńskiej. 

Poza tym SW II 751 notuje jako gwarowe liszni, liszny, liśni ‘zby-
teczny, zbytni’, przywołując cytat z Chodźki oraz jakoby z glos XV w. 
pochodną liszność ‘zbytnia ilość’, której jednak w Słowniku staropolskim 
nie znajdujemy.

Omawiany wyraz znany jest również w gwarach polskich na Litwie. 
Zdaniukiewicz 1972: 166 podaje liszni ‘stanowiący resztę czegoś, zbędny’ 
z Łopatowszczyzny pod Turgielami, Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 
252 zaś liszny ‘zbędny’ z Kalniszek (obszar jezioroski), Trykłaciszek (ob-
szar ignalińsko-smołwieński) i Ażołajci (obszar kowieński). Odnotowano 
też liszni u przesiedleńców z Michaliszek nad Wilią (Basara 1972: 130).

Przymiotnik liszny/liszni w znaczeniu ‘zbędny, zbyteczny’ ma 
także dosyć liczne poświadczenia w gwarach polskich na pograni-
czu wschodnim. W kartotece SGP odnotowano w miejscowościach 
Degucie i Bilwinowo na Suwalszczyźnie liszny ‘zbędny, zbyteczny’, 
w Budach pod Hajnówką (dawniej w pow. bielskim) lišńe, w Bacikach 
Średnich pod Siemiatyczami ľiśńi, ľišńi ‘zbywający’, np. „sχova ten ľiśńi 
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e taleš”; ‘ktoś, kto pozostał bez pary’, w Turowie (na północ od Radzynia 
Podlaskiego) liśńi ‘zbytni’, poza tym w Sokółce liszni ‘zbędny, niepotrzeb-
ny’ (Nowowiejski [1992] 2010: 245), pod Knyszynem liśny ‘zbyteczny’ 
(Rembiszewska 2007: 36–37, 161), a nawet bardziej na zachód w Jankach 
Młodych pod Ostrołęką liśnı ‘ts’. Słownik podlaski RóżnSłow 274 w zna-
czeniu ‘zbędny’ ma ponadto liśni spod Suwałk (Bacewicz 2006), liśny
z pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich (Ratasiewicz 
2010), liszni z Mazowsza nad Narwią (Dworakowski 1964) i z powiatu 
bielskiego (Bańkowski 2010), i znów bardziej na zachód zliśni ze wsi 
Białe w gminie Boguty-Pianki (Nienałtowski 1995). Kostecka-Sadowa 
2008: 177 podaje z przygranicznych Mościsk (na Ukrainie) „ľiśńi ras
tegu ńe χce roić”. 

Przedstawiony materiał zdaje się wskazywać, że możliwy tu jest na 
poszczególnych terenach wpływ białoruski, ukraiński, a nawet rosyjski.

Hrabec 1949: 67–68 uważa stpol. liszyć się ‘pozbyć się, odrzec się; 
pozostać’ również za pożyczkę z ukraińskiego (co potwierdzałoby wy-
stępowanie tego czasownika w gwarach polskich na terenie Ukrainy, por. 
Kostecka-Sadowa 2008: 177), podobnie Bańkowski SE II 53 stwierdza, 
że pol. liszyć (kogo czegoś) ‘pozbawić’ (kogoś od czegoś), ‘odstręczyć’, 
liszyć się (czegoś) ‘pozbywać się, unikać’ jest „grubym” rutenizmem. 

Według Sławskiego SE IV 293–295 czasownik liszyć należy uznać 
za rodzimy, zaś w znaczeniu ‘zostawić’ można przypisać wpływowi ję-
zyka ukraińskiego. Wobec takiej wielości interpretacji i rozmieszczenia 
geografi cznego omawianego wyrazu, na razie trudno coś istotnego i roz-
strzygającego stwierdzić.
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Czapigi, czepigi ‘uchwyt, rękojeść pługa’

 Zdania na temat możliwości pożyczki pol. czapigi, czepigi ‘uchwyt, rę-
kojeść pługa’ są podzielone. Przypuszczenie o zapożyczeniu tego wyrazu 
z języka ukraińskiego wysunął Dzendzeliwski 1969: 140–141. Również 
w słowniku etymologicznym języka ukraińskiego stwierdzono, że czepi-
gi ‘uchwyt, rękojeść pługa’ są nazwą właściwą językowi ukraińskiemu, 
natomiast „w rosyjskim i polskim może zostały przejęte z ukraińskiego” 
(ESUM VI 296). Zapewne w związku z tym w ESSJ tego hasła nie poda-
no. Natomiast SP II 145–146 *čepiga, *čapiga ‘uchwyt, rękojeść pługa’ 
jako derywat *čapiti, *čepiti ‘łapać, chwytać’ o pierwotnym znaczeniu ‘to, 
co się chwyta, uchwyt’ uważa za regionalizm prasłowiański i ze wzglę-
du na zasięg wyrazu polskiego w gwarach, możliwość wpływu ukraiń-
skiego odrzuca. By rozstrzygnąć sprawę ewentualnych zapożyczeń, należy 
się dokładnie przyjrzeć zasięgowi tego wyrazu na terenie słowiańskim. 

W języku ukraińskim jest to wyraz dobrze znany: чепíга m.in. w tym 
znaczeniu notuje Hrinčenko IV 452 i SUM XI 294 (gdzie również zwrot 
„брáтися за чепíги” ‘brać się do roboty’). Jego znajomość w gwarach 
ukraińskich na bezpośrednim pograniczu z Polską pokazuje AUM II 
m. 307. Nazwa чеип’iги, чеипиги, często obocznie z innymi nazwami, 
występuje tu poza samą północą niemal powszechnie na całym terenie, 
ponadto чеип’iги odnotowano w kilku punktach ukraińskich na terenie 
Polski: w Brzeźnie pod Chełmem (660), w Horyszowie nieco na wschód 
od Zamościa (661 – tu forma чеипиги), w Cetuli, gm. Wiązownica 
(662), w Hłomczy, gm. Sanok (663), w Wierchomli, gm. Piwniczna-
-Zdrój (664), w Bartnem, gm. Sękowa (665), w Krempnej, pow. jasiel-
ski (666) i w Komańczy, pow. sanocki (667) oraz w punktach ukraiń-
skich w północno-wschodniej Słowacji. Z dialektów łemkowskich Rieger 
1995: 40 podaje czepihы z Uścia Gorlickiego i czapihы z wymienionej 
już Komańczy. Dalsze lokalizacje tej nazwy, także w innych postaciach 
fonetycznych, na terenie Ukrainy (m.in. na ukraińskim Zakarpaciu) przy-
tacza Smułkowa 1968: 55 i ESUM VI 296. 

Z gwar ukraińskich prawobrzeżnego Polesia Nykončuk 1979: 166 
notuje чепíга, чипíга i uważa, że na pograniczu białorusko-ukraińskim 
чепéг jest ukrainizmem (Nykončuk 2012: 140).

W języku rosyjskim wyraz ten, jak się zdaje, zwłaszcza jako ‘uchwyt, 
rękojeść pługa’, ma ograniczone występowanie. Dal IV 582 s.v. чáпáть 
‘chwytać’ o szerszym zasięgu na południu i wschodzie podaje formy 
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e чапúга, чепúга, чепга, цѣпúга w znaczeniu ‘drewniana część płu-
ga’. Również Vasmer ESRJ IV 316 notuje ros. чепга, чепúга przede 
wszystkim w znaczeniu ‘drewniana część pługa’, a jako ‘uchwyt, ręko-
jeść pługa’ przytacza z twórczości Michaiła Szołochowa, co wskazuje 
raczej na źródło ukraińskie. SSRLJ XVII 756 zaś wymienia regional-
ne чапги oraz чапúги nie tylko z M. Szołochowa i użyte w znacze-
niu przenośnym чепúги, a poza Dalem cytuje też słownik Uszakowa 
z 1940 r. z formami чапúги, чапги, чепúги, чепги. Słownik rosyjsko-
-polski ros. чапги tłumaczy przez polskie gwarowe czepigi (WSRP II 
723), co dowodzi jedynie znajomości tego gwarowego wyrazu przez 
autorów Słownika. 

Na Słowacji čepihy ‘rączki/nogi pługa’ występują głównie w dialektach 
wschodnich i północno-wschodnich, gdzie można byłoby zakładać wpływ 
ukraiński, ale mamy też poświadczenie z dialektu środkowosłowackiego, 
z miejscowości Heľpa koło Brezna (SSN I 246–247), co nie wyklucza 
zupełnie rodzimości tej nazwy w języku słowackim. Pelcowa 1985: 184 
przytacza ponadto ze Słowacji wschodniej čepihy z pracy Jana Podoláka. 
Podaje on tę nazwę ze wschodniej Słowacji (Zemplín), z gwar słowackich 
na terenie północno-wschodnich Węgier, a także ze środkowej Słowacji 
znad górnego Hronu (Podolák 1957: 324 i mapka nr 10).

W języku polskim czapigi, czepigi ‘uchwyt, rękojeść pługa’ mają 
dosyć liczne poświadczenia, znacznie bogatsze, niż to podawano w SP.

W kartotece SXVII–XVIII znajduje się czepiga ‘rączka pługa’ 
ze słownika Knapskiego: „Pługowe nogi, rosochy, czépigá” (notuje 
ją też Linde I 363). Poza tym w Inwentarzu dóbr po śmierci Józefa
Bagniewskiego, spisanym w 1759 r. w Waplewie koło Malborka, wy-
stępują czapiki, umieszczone w dziale Sprzęty gospodarskie, tuż za płu-
giem: „czapikow znaroznikami cztery”. Oczywiście odnoszą się do  pługa, 
ale nie wiadomo, czy chodzi tu o ‘rączki pługa’, czy o jakąś inną jego 
część. Wydająca ten tekst Kwiryna Handke 1996: 139, 207 również 
tego nie rozstrzyga, przytacza jedynie znaczenia podane przez Lindego 
i w SGPK. Ponadto w Inwentarzu dóbr biskupa chełmińskiego z roku 
1614 znajduje się forma czapiga w trudnym do ustalenia znaczeniu: 
„Powinność gburska: robią do Wielkiejnocy sprzężajem poczwórno, płu-
giem do oraniá albo do czapigi parą, do brony parę na wymiar” s. 152 
oraz „Powinność ratajska: dzień w dzień do orania pługiem dwojgiem, 
póki może [...] pługi i czapigi sobie robią” s. 115, a także czapigowa-
nie: „Gdy do czapigowania parę jedną, druga do brony, albo jak każą, 
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dwojgiem, prócz poniedziałku i soboty do ś. Małgorzaty” s. 145. Formy 
z Inwentarza biskupa chełmińskiego w ogóle są niejasne. 

Poza tym w SSNO I 418 odnotowano nazwisko Czepiga (Czepiga, 
Czepyga) z roku 1455 w zapisce z diecezji krakowskiej. Uważa się je 
za nazwę odapelatywną od *čepiga ‘uchwyt, rękojeść pługa’, od *čapiti, 
*čepiti (SEMSNO 43). Dziś nazwisko to najczęściej poświadczone jest 
na południowym wschodzie – w Mielcu (55 razy) i w pow. mielec-
kim w miejscowościach Zdziarzec (52x) i Dulcza Wielka (36x), poza tym 
w Warszawie (35x) i Krakowie (34x) (Nazwiska polskie). 

Jako ‘uchwyt, rękojeść pługa’ podaje czapiga SWil I 191 i określa 
ją jako ‘ramię nad pługiem wychodzące, za które chodzący za pługiem 
się trzyma’. SW I 255, uznając ten wyraz za gwarowy, przytacza formy 
capiga, cepiga, cepiha, czepiga, czepyhy i ustala znaczenia: 1. ‘część 
pługa, na której się osadza lemiesz; część sochy a. pługa do podnoszenia 
płużycy’, 2. ‘rzemyk do przywiązania bijaka do cepowiska’. To pierw-
sze znaczenie chyba nie jest dokładne. Czepigi ‘rączki pługa’ odnotowu-
je jeszcze SJPD I 1123 z utworu Wojciecha Żukrowskiego Dni klęski.

Nazwa ta ma też szeroki zasięg w gwarach polskich. Już SGPK I 278–
279 kilkakrotnie notuje czepiga, cepiga, czapiga, capiga m.in. jako 
‘uchwyt, rękojeść pługa’ głównie z terenów południowej Polski oraz 
z Lubelszczyzny. Szczegółowo dokumentuje ją MAGP I m. 16, s. 52–56 
(forma czapigi występuje tu na prawie całym terytorium, czepigi zaś je-
dynie w wąskim pasie przygranicznym), a także Dejna (AtlKiel IV 476, 
1975: 195, 200) i AGM IV m. 153, s. 36–41. Najpowszechniej notowany 
jest ten wyraz w znaczeniu ‘drewniany lub metalowy uchwyt u pługa’, 
ale poza tym też jako ‘dawny pług drewniany, socha’, ‘nóż pługa’, ‘część 
radła, która wchodzi w ziemię’, ‘uchwyt u taczek’, ‘połączenie bijaka 
i dzierżaka’, ‘nóż zepsuty lub tępy’ (SGP V 73–75). 

Kurzowa 1985: 59, 306 uważa, że z pożyczek ruskich dotarła ona 
najdalej na zachód, bo aż pod Krosno, Dębicę, Dąbrowę (Tarnowską), 
Pińczów, Kielce, Radom, Kazimierz nad Wisłą i Lubartów. 

Rzeczywiście ma ona bardzo szeroki zasięg. Występuje głównie 
w Małopolsce wschodniej i północnej oraz na południowym Mazowszu, 
ale sięga też dosyć daleko na zachód: w Świętokrzyskiem aż na zachód 
od Kielc, na Mazowszu po Rawę Mazowiecką i Sochaczew, a nawet do 
Wielkopolski (Grzybki pod Sieradzem). Ten szeroki zasięg wyrazu cza-
pigi, czepigi ‘dwa pręty, służące oraczowi do kierowania pługiem’ po-
twierdza również Pelcowa 1985 m. 11 (na s. 86). Szczegółowe informacje 
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mapach: Pelcowa 1985 m. 11A (s. 87) i 2001 m. 110 (na s. 216). Notuje 
je ona nieco dalej na północ niż MAGP, a formę czepigi poza pasem po-
granicznym podaje również z Toczysk pod Łukowem1 i z Worgul koło 
Białej Podlaskiej, a w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego rejestruje, wy-
wołane etymologią ludową, sporadyczne formacje rozczapigi i raczapigi. 

Poza tym czepigi ‘rączki pługa’ zapisano w polskich południowych 
dialektach kresowych i u polskich przesiedleńców z Ukrainy. W publi-
kacji o słownictwie gwarowym przesiedleńców z Ukrainy materiał doty-
czący tego desygnatu podano pod oddzielnymi numerami: 120 ‘nogi, dwa 
pręty przymocowane do grządzieli do kierowania pługiem’ i 121 ‘rączki 
pługa’. Większość materiału zanotowano pod numerem 120, dodatkowe 
informacje spod numeru 121 (Tarnopol 2007, Lwów 2015). 

Cechosz-Felczyk 2004 podaje z Podola jako ‘rączki pługa’: 
z Oleszkowiec czapigi (s. 47) i z Hreczan czepihy (s. 286), Paryl 2004: 
32 ze wsi Tuligłowy koło Komarna czepigi (čeṕiǵi, čyṕiǵi).

U przesiedleńców spod Tarnopola zapisano: z Hanaczowa čepyχy, 
z Kozłowa čeṕiǵi, z Firlejowa čeṕiǵi (i čepyχy), z Krowinki čeṕee, 
čeṕeχy, z Boryczówki i z Sorocka čepyχy, z Borek Wielkich čėṕii, čṕiǵi
i tylko pod numerem 121 z Kaczanówki čeṕiǵi (Tarnopol 2007: 51), 
a spod Lwowa: z Wołostkowa čeṕii, ze wsi Białe čeṕiǵi, z Różanki 
čaṕiǵi, caṕiǵi, z Tuligłów čėṕiǵi, z Ilnika čaṕiǵi, z Siemianówki čaṕiǵa, 
čaṕiǵi, z Wołczuch čeṕii i z Kołtowa čeṕiǵi (Lwów 2015: 40). 

Przedstawione materiały wydają się świadczyć, że chodzi tu raczej 
o dawny regionalizm rosyjsko-ukraińsko-słowacko-polski, a nie pożycz-
kę z języka ukraińskiego. Oczywiście formy polskie z h zostały przeję-
te z ukraińskiego, a formy z χ polegają na polonizacji obcego językowi 
polskiemu h. Zasięg tej nazwy w gwarach słowackich też nie przemawia 
jednoznacznie za pożyczką z ukraińskiego. O rodzimości wyrazu w języ-
ku rosyjskim, przy nieznajomości materiału gwarowego, trudno na razie 
coś bliższego powiedzieć. 

1 Dawniej występujące w ziemi łukowskiej czepigi (konkurujące z rączkami) 
obecnie nie są znane (Sierociuk (red.) 2019: 42). 
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Czugun, czuhun, czygun, czyhun ‘żeliwo’, ‘garnek żeliwny’

Jest to pożyczka orientalna (por. czuw. tšugun, krym.-tat. чоjун i inne – 
Vasmer ESRJ IV 377, ESUM VI 274), która do języka polskiego dostała się 
za pośrednictwem języków wschodniosłowiańskich, por. np. Sawaniewska-
-Mochowa 1990: 155, Kurzowa 1993: 346, Koniusz 2001: 156, Węgorowska 
2004: 282, Kostecka-Sadowa 2015: 233 i inni. Wśród niejęzykoznawców 
pojawiają się opinie, że nazwa czugun przeniknęła z języka chińskiego 
do Rosji przez Tadżyków i Tatarów dzięki „Jedwabnemu Szlakowi” po 
podbiciu Chin przez Mongołów w XIII w. (Sękowski 1995; tę opinię 
przywołuje także Wasilewski 2001: 28).

Ciągłe narastanie materiałów skłania do ponownego przedstawienia 
tej pożyczki, a zwłaszcza prześledzenia jej zasięgów w gwarach polskich.

W językach wschodniosłowiańskich pożyczka ta występuje w różnych 
postaciach. W białoruskim języku literackim znana jest w postaci чыгýн 
‘lane, lite żelazo, żeliwo’, ‘garnek żeliwny’ i derywaty np. чыгýнка ‘ko-
lej żelazna’, чыгýнны ‘żeliwny’ (TSBM V/2, 325), w gwarach natomiast 

Czugun ‘garnek żeliwny’
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чыгáн, чагýн, сыгýн ‘garnek żeliwny’ i pochodne чыгýнiк, чыгунóк ‘gar-
nek żeliwny’, чыгýнны ‘żeliwny’ (SPZB V 437). 

Również w języku ukraińskim możemy zauważyć dużą rozmaitość 
form tego wyrazu: literackie чавýн ‘żeliwo, garnek żeliwny’, чавýнний
‘żeliwny’ (Hrinčenko IV 442), przest. чавýнка, чугýнка ‘kolej żela-
zna’ (ESUM VI 274), чавýн ‘żeliwo’, przest. чугýнка ‘kolej żelazna’ 
(SUM XI 261, 373), gwarowe чагýн, чаýн, чагýнка, чаýнка (ESUM VI 
274). W gwarach ukraińskich prawobrzeżnego Polesia Nykončuk 2012: 
146 notuje чугýн, чигýн, ч’iгýн, чeгýн, чaгýн ‘żeliwo, garnek żeliwny’, 
‘wielkie gliniane naczynie z wąską szyjką do przechowywania ziarna 
lub płynów’. Z gwar zachodniopoleskich Hryhoryj Arkušyn 2016: 606 
w znaczeniu ‘garnek żeliwny’ zapisał w obwodzie rówieńskim, rejonie 
dubrowickim formę чивýн (Osowa, Horodyszcze), a w obwodzie wo-
łyńskim formę чигýн (Dobre w rejonie Kamień Koszyrski i Pidmanewo 
w nadgranicznym rejonie szackim, graniczącym z powiatem włodawskim). 

Natomiast w języku rosyjskim panuje чугýн ‘żeliwo’ i derywaty 
чугунóк, чугýнчик, чугýнник ‘garnek żeliwny’, ‘sagan’, чугýнка ‘gar-
nek’, ‘dzbanek’, ‘kolej żelazna’, чугýнный ‘żeliwny’ (Dal IV 611–
612), чугýн ‘żeliwo’, ‘garnek żeliwny’, чугýнка reg. ‘garnek żeliw-
ny’, pot. ‘piecyk żeliwny’, przest. ‘kolej żelazna’, чугýнный ‘żeliwny’ 
i dalsze derywaty (SSRLJ XVII 1157–1160), чугýн ‘żeliwo’, ‘garnek 
żeliwny’, чугýнка pot. ‘piecyk żeliwny’, przest. ‘kolej żelazna’ (Ožegov 
2008: 1188).

Do gwar białoruskich i ukraińskich bezpośrednio nawiązują gwary 
wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie, gdzie w znaczeniu ‘żelazo 
lane, żeliwo’ zapisano na całym terenie formy čyhun, čihun, ǯyhun, 
nad rzekami Brzozówka i Biebrza oraz w kilku rozproszonych punktach 
čuhun, w Nowodworcach (p. 43) čahun, sporadycznie nad Brzozówką 
i w Krasnoborkach (p. 7) nad Biebrzą formy z mazurzeniem cuhun, 
cyhun (kartoteka AGWB), a w znaczeniu ‘duży, u dołu zwężony garnek 
do gotowania’ formy čyhun, čuhun, čuhan, cuhan i rzadko cuhańik, 
ǯyhun, ćihunny garnek (AGWB VI m. 188, s. 216–219), sporadycznie 
też na mapach AGWB VI 127 i 189. 

W powiecie sokólskim we wsi Harasimowicze używa się nazwy 
Czuhonka na określenie nieużytków, nasypu położonego w pobliżu sta-
cji kolejowej, co jest oczywistym nawiązaniem do gwar białoruskich 
(Filinowicz 2018: 93).
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Czyżewski 1986b m. 150 ma w znaczeniu ‘sagan, naczynie żeliwne 
do gotowania potraw’ z gwar ukraińskich pod Włodawą tylko dwa za-
pisy: čyhun w Okunince (p. 27) i čeγun w Hańsku (p. 34). 

Pożyczka ta została w języku polskim poświadczona w gwarach 
północno-wschodniej Polski oraz w polszczyźnie na Litwie, Białorusi 
i Ukrainie.

Jej zasięg w północno-wschodniej Polsce wyznacza SGP V 239. 
Charakterystyczne jest znaczne przemieszanie różnych form fonetycznych 
tej pożyczki. Pod Sejnami zapisano š čygunu ‘z żeliwa’, čygun ‘żeliwo’ 
(Zdancewicz 1964: 238 – uważa za pożyczkę białoruską, 1966: 56, 80), 
„2 kilo cyny do czuguna się rzuca” (Ciesielski 1968: 223), w Deguciach 
na południe od Sejn „čyhun tu tak zwana żelaza”, w Pawłówce koło 
Krasnopola na zachód od Sejn „Gari byľi s cygunu”. W Łomazach na 
południe od Białej Podlaskiej zapisano „ten sagan s čyγuna może łatwo 
penknonć” i nieco dalej na południe w Huszczy cyhun ‘lane żelazo’, 
cyhunny ‘wykonany z lanego żelaza’ (Buczyński 1967: 252 – przyjmu-
je również pożyczkę białoruską), a także aż w Wysoczu koło Ostrowi 
Mazowieckiej cohony pl. Należy dodać formy čugun, čuγun, čygun 
z Sokółki z maszynopisu pracy doktorskiej Bogusława Nowowiejskiego 
(Sawaniewska-Mochowa 1990: 155).

Poza tym z gwar północno-wschodniej Polski SGP V 240 odnotował 
derywaty: czyhuniak (čehuńak) ‘garnek odlany z żeliwa’ w Miłkowicach-
-Maćkach pod Siemiatyczami oraz przymiotnik czyhunny ‘odlany z że-
liwa’ z Deguć pod Sejnami (čyhunny), z Wierzchjedliny koło Sokółki 
(čyγunny), z miejscowości Bańki pod Bielskiem Podlaskim (cyγu.ny), 
w Miłkowicach-Maćkach, Łomazach, a także w Wysoczu koło Ostrowi 
Mazowieckiej. Szeroki zasięg ma nazwa czyhunny garnek ‘garnek żeliwny’ 
na całym pograniczu wschodnim z wyspą koło Zambrowa i Wysokiego 
Mazowieckiego (AGP II m. 163, Pelcowa SGL VI (2019), m. 57). 

Znaczne uzupełnienie i rozszerzenie zasięgu tej pożyczki przynosi 
późniejsza praca Rembiszewskiej 2002: 118, 156 (mapa) wyznaczają-
ca zachodni i południowy zasięg pożyczki czugun za pomocą izoglosy 
przebiegającej przez miejscowości: Grabówka pod Zambrowem (p. 638 
według numeracji Atlasu gwar polskich Karola Dejny), Ołdaki Magna 
Brok koło Czyżewa (p. 646), Kosiorki nieopodal Ciechanowca (p. 651), 
Łopusze koło Drohiczyna (p. 658) i Mielnik nad Bugiem (p. 659). Ponadto 
z Knyszyna pochodzą zapisy Kudzinowskiego cyhun, ćihun, cyhunny 
garnek (Rembiszewska 2006: 33, 94, 193, 2007: 26, 30, 126).
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nek (żeliwny, sagan), sięgającą od wschodniej granicy Polski w okoli-
cach Puńska na północy przez Suwałki, Grajewo, z pominięciem oko-
lic Białegostoku i dalej na południe z wychyleniem w kierunku Łomży 
i następnie po Białą Podlaską.

Zasób form i miejsc występowania dopełnia słownik podlaski. 
Zapisano tam: ciugon ‘żeliwo’, ciugonny ‘wykonany z lanego żelaza’ 
ze wsi Białe w gm. Boguty-Pianki na pograniczu Mazowsza i Podlasia 
(Nienałtowski 1995) i čyhun z polskich zapisów w Niemirowie nad 
Bugiem (Janiak 1995: 65), czuhuńczyk ‘żeliwny garnek’ z Supraśla pod 
Białymstokiem (Załęski 2005), por. RóżnSłow 283.

Według Kosteckiej-Sadowej 2015: 233 pożyczkę tę (bez podania 
określonej formy) zanotowano ponadto w Wierzchjedlinie koło Sokółki, 
Dobrzyniewie koło Białegostoku i w Budach koło Hajnówki. Na podsta-
wie Atlasu gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy F. Czyżewskiego 
lokalizuje ona tę nazwę też pod Włodawą, ale polega to na nieporozu-
mieniu, bo zapisy tego wyrazu oznaczone na mapie prostokątami po-
chodzą z miejscowych dialektów ukraińskich (por. wyżej), natomiast 
w materiałach polskich (z narysowanymi kółkami) wyrazu tego tu nie 
ma (Czyżewski 1986b, m. 150 ‘sagan’). 

W polskim języku ogólnym pożyczka ta pojawia się zupełnie wyjąt-
kowo, m.in. u XIX-wiecznych autorów kresowych: czuhunny ‘żelazny, 
twardy’ u Juliusza Słowackiego w utworze Sen srebrny Salomei „Piersi 
czarne i czuhunne” (Jurkowski 1974: 117) i w znaczeniu ‘z lanego że-
laza’ z Pamiętnika Teodora T. Jeża (Doroszewski 1949: 31); por. także 
Sawaniewska-Mochowa 1990: 155.

Natomiast od dawna zapożyczenie to znane jest polszczyźnie wileńskiej, 
por. Sawaniewska-Mochowa 1990: 155 i Kurzowa 1993: 346. Karłowicz 
w swoim Podręczniku zapisał: czuhun, czuhunny, czuhunka ‘lane, lite że-
lazo, surowiec’, ‘surowcowy’, ‘kolej żelazna, droga żelazna’ (Karłowicz 
1984: 37); jako prowincjonalizm litewski podają czuhun Walicki 1886: 
12 oraz Łętowski 1915: 31. Ponadto „Nabili mu czerepów z czyhu-
nu” użył Stanisław Bielikowicz 1975: 73, urodzony na Wileńszczyźnie 
i przebywający później na Białorusi, w tekście stylizowanym na gwarę 
kresową. Turska 1982: 74 występujące na Wileńszczyźnie formy hun, 
gun ‘kocioł z lanego żelaza’, hunek uważa za pożyczki białoruskie – 
čyhun, z tym że formę gun przypisuje wpływowi dialektalnego litew-
skiego gūnas (s. 81/8d, 22d). Z polszczyzny na Litwie podawał czuhun
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i czyhun ‘lane żelazo’, czuhunny ‘z lanego żelaza’, czuhunka i czyhunka 
‘kolej żelazna’ też SGPK I 290.

Pożyczka ta jest również szeroko znana w gwarach polskich na 
Wileńszczyźnie. Zdaniukiewicz 1972: 137 zapisał w Łopatowszczyźnie 
koło Turgiel nad granicą białoruską čyγun, čyγun ‘żeliwo’, s čyγuna 
jest mańeš ‘kierat’ i čyγunny ‘zrobiony z czyhunu’, a Rieger, Masojć, 
Rutkowska 2006: 170: czygun ‘garnek żeliwny’ w Wirszuliszkach 
i Widugirach, czyhunowy ‘żeliwny’ w Świętnikach, czyhunny ‘ts.’ 
w Landwarowie oraz czyhun w Świętnikach i Landwarowie. Rieger 2006: 
109 widzi tu pożyczkę białoruską чыгýн, a formy z g przypisuje polo-
nizacji fonetycznej. SMPP 213 ma głównie z Wileńszczyzny liczne po-
świadczenia form czugun, czuhun, czygun, czyhun oraz czygunek (por. też 
Turska 1982: 74).

Poza tym sporadycznie notowano tę pożyczkę w polskich gwarach 
kresowych na Białorusi w okolicach Dryświat, Gajd i Widz czyhun 
w znaczeniu ‘żeliwo’ i ‘garnek żeliwny’ oraz czuhunny ‘z lanego że-
laza’ (Rieger 2014: 86) i u przesiedleńców z Polesia „Gari  čyhuny 
ušeńe stoo” (SGP V 239) oraz na Ukrainie w okolicach Kamieńca 
Podolskiego czahun, czahunok, czuhun, czuhunok (SGP V 239, SGPK I
290). Kostecka-Sadowa 2008: 147 ma poza tym we własnych zapisach 
z Mościsk na zachodniej Ukrainie przy granicy polskiej koło Przemyśla 
czuhun ‘żeliwo’, bańak zrobony z čuγunu i czuhunny baniak.

Omawiana pożyczka, wykazująca wielką rozmaitość postaci, ma róż-
ne źródła. Formy z nagłosowym czy- zostały przejęte z białoruskiego, 
rzadkie formy z nagłosowym cza- pochodzą z ukraińskiego, natomiast 
formy z czu- na początku wyrazu mogą mieć zarówno źródło białoru-
skie, ukraińskie, jak i rosyjskie. Niewykluczone, że postaci ze spółgłoską 
-g- powstały w wyniku polonizacji fonetycznej występującego w języ-
ku białoruskim i ukraińskim obcego nam -h-, ale możliwy jest również 
bezpośredni wpływ rosyjski.

Rzadkie wprawdzie relikty na dalszym Mazowszu świadczą o dawniej 
szerokim zasięgu tej pożyczki w gwarach polskich.

Wyrazy czugun, czugunka pojawiają się w onomastyce literackiej 
(główny bohater powieści Haliny Auderskiej Ptasi gościniec zostaje 
wywieziony w czasie II wojny światowej na Syberię i tam trafi a do koł-
chozu Czugunka) oraz jako wyrazy-cytaty w literaturze wspomnienio-
wej dotyczącej zesłań na Syberię („«Niet, nie puszczu (nie puszczę) – 
powiada pijany polikier – tam czugunka (kolej żelazna), wsiądziecie 
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e i  uciekniecie, a mnie pociągną»” Koszutski 1928: 110; „Nie bardzo
wiedziałem, po co ten czugun tutaj, skoro piec piekarski u dziadków nie
był rozpalony” Łuczkiewicz 2007; „Mama ryby oczyściła i do czuguna” 
Solińska 1999). 



45

Dubas ‘szkuta’, ‘niewielki statek rzeczny’

Dubasami nazywano fl isackie statki rzeczne, używane w XV–XVIII w. do 
spławu głównie zbóż, rzadziej artykułów leśnych i rud metali. Początkowo 
były one środkiem transportu na wschodnich terenach Rzeczypospolitej 
(na Bugu i Sanie do Wisły), a w XVI w. rozpowszechniły się na całej 
długości Wisły (Manikowski 1981: 149). 

Dubas, zwany również półszkutkiem, z wyglądu przypominał szkutę, 
był jednak od niej mniejszy. Podobnie jak w przypadku szkuty, wystę-
powały różne rozmiary tego typu statków. Załoga mogła liczyć od sze-
ściu do czternastu osób. Transportowano nim przede wszystkim zboże, 
sól i potaż (www5). 

Etymologicznie dubas ‘statek rzeczny’ jest derywatem od wyrazu 
*dǫbъ i pierwotnie *dǫbasъ oznaczał ‘wydrążone w pniu dębowym 
czółno, łódź, koryto’. W języku polskim postaci z samogłoską nosową 
nie ma w ogóle, należy więc tu uznać ruskie zapożyczenie leksykalne. 
Z wahaniem przyjmował je już Brückner SE 101, pochodzenie z języka 
ukraińskiego wykazują Hrabec 1949: 70, 76 i Minikowska 1980: 10, 48. 
Wyraz ten, jako występujący tylko w językach wschodniosłowiańskich 
i pożyczka w języku polskim, nie może być zaliczany do dziedzictwa 
prasłowiańskiego i słusznie słownik prasłowiański ESSJ go pomija. 

Dubas
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e Znajomość tego wyrazu w językach wschodniosłowiańskich kształ-
tuje się w różny sposób.

W języku ukraińskim дубас(ъ) w znaczeniu ‘niewielka łódka rzeczna 
wydłubana w dębowym drzewie’ poświadczony jest w SUM XVI–XVII, 
t. VIII 218 z roku 1511 i 1649, poza tym jako nazwa osobowa z 1649 r. 
Tymčenko I 235 notuje дубасъ ‘niewielkie czółno, łódka’ z dokumentu 
o wojnie Kozaków z Polakami oraz дубасникъ ‘właściciel takiego czół-
na’ z 1545 r. Ponadto w XVI w. poświadczona jest дубащина w zna-
czeniu ‘podatek od takiej łodzi’ (ESUM II 138–139). Hrinčenko I 451 
ma nazwę дубас tylko w znaczeniu ‘duży nóż’, natomiast wyraz дуб jest 
poparty kilkoma cytatami w znaczeniu ‘duża łódź, wydłubana z drzewa’, 
a w słowniku współczesnego języka ukraińskiego (SUM) nazwy дубáс
nie ma w ogóle, дуб zaś w znaczeniu ‘duża łódź wydłubana z dębu’ 
określono jako gwarowy. Poza tym występuje tu дубáсити w znaczeniu 
‘bić kogoś mocno’. 

W języku rosyjskim wyraz дубáс poświadczony jest dopiero w XVIII w. 
w znaczeniu ‘koryto, łódź wydłubana w dębowym drzewie’ (SRJ XVIII, 
t. VII, s. 21–22). Dal I 498 ma дубасы ‘łodzie wydłubane w jednym 
drzewie’ pływające po Bugu (dopływie Wisły), poza tym notuje też дуб
‘łódź wydłubana w jednym drzewie’, pływająca po Bugu i Dnieprze. 
Ros. дубáс w znaczeniu ‘łódź, statek’, ‘prom do przewożenia przez rze-
kę’, ‘niewielka łódź wydłubana z kłody i odpychana kijem’ ma większy 
zasięg w gwarach. Szeroko znany jest w gwarach rosyjskich również 
дуб w znaczeniu ‘czółno, łódź’ (SRNG VIII 232, 238, ESSJ V 95–96). 
W słowniku współczesnego języka rosyjskiego wyrazu дубáс w ogóle nie 
ma, natomiast дуб występuje też w znaczeniu ‘łódź z dębowych desek’ 
lub ‘łódź wydłubana z pnia dębu’ (SSRLJ III 1143–1145).

W języku białoruskim jest znany дубáс w znaczeniu ‘драўлянае 
кругладоннае хадавое судна, якое служыла каля 5 навiгацый’ z do-
rzecza Bugu (EB: rejon Баброўскi, Kurcowa 2019: 259), poza tym gwa-
rowy дубáс jako ‘wielki, tępy nóż’ (ESBM I 159–160). Nie notuje go 
natomiast słownik współczesnego języka literackiego TSBM ani słownik 
pogranicza SPZB. Ciekawe, że brus. дуб ma również znaczenie ‘rodzaj 
dużych łodzi używanych na Dnieprze i Donie’ (TSBM II 205), a w gwa-
rach (SPZB II 99) występuje czasownik дубáсiць, дубáшыць ‘silnie pa-
dać (o deszczu)’, ‘głośno iść (o zegarze)’ i ‘rąbać (drzewo)’.

W języku polskim dubas w znaczeniu ‘szkuta’, ‘statek rzeczny’ ma 
dawne poświadczenia i okresowo był znany w języku polskim dosyć 
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powszechnie. Pojawia się już w XV w. w zapiskach sądowych: z Warszawy 
w 1434 r. i z Zakroczymia w 1436 r. (wpływ ukraiński przyjmował 
tu Urbańczyk 1963: 441), poza tym w zapisie z Warszawy z 1453 r. 
występuje forma dłubas (SStp II 212, 55). Postać dłubas w znaczeniu 
‘łódź towarowa’ podaje też SPXVI V 31 z księgi ławniczej Płocka z lat 
1500–1517. Powstała ona niewątpliwie, jak przyjmuje Wacław Sędzik 
w SP IV 171–172, pod wpływem etymologii ludowej w nawiązaniu 
do dłubać. SPXVI VI 120 częściej notuje formę dubas ze znaczeniem 
‘niewielki statek do spławiania zboża, pochodzący przeważnie z woje-
wództw ruskich’, przytaczając cytaty ze słowników Grzegorza Knapskiego 
i Ambrożego Calepina (3x) oraz z Flisa Sebastiana Klonowica (6x), a po 
razie notuje dłubas z Zapisków Mazowieckich i zdrobnienie dłubasek 
z A. Calepina (SPXVI III 31), podobnie Minikowska 1980: 48. Nazwę 
dubas z S. Klonowica podaje też Hrabec 1949: 70, 76.

Dubas ‘szkuta, statek’ ma bogatą dokumentację w kartotece SXVII–
XVIII, która odnotowuje przykłady z drugiego wydania słownika Grzegorza  
Knapskiego, z Wacława Potockiego (Poczet herbów 1696, Fraszki 1690, 
Moralia 1688), z Jana Karola Wojny (Institutio 1690), Jakuba Kazimierza 
Haura (Ekonomika 1675), Atanazego Kalnofojskiego (Cuda 1638), 
Tomasza Młodzianowskiego (Kazania 1681), Jana Aleksandra Gorczyna 
(Arytmetyka 1647), Volumina Legum (1736). Linde I 551 dokumentuje 
nazwę dubas z S.F. Klonowica i Volumina Legum (t. 3, f. 60 „Rotman 
płaci od dubasa po trzy złote poboru”). U A. Mickiewicza występuje 
dubas w znaczeniu ‘wielki nóż’ „I wnet porwawszy dubasa, tnie węża 
chłop” (SJAM II 248, gdzie redakcja zestawia go z litew. dubas ‘nóż 
wielki, siekacz’). 

SWil I 261 podaje dubas ‘szkuta, statek’ bez komentarza, zaś SW I 576 
nazwę dubas uznaje za gwarową i w znaczeniu ‘rodzaj małego stat-
ku, szkuta, prom’ wywodzi z ukraińskiego, może z tureckiego tombaz, 
a w znaczeniu ‘nóż zły, tępy’ z białoruskiego. SJPD II 412 uważa nazwę 
dubas za dawną, zapożyczoną z języka ukraińskiego дубáс, może z tu-
reckiego tombaz i dokumentuje ją w znaczeniu ‘niewielki statek używany 
w XVI w. do przewozu towarów’ z Jana Papugi (ur. 1915), Antoniego 
Prochaski (1852–1930) i Wincentego Pola (1807–1872), a w znaczeniu 
‘duży tępy nóż’ z Adama Mickiewicza. USJP I 714 uznaje dubas za wy-
raz historyczny i ustala jego znaczenie jako ‘staropolski statek rzeczny, 
używany w XVI–XVIII w. do przewożenia towarów’. W Polsce znane 
jest poza tym nazwisko Dubas.
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e W gwarach polskich natomiast wyraz dubas ma bardzo ograniczony 
zasięg, co może być wynikiem tego, że statki te już dawno wyszły z użycia. 
W SGP VI 420 dubas podany jest w znaczeniu ‘statek do spławu zboża 
do Wisły’ tylko raz z Mazowsza z Puszczy Białej i raz z Jarosławia pod 
Przemyślem, a w znaczeniu ‘duży, tępy nóż’ raz ze słowniczka gwary 
Polaków litewskich Aleksandra Petrowa (Koniusz 2001:45), poza tym 
jako ‘zawartość większego kieliszka’ z Kętrzyna pod Wejherowem. Raz 
z Mazowsza przytoczona jest, również wtórna, tłumacząca się etymo-
logią ludową, postać dłubas ‘czółno’ (SGP V 546). Natomiast Czeczot 
1846: 75 w Słowniku wyrazów krewickich, objaśniającym wyrazy z pieśni 
wiejskich znad Dźwiny i Niemna, podaje: „dubas – nóż tępy i wielki, 
gatunek długich sukien, które dębowem liściem farbują; koryto dębowe, 
statek wodny”.

Z gwary północnokresowej na Brasławszczyźnie Janusz Rieger 2014: 
95 zapisał wyraz dubica ‘łódź wydrążona z pnia lub z prostych desek’, 
który ma wzór w gwarach białoruskich, por. brus. дубíца ‘łódka wydłubana 
z grubego drzewa’ we wsi Achremowce na Brasławszczyźnie „Дубiцу
рабiлi з тоўстай дзеравiны: сасновые, дубовые, асiнавые” i z pobli-
skiej wioski Miereckie w rejonie głębockim „Дубiца – лотка нi збiваная, 
а выдалбаная з дрэва” (SPZB II 99).

Joanna Okoniowa traktuje d w dubas jako odstępstwo od zachowa-
nia się grupy dl: „Dłup jak Dup, Dłubas jako Dubas (XVI, XVII w.)” 
(Okoniowa 1994: 99).

Z przedstawionego materiału jasno wynika, że dubas ‘statek rzeczny’ 
należy wywodzić z pierwotnego *dǫbasъ, stanowiącego derywat od na-
zwy drzewa *dǫbъ (SP IV 171–172). Za takim tłumaczeniem przemawia 
dodatkowo występowanie we wszystkich językach wschodniosłowiań-
skich samej podstawy *dǫbъ w znaczeniu ‘wydrążona w pniu dębowym 
łódź’. Zatem postać fonetyczna polskiego wyrazu dubas wyraźnie dowo-
dzi przejęcia pożyczki ruskiej. Zakładaną nieraz pożyczkę z tur. tombaz
(Miklosich, SW I 576, SJPD II 412) zdecydowanie odrzucił już Vasmer 
ESRJ I 548. Nieuzasadnione jest też wywodzenie nazwy dubas ‘statek 
rzeczny’ z litewskiego dūbas ‘misa, miednica’.

Na szczególną uwagę zasługuje znaczne upowszechnienie się tej po-
życzki w języku polskim. W XVI–XVIII w. stała się ona chyba nawet 
częstsza u nas niż w językach wschodniosłowiańskich. O jej powszechno-
ści na terenie Polski świadczy również przejęcie przez dialekty niemiec-
kie na terenie Prus (Siatkowski 2015: 326, 336, 337). Niemiecki słownik 
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pruski przytacza bogatą dokumentację z XIX i XX w. z dawnych gwar 
niemieckich na terenie Prus i nad Wisłą dla przestarzałych już Dubasse 
i Dubbas jako ‘duży statek wiślany’. Pożyczka słowiańska Dubbas miała 
zresztą w pruskich gwarach niemieckich jeszcze wiele innych znaczeń, 
jak ‘duży przedmiot’, ‘silny, duży człowiek’, ‘niezwykle duże zwierzę’ 
‘kieliszek’ i in. (PrWb I 1247).

W ostatnich latach wyraz dubas powrócił do obiegu komunikacyjne-
go, choć w dość wąskim zakresie. Stało się to za sprawą organizowanych 
rejsów dubasem „Sandomierką” po Wiśle, które do czasów pandemii 
w 2020 r. były wielką atrakcją turystyczną dla zwiedzających Sandomierz 
i okolice (www9).
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e Dziaha, dziażka ‘pasek do spodni’, dziażyć ‘bić, batożyć’, 
‘biec, spieszyć się’, ‘lać’ (o deszczu)

Wyrazy dziaha, dziażka, dziażyć są formami pochodnymi od psł. *dęgъ, 
*dęga ‘coś silnego, mocnego, wielkiego, ciężkiego’, ‘rzemień, pas skó-
rzany’, które występują w Słowiańszczyźnie wschodniej i południowo-
-zachodniej (Vasmer ESRJ I 561, ESSJ V 24–25, SP III 96–97, błęd-
nie południowo-wschodniej, ESBM III 136, ESUM II 152). Czasownik 
dziażyć, właściwy wschodniej Słowiańszczyźnie, za prasłowiański uznaje 
tylko SP III 105–106, natomiast ESSJ go pomija. 

Formy polskie mają obcą postać fonetyczną z samogłoską a po spół-
głosce miękkiej zamiast samogłoski nosowej, ale za pożyczki powszechnie 
są uznawane głównie formy rzeczownikowe, por. Sawaniewska-Mochowa 
1990: 43, Kurzowa 1993: 353, Koniusz 2001: 93–94, 132, Geben 2003: 
96–97, Węgorowska 2004: 312, Kostecka-Sadowa 2015: 179, zaś formacje 
czasownikowe nie zawsze są uwzględniane. I rzeczywiście, uwidaczniają 
się pewne różnice w stopniu ich zależności od wzorów wschodniosło-
wiańskich. Od pożyczki rzeczownikowej mogły być zresztą utworzone 
na gruncie polskim.

We wschodniej Słowiańszczyźnie omawiane wyrazy niemal powszech-
nie występują na Białorusi. W białoruskim atlasie gwarowym formy 
дзга, дзшка w znaczeniu ‘pas, rzemień’ tworzą zwarty areał na pół-
nocy i zachodzie kraju aż po linię Lida–Mińsk, zaś między nimi wyraź-
nego podziału nie ma (LAB IV 223, s. 80). Z tego obszaru są również 
poświadczenia spod Sienna (Сенненшчына na północnym wschodzie 
w obwodzie witebskim) дзжка, дзшка ‘rzemień, popręg’ (Kurcowa, 
Kuncewič (red.) 2015: 173). Słownik pogranicza polsko-białorusko-
-litewskiego poszerza nieco ten zasięg głównie na Grodzieńszczyźnie 
(SPZB II 62 дзга i II 65 дзжка, дзшка; por. także дзжка i dem. 
дзжачка Sciaškowič 1972: 145). Poza tym mamy tu również poświad-
czenia z gwar białoruskich na terenie Litwy i Łotwy. Wyraz дзга odno-
towuje też słownik współczesnego języka białoruskiego (TSBM II 178) 
oraz Słownik nieekwiwalentnej leksyki, w którym podano cytaty z tym 
wyrazem z literatury pięknej (Škraba 2008: 77).

Natomiast czasownik дзжыць występuje tylko w gwarach i ma chy-
ba ograniczony zasięg. Słownik pogranicza białorusko-polsko-litewskiego 
notuje go tylko raz w znaczeniu ‘padać (o deszczu)’ spod Wołkowyska 
(SPZB II 65). Profesor Sciacko w wywiadzie z 27.12.2018 dla „Gazety 
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Słonimskiej” twierdził: „Цiкава, што такiя нашы словы, як дзжыць 
‘бiць’, вайцаць, беларусы ў Мiнску, напрыклад, не ведаюць”. Można 
chyba znaleźć jeszcze kilka dalszych poświadczeń gwarowych tego cza-
sownika, ale jest on jednak na terenie Białorusi rzadki.

Sciaškowič podaje z Grodzieńszczyzny дзжыць ‘біць дзягаю’ 
i w znaczeniu metaforycznym ‘padać (o deszczu)’: „Дождж дзяжыць 
ужо цалютки дзень, носу не высунуць” (Sciaškowič 1983: 130; por. 
Ostrowski 2013: 137), a także jako ‘długo iść’ (Sciaškowič 2018: 79). Poza 
tym przytacza bez ściślejszej lokalizacji Nosowič 1870: 134 дзжыць 
w znaczeniu ‘dręczyć, katować, torturować’ oraz słownik białorusko-
-rosyjski (Bajkow, Nekrašewič 1925) дзяжыць ‘bić pasem’ oraz ze 
wschodniej Białorusi pod Mohylewem (SP III 105–106) i Mścisławiem 
дзжыць w znaczeniu ‘biec’ „Куды ты так дзжыш?” (Jurčanka 
1966: 78). Дзяжыць notuje Aleś Zajka 2011: 72 z gwar białoruskich 
Kosowszczyzny: „Дзяжыць ‘бiць папругай’: Дзяжыць цябе трэба за 
тое, што мацяру нi слухаяш”. Wymieniony słownik nie notuje natomiast 
wyrazu dziażka. Zapewne czasownik ten pojawia się sporadycznie i na 
innych terenach, choć nie mamy odpowiednich poświadczeń.

Na Ukrainie z omawianych nazw ESUM II 152 podaje tylko jako 
wyraz gwarowy дга w znaczeniu ‘coś wielkiego, ważnego’. Również 
w języku rosyjskim są one rzadkie. Z XIV–XVI w. zanotowano poje-
dyncze poświadczenia formy dęg], d8g] ‘rzemień’ (Srezniewskij I 804, 
SDRJ III 173, SRJ XI–XVII, t. III 173). Dal I 512 podaje дга ‘skórzany 
pasek’ jako regionalne zachodnie, SRNG VIII 305 też tylko дга ‘skó-
rzany pasek’ powołując się na Dala i przytaczając jeszcze jeden przykład 
z gwar północno-zachodnich. Brak natomiast w tych słownikach omawia-
nego czasownika, a jako formacje denominalne występują tylko дглить, 
дгнуть ‘rosnąć, zdrowieć, krzepnąć, stawać się silnym’.

W gwarach wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie nazwy ‘skó-
rzanego paska do spodni’ aha i aška nawiązują bezpośrednio do od-
powiednich form na Białorusi. Występują one tu od północy po Supraśl, 
przy czym aha lokuje się głównie w części wschodniej nad granicą, 
a aška w części zachodniej.

Pierwsze poświadczenie tej pożyczki w języku polskim pojawia się 
w zniekształconym zapisie u Paska: „y powiadali Ci Co Ich bili [...] 
ze nieumieli nic y owszem począwszy się trohę zrazu uwijac z Swemi 
Dziękami ieszcze prędzey pirzchali nizeli Moskwa” 109r (SJPas I 191). 
Redaktorzy Słownika Paska (Halina Koneczna i Witold Doroszewski) 
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e zaproponowali tu formę *dzięga i znaczenie ‘rzemień, knut, arkan’ ze-
stawiając ją ze słwń. dga i ukr. dáha. 

Budzi to wątpliwości. Byłoby to zresztą jedyne poświadczenie wy-
razu dzięga w tym znaczeniu w języku polskim, oparte wyłącznie na tej 
hipotetycznej rekonstrukcji. Kartoteka SXVII–XVIII i Linde I 599 po-
dają z XVII–XVIII w. wyraz dzięga tylko w znaczeniu ‘srebrny grosz 
moskiewski’ i dzięgi ‘pieniądze’, a SPXVI VI 409 już z XVI w. dzięga, 
dzieńga, dzieńha i deńha w znaczeniu ‘drobna moneta używana na Rusi od 
XIV w.’, co jest oczywistą pożyczką ros. денга. Poza tym należy dodać, 
że w języku ukraińskim w tym znaczeniu występuje forma gwarowa дга, 
nie dáha, natomiast również dialektalna дáґа ‘kindżał, szabla’ stanowi 
pożyczkę włoską przejętą za pośrednictwem polskim (ESUM II 9, 152). 

Wydawca Pamiętników Jana Ch. Paska (SJPas I 161), Władysław 
Czapliński, informuje, że Aleksander Brückner czytał tu dzidami, 
Jan Czubek drągami, sam zaś właśnie proponuje dziahami, zestawiając 
je z brus. dziaha i ros. diaga. Jest to propozycja najbardziej prawdopo-
dobna, choć trudno wyjaśnić w tym zapisie nosówkę. Może to próba ze 
strony Paska polonizacji zapożyczanego wyrazu przez zastąpienie obcego 
a po spółgłosce miękkiej przez polskie ę?

Zazwyczaj w języku polskim występują obce postaci fonetyczne, mia-
nowicie dziaha, dziażka ‘pas, pasek do spodni’ i dziażyć ‘bić, batożyć’, 
‘biec, spieszyć się’, ‘lać’ (o deszczu). Mają one stosunkowo szeroki za-
sięg regionalny w polszczyźnie północnokresowej oraz na pograniczu 
wschodnim. Dotyczy to zarówno form rzeczownikowych, jak i czasownika. 

Dziażka, rzadziej dziaha ‘skórzany pasek do spodni’ dosyć powszechne 
są w polszczyźnie na Litwie. Z Wileńszczyzny podaje Karłowicz 1984: 
40 dziaha, dziażka ‘pasek’, Turska 1982: 74 aška ‘pasek rzemienny’, 
Bielikowicz 1975: 19 dziażka ‘pasek’ (por. też SGPK I 424 i SGP VII 
155, 167–168), Kurzowa 1993: 353 potwierdza znajomość tego wyrazu 
w międzywojennym dialekcie wileńskim. Szerzej dokumentują te wyrazy:
Zdaniukiewicz 1972: 144 dziażka ‘pasek do spodni lub szeroki pas wojsko-
wy’ z Łopatowszczyzny, Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 184–185 dziaha
‘skórzany pasek, rzemień’ spod Landwarowa oraz z okolic Mejszagoły 
i dziażka ‘ts.’ z tego terenu, a ponadto z miejscowości Wirszuliszki, 
Świętniki i Widugiry; Geben 2003: 96–97 poświadcza znajomość wyrazu 
dziażka ‘pas, pasek’ z języka młodzieży polskiej w Wilnie oraz z rejonu 
wileńskiego, solecznickiego i trockiego. Lubkiewicz-Urbanowicz 1998: 
66 podaje dziażkę ‘pasek’ z dawnego zaścianka Rakuciniszki koło Naczy 
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na pograniczu białorusko-litewskim w utworze literackim, SMPP 275 ma 
dziaha i dziażka ‘pasek do spodni’ głównie z Wileńszczyzny, a przytaczana 
tu Paršuta 1984: 144 dziażka ‘rzemień’ z dialektów polskich na Łotwie. 

Dziażka ‘skórzany pas do spodni’ dość często występuje w gwarach 
polskich na Brasławszczyźnie (Rieger 2014: 97), również w znaczeniu 
‘zapięcie przy pasie’ (Smułkowa 2009: 322, 656), a rzadziej też na po-
graniczu wschodnim: aska ‘rzemień, pasek’ podaje Kudzinowski spod 
Knyszyna (Rembiszewska 2007: 142, 118), dziazka ‘pasek rzemienny do 
spodni’ Jagłowska z Filipowa w powiecie suwalskim (Jagłowska 2004: 
249). Mazurzenie w tych przykładach może świadczyć o dawności tej 
pożyczki lub procesach adaptacyjnych do miejscowej gwary. Dziaha 
i dziażka w znaczeniu ‘pas’, ‘skórzany pasek do spodni’ występuje po-
wszechnie w języku inteligencji na Białostocczyźnie (Wróblewski 1981: 
316, Sawaniewska-Mochowa 1990: 43, Nowowiejski [1992], [1997] 
2010: 226, 244). 

Do dzisiaj znana jest dziaszka ‘pasek’ we wsi Szuszalewo w gm. 
Dąbrowa Białostocka na obszarze współistnienia gwar polskich i wschod-
niosłowiańskich (Białomyzy, Wierzbicka-Piotrowska 2019 : 210). 

Poza tym Węgorowska 2000: 80 podaje dzieha ‘pasek do spodni’ z ję-
zyka przesiedleńców z Wileńszczyzny, a później 2004: 312 dziaha, dziażka 
‘pasek do spodni’ od przesiedleńców z Kresów Północno-Wschodnich; 
Lewaszkiewicz 2017: 401 zaś dziaha, dziażka ‘pasek, rzemień’ od osób 
przesiedlonych spod Nowogródka.

Wyrazy dziaha, dziażka ‘skórzany pasek (ze sprzączką)’ znane były 
w polskiej terminologii rzemiosł skórzanych (Żurawska-Chaszczewska 
2010: 45). 

Przedstawiony materiał wyraźnie przemawia tu za zapożyczeniem 
z języka białoruskiego, jak zresztą przeważnie przyjmuje się w przyto-
czonych opracowaniach. Szeroki zasięg leksemu dziażka w gwarach bia-
łoruskich, w tym także na pograniczu bałtosłowiańskim oraz na Litwie 
i Łotwie, wskazuje na prawdopodobną proweniencję białoruską.

Czasownik dziażyć ‘bić, chłostać’ ma mniej liczną dokumentację. 
SGP VII 167–168 podaje z północno-zachodniej Litwy, tj. ze Żmudzi 
(przykład z SGPK I 426) dziażyć ‘bić, uderzać, chłostać batem’, z gwar 
polskich pod Sejnami ažyć 1. ‘bić’, 2. ‘zapamiętale pracować, młócić’ 
(Zdancewicz 1966: 48) oraz obažyć 1. ‘obić’, 2. ‘ostrzyc włosy’, wyažyć 
1. ‘wybić’, 2. ‘wymłócić’, zažyć ‘uderzyć’, z miejscowości Degucie na 
Suwalszczyźnie dziażyć ‘bić, uderzać, machać’ „tu te krovy tyḿi ugunaḿi 

D
zia

ha



54

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e tak ažyľi” (Zdancewicz 1960: 339), spod Augustowa dziażyć ‘chłostać’ 
(Osipowicz 2009: 65), u Kudzinowskiego spod Knyszyna azyć ‘bić pa-
sem’ (Rembiszewska 2007: 143), jak również w okolicach Wysokiego 
Mazowieckiego w znaczeniu ‘dużo i szybko zrobić’, ‘iść szybko’ (Gałecki 
1996: 165 według informacji od Doroty Rembiszewskiej) oraz ‘praco-
wać zapamiętale’. Na pograniczu Suwalszczyzny i Mazur czasownik 
dziazyć jest znany jako ‘iść śpiesznie, szybko, zamaszystym krokiem’ 
(Ratasiewicz 2010: 30). W amatorskim słowniczku mowy mieszkańców 
Supraśla pod Białymstokiem pojawia się omawiany wyraz, ale w innej 
pisowni – dziarzyć ‘dzierżyć’, ‘bić’: „Fest dziarzył jego” (Załęski 2005: 
20), podobnie w słowniczku z Filipowa na Suwalszczyźnie dziarzyć
‘bić w skórę’ (Jagłowska 2004: 249). W języku inteligencji białostoc-
kiej dziażyć występowało w wielu znaczeniach, jak ‘bić’, ‘bić paskiem’, 
‘szybko iść’, ‘pić dużo (alkoholu)’, (o zespole muzycznym) ‘grać ostro’ 
(Wróblewski 1981: 316, Nowowiejski [1997] 2010: 226), choć, jak 
twierdzi Nowowiejski, ostatnio stopniowo wychodzi z użycia, być może 
ze względu silne nacechowanie emocjonalne w znaczeniu ‘pić wódkę’. 
E. Redliński w Konopielce użył tego czasownika jako elementu stylizacji 
na gwarę północno-wschodniej Polski: „chciałaby mnie miotło zdziażyć” 
(Redliński 1973: 9).

Sawaniewska-Mochowa 2002: 139 przytacza czasownik dziazyc, dzia-
zyć ‘bić boleśnie’ z języka szlachty kowieńskiej, uznając go za regiona-
lizm północnokresowy.

Stosunkowo szeroka znajomość czasownika dziażyć w północno-
wschodniej Polsce, przy jednocześnie słabej znajomości jego białoruskie-
go odpowiednika, może przemawiać za tym, że nie jest to zapożyczenie 
wzoru białoruskiego, lecz raczej lokalna innowacja polska od przejętego 
rzeczownika dziaha, dziażka ‘skórzany pas do spodni’, ‘pasek’. Znaczenia 
czasownika wiążą się z ruchem, czynnością wykonywaną szybko, co 
bez wątpienia może kojarzyć się z uderzeniami pasa, z jakąś dynamiką.

Ze słowników języka polskiego, omawiane wyrazy, jak się zdaje, 
uznając je za gwarowe, podaje tylko SW I 632: dziaha ‘pasek rzemienny 
ze sprzączką do spodni’, ‘pasek’, z cytatem z Elizy Orzeszkowej; poza 
tym zdrobniałe dziażka i czasownik dziażyć ‘bić, batożyć, chłostać’ oraz 
rzeczownik odsłowny dziażenie. 

E. Orzeszkowa w swoim opowiadaniu Tadeusz w zbiorku W zimo-
wy wieczór (Orzeszkowa 1949) wprowadza wyraz dziaha ‘pasek’ dla 
przedstawienia kolorytu lokalnego. Używa go wielokrotnie (wyróż-
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niony jest w druku zapisem rozstrzelonym): „Ale Chwedora krzyknęła 
nań [na małego Tadeusza], aby natychmiast wstawał, bo [...] wybije go 
dziahą” (s. 81), „dziaha była jedyną znaną mu dotąd klęską ziemskiego 
żywota” (s. 82), „a czasem i interwencji dziahy” (s. 82), „nie udała się 
tym razem do argumentu dziahy” (86), „Cicho że! bo jak dam dziahą”, 
„bez obietnicy konika i dziahy”(s. 92).

Wyraz dziażyć pojawił się w powieści Konopielka: „ech jak bardzo 
chciałaby mnie miotło zdziażyć” (Redliński 1973: 9). Co ciekawe, w no-
cie edytorskiej do wersji internetowej tego utworu podano błędnie, że 
dziażyć ‘smagać’ pochodzi z litewskiego.

Należy jeszcze wspomnieć o ograniczonym do południowego Podlasia 
gwarowym ciorzyć ‘bić, chłostać’ i ‘mocno padać (o deszczu)’, który wy-
daje się łączyć z występującym również w tych znaczeniach czasownikiem 
dziażyć. W SGP IV 444 pod hasłem I. ciurzyć ‘o deszczu: mocno padać’ 
odnotowano jeden przykład formy ćožyć z lokalizacją w Huszczy pod 
Białą Podlaską, natomiast pominięto poświadczone w kartotece dwa dal-
sze przykłady z ćožyć ‘mocno padać (o deszczu)’ z miejscowości Gródek 
pod Sokołowem Podlaskim i Roguziec [Rogóziec] pod Siedlcami. Gałecki 
1996: 164–167, podając bogatą dokumentację dla tego wyrazu z gwar 
podlaskich, przekonująco wyjaśnia, że nie ma on nic wspólnego z dzia-
żyć, ani z podawanym w SGP ciurzyć, a najpewniej łączy się z czasow-
nikiem trzeć.
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Galaretę z mięsa (również z ryb) różnych gatunków sporządzano w Polsce 
(a także w innych krajach słowiańskich) od bardzo dawna, o czym świad-
czą przepisy na jej wykonanie w książkach kucharskich wydanych jesz-
cze w XVIII w. (por. np. Wielądko 1783: 401). Istnieje wiele nazw tej 
przystawki w różnych regionach Polski. Są one motywowane:

 niespoistą, drżącą konsystencją, ruchliwością substancji, np. drah-
le, dryhle, dragle, drygle itp. (por. niżej), trzęsidko, trzęsionka
(Wielkopolska1 – Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2018: 101), 
trzęsidupka (w języku familijnym – www1); 

 temperaturą przechowywania lub spożywania, np. studzienina, 
studzinina, studzieniec itp., chołodziec (por. niżej), zimne nóżki
(Warszawa – Piotrowicz, Witaszek-Samborska 2018: 101), zimne
nogi (np. Podlasie północne, Knyszyn – Rembiszewska 2007: 218; 
Małopolska, pow. mielecki – Puszcza Sandomierska 2017: 263), 

1 Najczęściej występuje w Wielkopolsce nazwa galart.

Galareta z mięsa
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zsiadłe nogi (pogranicze mazowiecko-podlaskie – Nienałtowski; 
powiat bielski – Czarkowski 1908: 128); nazimnina (pogranicze 
mazursko-suwalskie – Ratasiewicz 2010: 58);

 smakiem potrawy lub dodawaną do niej przyprawą2, np. kwasze-
nina, kwaszanina, kwaszalina itp. (por. niżej). 

W gwarze warszawskiej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
funkcjonowało wyrażenie lorneta z meduzą ‘dwie porcje wódki (100-mi-
lilitrowe) z galaretą jako przekąską’ (utrwalone zresztą w popularnym 
wówczas serialu 07 zgłoś się). Wyraz meduza także odwołuje się do ga-
laretowatej struktury parzydełkowca, fundującego wymienioną nazwę. 

Nazwy kulinariów są częstymi zapożyczeniami na obszarach współwy-
stępowania różnych języków. Na przykład Nykončuk 2012: 149 z gwar 
ukraińskich prawobrzeżnego Polesia wymienia ponad 30 różnych form 
na oznaczenie ‘galarety z mięsa’: захолóд, холóдни, борщ, застýдiна, 
дригвá, драгвá, дрогвá, дреглá, ха, юхá, халóдная ха, юшнíк, 
захолóда, холодна, холоднця, холоднíк, драглí, драглê, дрáгл’í, драгл, 
дрегл’ê, др’iгл’е, дригл, дригл’á, дрéгл’i, драгýн, др’iжáка, квашел’íна, 
нжки, нжки. Warto materiał ten przedstawić bardziej szczegółowo.

Chołodziec ‘galareta mięsna’, ‘chłodnik’

Ze względu na pełnogłos jest to niewątpliwa pożyczka ruska. W językach 
wschodniosłowiańskich wyraz ten ma przede wszystkim znaczenie ‘ga-
lareta mięsna’, rzadziej zaś ‘rodzaj zupy z buraków, chłodnik’, por. ukr. 
холодéць ‘galareta mięsna’, ale też ‘chłodnik, rodzaj zupy’ (Hrinčenko 
IV 408, SUM XI 115) i podobnie ros. холодéц ‘galareta mięsna’ i ‘chłod-
nik, rodzaj zupy’ (Dal IV 559, SSRLJ XVII 340). 

W gwarach ukraińskich występuje również chołodnyca ‘galareta 
z mięsa’: w obwodzie wołyńskim w rejonie Kiwerce zapisano холóд-
ница w Horodyszczu i w Silnie „Повинóсила холóдницу в ґáнок, а 
вонá замéрзла”, a w Kołkach w rejonie dubrowickim, obwodzie rów-
nieńskim холóднiца.

Natomiast brus. халадзéц to tylko ‘galareta mięsna’ (TSBM V/2, 170) 
i w rozproszeniu notowany w gwarach na całym niemal terytorium Białorusi 

2 Do tej grupy można by zaliczyć zylce (zylc), gdyby uznać, że niemiecka 
nazwa Sulze, Sülze, od której pochodzi ten wyraz (znany na Kaszubach – Wosiak-
-Śliwa 2011: 123, Warmii i Mazurach – Smyl 1969: 28), wiąże się z Salz ‘sól’ 
(por. hasło Sülze w: Kluge23: 808).
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e (LAB IV m. 348, s. 112, SPZB V 282), por. też komentarz do AGWB VI 
m. 202, s. 259. Na Białostocczyźnie natomiast халадзéц ‘galareta mięsna’ 
pojawił się tylko w jednym punkcie, w Słuczance nad górną Supraślą.

W języku polskim chołodziec w znaczeniu ‘galareta mięsna’ wystę-
puje w gwarach zupełnie sporadycznie i wyraźnie pod wpływem ukra-
ińskim, mianowicie w Oleszkowcach na Podolu ‘galareta z wygotowa-
nych kości i mięsa’ „hyżki, też hołodec” (Cechosz-Felczyk 2004: 76), 
w Mościskach chołodiec ‘galareta z mięsa’ (Kostecka-Sadowa 2008: 
143) i u przesiedleńców ze Wschodu koło Białogardu chołodec (Smyl 
1969: mapa po s. 228). Dziwi chołodziec ‘nóżki w galarecie’ zapisany 
przez Dombroskiego 1932: 215 z języka ludności polskiej na Białorusi 
sowieckiej (wschodniej), por. SMPP 163. Chyba zupełnie niezależnie 
pojawia się sporadycznie polska fonetycznie postać chłodziec ‘galareta 
mięsna’ w Wielkopolsce w Czarkowie koło Konina (Smyl 1969: mapa 
po s. 228) oraz na Mazowszu koło Płońska (AGM VI m. 316, s. 55).

Na Mazowszu niewielką wyspę koło Pułtuska (u Smyla 1969: mapa po 
s. 228 w Psucinie koło Pułtuska), Płońska i Nowego Dworu Mazowieckiego 
tworzy chłodnik w znaczeniu ‘galareta mięsna’ (AGM VI m. 316, 
s. 55). Potwierdza to mieszanie nazw dla ‘galarety mięsnej’ i ‘chłodnika, 
zupy z buraków’.

Szeroko notowane w gwarach wschodniosłowiańskich na Białostoc-
czyźnie nazwy ‘galarety’: χody w części zachodniej od Brzozówki do 
Narwi, χati nad górną Supraślą i górną Narwią oraz χuti od Narwi 
na południe (AGWB VI m. 202, s. 258–259) zapewne łączą się z psł. 
*χoditi. Smyl 1969: mapa po s. 228 natomiast zanotował z tych stron 
jako polskie chłody w Zagruszanach i Topolanach (w AGWB jest to 
punkt 60 z nazwami χody i χuti) oraz chłodki z Woroni koło Bielska 
Podlaskiego i Nowoberezowa niedaleko Hajnówki (formy te przytacza 
także SGP III 557, 587). Powstały one chyba wtórnie przez skojarzenie 
z omawianą tu nazwą chołodziec oraz z wyrazem chłodnik. Trudno jed-
nak uwierzyć, by takich form nie zauważono w badaniach nad AGWB.

Szerszy zasięg w języku polskim ma natomiast chołodziec w zna-
czeniu ‘rodzaj zupy z buraków i śmietany z dodatkiem gotowanych ja-
jek oraz jarzyn’, ‘chłodnik’, co przedstawiły już szczegółowo Kurzowa 
1993: 341 i Kostecka-Sadowa 2015: 204. W tym znaczeniu występuje on 
u A. Mickiewicza „I chołodziec litewski milcząc żwawo jedli” (w świa-
domości użytkowników polszczyzny chołodziec zwykle wiązany jest wła-
śnie z Panem Tadeuszem A. Mickiewicza, por. Koniusz 2001: 60–61);
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Linde I 256 uważa go za wyraz właściwy Litwie, cytując chołodec, 
chołodziec z Remigiusza Ładowskiego (XVIII w., Wołyń) i chołodziec 
z Ludwika Perzyny (XVIII w., spoza Kresów); SWil I 153 uznaje choło-
dziec za prowincjonalizm, wywodząc go z rosyjskiego, podobnie SW I 291 
za prowincjonalizm, wskazując na ukr. chołodéć. SJPD I 893 chołodziec 
w tym znaczeniu traktuje jako regionalizm, przyjmując pożyczkę ukra-
ińską. Kurzowa 1993: 341 przytacza ponadto chołodziec z powojennej 
twórczości, pochodzącego z Wilna, Zbigniewa Żakiewicza (1933–2010). 
W SGP IV 17 podano chołodziec, chołojec ‘rodzaj zupy chłodnik’ spod 
Łukowa, Siedlec, Drohiczyna i Tykocina. 

Dalsze poświadczenia dla nazwy chołodziec, chołojec w tym znacze-
niu znajdujemy w Słowniku podlaskim: z Ciechanowca (I. Maryniakowa) 
i Wysokiego Mazowieckiego (D. Rembiszewska) jako ‘chłodnik ze świe-
żych ogórków z wodą i śmietaną’, z miejscowości Bańki pod Bielskiem 
Podlaskim (R. Bańkowski) ‘potrawa z młodych warzyw podawana na zim-
no’, a także z miejscowości Białe w gm. Boguty-Pianki (S. Nienałtowski) 
‘zupa na serwatce zaprawiana żytnią mąką’, por. RóżnSłow 63. Ponadto 
znany jest chołodziec ‘chłodnik’ (1. ‘barszcz z buraków ćwikłowych z do-
datkiem innych warzyw, jajek i śmietany’, 2. ‘zupa owocowa na zimno’) 
z języka przesiedleńców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 397).

Zasięg polskiej pożyczki chołodziec, chołojec w znaczeniu ‘rodzaj 
zupy z buraków, chłodnik’ kazałby się spodziewać przede wszystkim za-
pożyczenia z języka białoruskiego. Wzór znajdujemy u Nosowiča III 682: 
холодзéцъ ‘ботвинье, холодная похлебка на квасу из зелени’. Później 
jednak TSBM V/2 171 ma w tym znaczeniu халаднíк, a SPZB V 309 
pożyczkę polską хлóднiк. Znaczenie ‘chłodnik’ podawane jest poza tym 
jako drugie, zarówno dla ukraińskiego холодéць, jak i rosyjskiego холодéц, 
por. wyżej.

W kilku wsiach koło Tomaszowa Lubelskiego w znaczeniu ‘galareta 
z nóżek’ zapisano chołodzina (Pelcowa SGL VI, 2019, m. 3), dla której 
ukraińskiego wzoru nie znaleźliśmy.

Drahle, dragle, dryhle, drygle i pochodne

Nazwy te wykazują wielką różnorodność form zarówno w językach 
wschodniosłowiańskich, jak i w języku polskim.

W gwarach białoruskich (w literackim białoruskim ‘galareta’ to 
халадзéць) w LAB IV m. 348, s. 112 w pasie na wschód od Brześcia 
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granicy z Ukrainą: драгвá, дрыгл, дрыгл, дрга, држка. Nie jest 
to informacja dokładna, bo już wcześniej podawano spod Turowa nad 
Prypecią (na zachód od Mozyrza) дрыгуха, дрыжка, дрыжва (TurSł II 
42), z Grodzieńszczyzny дрыжачка (Sciaškowič 1983: 133) i дрыгва
(Sciaškowič 1972: 152, Sciacko 1972: 50), a z okolic Brześcia драгл
i дрыгл (SDB 57). Formę дригвá ‘galareta z mięsa’ notuje H. Arkušyn 
z miejscowości Kamień w rejonie pińskim (Arkušyn 2016: 141). Warto 
dodać, że SPZB II 95–96 ma z pogranicza zachodniego дрыган, дрыгва, 
дрыгба, драгба, дрыглéц w znaczeniu ‘błotnisty teren’.

W literackim ukraińskim znane są драгл lm. ‘galareta z mięsa lub 
ryb’ (Hrinčenko I 439, SUM II 404). W słownikach historycznych ję-
zyka ukraińskiego (SSUM, SUM XVI–XVII) wyraz nie jest notowany. 
W gwarach ukraińskich oprócz драгл, np. powszechnie w gwarach podol-
skich (MSPG 141), w Kołodnie pod Krzemieńcem na północny wschód 
od Tarnopola (SDUP 62, nr 327), w Stupnem na południe od Równego 
(Horbač 1973), występują też postaci: zdrahľi w miejscowości Kuźmina 
na północny wschód od Sanoka, często dryhli, m.in. na południowy 
wschód od Lwowa w miejscowościach Romanów (Horbač 1965: 43)
i Knihynicze pod Rohatynem (SDUP 62 nr 327), pod Trembowlą 
(Horbač 1969: 163), w gwarze nadsańskiej (Rieger 2017 m. 51), nad 
Dniestrem (AGB II 124, s. 44), w gwarach karpackich różne warianty 
sporadycznie występującego leksemu: дргл’і, дриголц, драґанец ,́ 
дригл’а́тина, дрижа́чка (Hoca 2010: 62), na Polesiu драгвá, дрогвá, 
драгл (ESUM II 119), w gwarach bojkowskich sporadycznie współr-
dzenne dryhel, dryhľatyna, dryhlečka, dryhałe, drehone, dryžyne, 
dryžačka. Czyżewski 1986b m. 36 pod Włodawą jako ukraińskie zano-
tował drahli, drahly itp. oraz dregaliny, dryǵiliny, drygeliny, natomiast 
jako polskie dragle, drygli, dreǵeliny.

Na obszarze rosyjskim omawiany wyraz pojawia się głównie w dialek-
tach południowo-zachodnich, także w różnych postaciach. Dal I 494 podaje 
formy дрегвá, дрягвá, дрогáло, дрожáло, дрожáлка. W gwarowym słow-
niku rosyjskim zamieszczono w znaczeniu ‘galareta’ współrdzenne: дрегвá
spod Kurska (SRNG VIII 181–182), дрогвá (SRNG VIII 195), дрга
z guberni woroneskiej z adnotacją „hist. 1893” (SRNG VIII 220), дрягвá
spod Woroneża i Kurska (SRNG VIII 227), niektóre z nich także w zna-
czeniu ‘błoto’, co wiąże się z nazwami ‘galarety’ motywowanymi ruchli-
wością substancji.
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Stosunek przedstawionych różnorodnych form nie jest jasny. ESSJ V 
139 przyjmuje za pierwotną formę *drъgva, uważając ją za derywat od 
czasownika *drъgati ‘drgać’, można jednak założyć pierwotne *dręgva 
od czasownika *dręgati ‘drżeć, trząść’, por. ros. дрягвá ‘galareta’ spod 
Woroneża i Kurska. Wywodzące się z pierwotnego *dŕa- formy z dra- 
należy przypisać dialektom ukraińskim, natomiast z dre- dialektom Polesia 
(Vasmer ESRJ I 545, ESBM III 147, 155–156, ESUM II 119). Wchodzi 
też w grę kontaminacja obu form. W każdym razie motywacja seman-
tyczna przez drgać, drygać jest oczywista . 

Ciekawie wygląda lokalizacja omawianego wyrazu w gwarach wschod-
niosłowiańskich Białostocczyzny. W AGWB VI m. 202 na wschód od 
Knyszyna i Moniek występują dryhlee (28), dryhl (23, 33) oraz dryhlė 
(15, 29), dryhle (12), dryhli (18). Łączą się one z formami w gwarach 
ukraińskich, w tym też zapisanymi na Białorusi pod Brześciem. Natomiast 
tworzące wyspę na wschód od rzeki Brzozówka w północnej części oma-
wianego obszaru na północy omawianego terenu dryhoiny (p. 18, 19, 
21, 24, 25, 30) na terenie Białorusi i Ukrainy są nieznane. Może powsta-
ły one pod wpływem sąsiadujących na pograniczu mazursko-suwalskim 
nazw polskich zimnina, nazimnina.

Szczegółowe zestawienie nazw ‘galarety’ w gwarach polskich, wraz 
z ich lokalizacją, przedstawił Józef Smyl jako rezultat badań prowadzo-
nych w latach sześćdziesiątych XX w. przez Pracownię Dialektologiczną 
Zakładu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod 
kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego (Smyl 1969). Smyl sytuuje 
je na wschodzie Polski oraz na Dolnym Śląsku, gdzie materiał zapisano 
od przesiedleńców z Kresów3. 

Niewątpliwie zapożyczona jest forma drahle, dragle. Kurzowa 1985: 
151–152 podaje drahle z polszczyzny lwowskiej od swojej informatorki, 
występują one także w Słowniczku prowincjonalizmów podolskich spo-
rządzonym przez Kremera w Kamieńcu Podolskim w 1863 r. (Kremer 
[1870] 1999: 64, SGP VI 238) „hyżki, galareta wraz z mięsem z nóg 
wołowych albo wieprzowych; sama galareta zowie się drahle”. 

3 Materiał zebrany w 338 miejscowościach przekazano prof. Barbarze Falińskiej; 
obecnie jest on niedostępny. Zapewne z tego powodu autorki odpowiednich haseł 
w SGP VI 237–238, 368, 370–372 (podobnie Kostecka-Sadowa 2015: 204) nie 
poinformowały, że zapisane formy z zachodu Polski pochodzą od przesiedleńców 
z Kresów i nie podały miejsc ich pochodzenia.
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e Czyżewski 1986b m. 36 ma dragle z miejscowości Załucze Stare, 
Smyl 1969 drahli z kilku punktów przesiedleńczych na Śląsku i pod 
Słupskiem, Cechosz-Felczyk 2004: 291 drahla z Hreczan na Podolu, na 
Podolu są też dragle (Łopaciński 1894: 192). Formy drahle, dragle jako 
gwarowe przytacza SW I 550, por. też Kostecka-Sadowa 2015: 204, 227 
(jako z Kaszub podaje dragle, drahle, dryhli, drygla, drygle, a chodzi 
o zapis od przesiedleńców – drahli).

Za obce należy uznać też formy dryhla, dryhle, drygla, drygle notowane 
przez Smyla i SGP VI 370–371, głównie z województwa lubelskiego, ale 
także spod Rzeszowa, Tarnobrzega i Garwolina, a poza tym na Ukrainie 
spod Drohobycza. Pelcowa 1994 m. 53 (s. 160), 2001 m. 95 (s. 201) 
podaje drygla spod Biłgoraja i drygle w szerokim pasie od Tomaszowa 
Lubelskiego aż po Lubartów sięgające nieco poza Wieprz, a dalej po Białą 
Podlaską, ale tylko w bardziej wschodniej części Lubelszczyzny, Czyżewski 
1986b m. 36 drygli z Woli Uhruskiej. Pelcowa 2012: 258 pisze ogólnie, 
że genetycznie wschodniosłowiańskie dryga, drygla, drygle występują 
na całej Lubelszczyźnie wschodniej (na s. 261 dodaje cytat konteksto-
wy: „stare to jeszcze mówio dryga, a teraz to gulareta). Zapisano także 
drygle na Mazowszu w Starowoli na wschód od Wołomina (AGM VII
s. 56), we wsi Bzowica w obwodzie tarnopolskim dryhle (www4), u prze-
siedleńców spod Tarnopola: z Kaczanówki drygľa (Tarnopol 2007: 105, 
nr 582), spod Lwowa: drehle z Wołostkowa, drehli obocznie do studzeni-
na ze wsi Tuligłowy (por. też Paryl 2004: 37), dreχľi ze wsi Wołczuchy 
(Lwów 20015: 88 nr 582). Krawczyk 2007: 113 poświadcza nazwę drahla
z Maćkowiec koło Płoskirowa (Chmielnickiego – do 1954 r. Проскурів) 
na Podolu.

Forma dryga, pl. drygi została zapisana przez Smyla i SGP VI 368 
kilkakrotnie na Lubelszczyźnie, u Pelcowej 2012: 258 zaś tworzy ona 
zwarty areał na południowo-zachodniej Lubelszczyźnie od Biłgoraja aż 
po Lublin, a pojawia się też w okolicach Łosic, Sokołowa Podlaskiego 
i Garwolina (por. też AGM VII cz. II 56). SW I 568 uważa pol. gwaro-
we drygi ‘galareta wieprzowa’ za spolszczenie ukr. dryhli. Jak się zdaje, 
mamy tu raczej polską innowację niezależną, dokładnej lokalizacji nazwy 
ukraińskiej nie znamy, a дрга w atlasie białoruskim zanotowano tylko 
w jednym punkcie na południowym wschodzie blisko granicy z Ukrainą 
(LAB IV m. 348, s. 112).

Szczególnie ciekawe dla kontaktów polsko-ukraińskich są sporadycz-
ne nazwy ‘galarety mięsnej’, jak drygulina spod Radzynia Podlaskiego 
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i Łukowa oraz dryguliny z okolic Radzynia Podlaskiego, dregeliny 
z Sosnówki koło Wisznic na Lubelszczyźnie (Czyżewski 1986b m. 36)
i dren  gieliny z Wilczyna pod Białą Podlaską, dregliny z Wisznic koło 
Włodawy (Smyl 1969, SGP VI 370–372). Mają one odpowiedniki ukra-
ińskie na Lubelszczyźnie jedynie w trzech miejscowościach na zachód 
i południe od Wisznic: dregaliny, dryǵiliny, drygeliny (Czyżewski 1986b 
m. 36). Są to najpewniej lokalne innowacje ukraińsko-polskie, a ze wzglę-
du na występującą również w formach ukraińskich spółgłoskę g, nawet 
raczej polskie. 

Natomiast sporadyczna dryżka u przesiedleńców spod Tarnopola 
(SGP VI 381–382, w SW I 550 dryżki) ma np. ekwiwalent држка w od-
osobnionym zapisie w gwarze, zapewne typu ukraińskiego, w południowej 
Białorusi w pobliżu ujścia Horynia do Prypeci (LAB IV m. 348, s. 112). 

Nazwa dryhwa ‘galareta mięsna’ zanotowana w Sulechowie koło 
Zielonej Góry od przesiedleńców ze Wschodu jest oczywistą pożyczką, 
por. brus. дрыгвá.

Z obfi tością wariantów fonetycznych i morfologicznych spotkaliśmy 
się na Lubelszczyźnie. Pelcowa w nowszym opracowaniu SGL VI (2019), 
m. 3 (s. 652) wprowadza pewne uzupełnienia. Są tu więc postaci tożsame 
ze wschodniosłowiańskimi: drahle, drahli (Lubelszczyzna wschodnia), 
dryga (Lubelszczyzna południowo-zachodnia), drygi (okolice Zamościa, 
Biłgoraja, Janowa Lubelskiego i Bychawy), drygieliny, dryguliny (okoli-
ce Parczewa i Białej Podlaskiej), drygla (okolice Biłgoraja, sporadycznie 
koło Hrubieszowa), drygle, drygĺi (Lubelszczyzna wschodnia), drygoli-
na, drygulina (okolice Radzynia Podlaskiego i Łukowa), dryżka (okolice 
Międzyrzeca Podlaskiego), dregliny (Wisznice).

Forma drengieliny z powiatu bialskiego najpewniej stanowi adapta-
cję pożyczki do systemu polskiego przez wprowadzenie kontynuantu sa-
mogłoski nosowej, jednakże możliwość istnienia psł. praformy *dręgva 
przemawia za archaizmem.

W wypadku postaci drygle powstaje problem uznania jej za zapoży-
czenie. Na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim mamy niewątpliwie 
do czynienia z pożyczką obcą, która została zaadaptowana do polskiego 
systemu fonetycznego przez zastąpienie obcego h przez g. Natomiast 
na obszarach położonych dalej na zachód od granicy wschodniej kraju 
tego typu interpretacja nie wydaje się tak oczywista. Jak można by są-
dzić po informacjach prasowych i materiałach ze stron internetowych, 
wyraz drygle jest charakterystyczny dla niektórych zakątków Polski 
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e centralnej. Pojawia się on bowiem nawet w mowie mieszkańców Łodzi. 
Drygle ‘zimne nóżki’ znalazły się wśród „prawdziwych łodzianizmów” 
zamieszczonych w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej” (www2) 
oraz w Bałuckim słowniku4 (www3). Jednocześnie trudno uznać tę nazwę 
za powszechnie funkcjonującą w obiegu komunikacyjnym, gdyż osoby 
pochodzące z rodzin zamieszkałych od pokoleń w tym mieście, drygli
nie znają5. Można by więc przyjąć, że słownictwo potoczne łodzian zo-
stało wzbogacone omawianym wyrazem dzięki ludności napływowej ze 
wschodu po II drugiej wojnie światowej. Argumentu o zaimportowaniu tej 
nazwy dostarczają materiały Smyla, według których w gwarach z okolic 
Łodzi notowano nazwy zimne nogi, nazimne, galareta (Smyl 1969, mapa). 

Omawiany wyraz, formalnie wskazujący na źródło wschodniosłowiań-
skie, na niektórych terenach Polski nie musi mieć proweniencji wschodniej. 
Dziwi stanowisko niektórych dialektologów, którzy bez jakichkolwiek 
wątpliwości podają język ukraiński jako źródło zapożyczenia nie tylko dla 
postaci dryhli, ale także drygla, drygle (por. Kostecka-Sadowa 2015: 205).

Hyżki, hyszki ‘galareta mięsna’

Hyżki, hyszki ‘galareta z nóg wieprzowych lub wołowych’ są niewątpliwą 
pożyczką ukraińską ze względu na postać fonetyczną, łączą się bowiem 
etymologicznie z pol. dial. giża ‘noga zwierzęca albo ludzka’, mamy więc 

4 „DRYGLE Z OCTEM zimne nóżki, czyli podawane zawsze na zimno, długo 
gotowane z przyprawami i warzywami, a następnie wystudzone nogi wieprzowe 
zawierające dużą ilość żelatyny. *Na dobrej imprezie to drygle z octem muszą być.
A co to drygle? To są te, zimne nóżki. No bez drygli z octem nie ma imprezy, a już
na imieninach to obowiązkowo. To mięsko w tej galarecie, i ta marcheweczka, jak
pomyślę, aż ślinka cieknie. Pod wódeczkę nie ma nic lepszego, no chyba że śledzik” 
(www3). W słowniku ułożonym w ramach projektu realizowanego przez Centrum 
Dialogu w Łodzi znalazły się wyrazy podane przez mieszkańców Bałut, bez względu 
na ich miejsce urodzenia. Wykonano badania jakościowe, nie ilościowe (informa-
cja od współwykonawczyni – dr Aleksandry Krypy-Ławrynowicz z Instytutu Etno-
logii i Antropologii Kulturowej UŁ), zatem nie sposób na podstawie tej publikacji 
wywnioskować, jak dużą frekwencję mają w Łodzi drygle i skąd pochodzą 
użytkownicy tej nazwy.

5 Informacja m.in. od rodowitej łodzianki pracującej na polonistyce UŁ, profesor 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz 5 pracownic (urodzonych w Łodzi) bibliotek fi lial-
nych na Bałutach, a także kilkunastu studentek pochodzących z Łodzi. Poza tym 
wyrazu tego nie ma w Słowniku dwudziestowiecznej Łodzi (Bieńkowska i in. 2007).



65

tu obce h zamiast polskiego g (SGP VIII 359, Sławski SE I 281). Ukr. 
гжк ‘galareta ze świńskich nóżek’, ‘świńskie nóżki w galarecie’ mają 
charakter gwarowy (ESUM I 505) i stanowią przeniesienie nazwy гижк 
‘świńskie nogi’. Występują np. powszechnie pod Winnicą гижк, гишк 
(MSPG 107, 108), na Huculszczyźnie (Janów 2001: 79 hyżky ‘studzie-
nina’, ‘kości do studzieniny’) oraz w północnej części Zaleszczyckiego 
po Trembowlę (AGB II m. 124, s. 44–45), na południe od Stanisławowa 
гижк, гишк (Hoca 2010: 62, m. 52). 

W języku polskim hyżki, hyszki ‘galareta mięsna’ były notowane 
głównie w polskich dialektach kresowych na południu. Kurzowa 1985: 
przywołuje hyżki ‘galareta mięsna’ z rękopiśmiennego słownika lwow-
skiego Romana Woźniakowskiego, poza tym podaje z polskiej gwary 
wsi Duliby pod Buczaczem oraz na podstawie opracowania Józefa Smyla 
1969 od repatriantów z terenu Ukrainy na Śląsku. Cytuje też (wymie-
nione już wyżej) „hyżki, galareta wraz z mięsem z nóg wołowych albo 
wieprzowych; sama galareta zowie się drahle”, przypisując je błędnie 
Parylakowi [1877] 1999: 64. Przykład ten pochodzi ze Słowniczka pro-
wincjonalizmów podolskich sporządzonego przez Kremera w Kamieńcu 
Podolskim w roku 1863 (Kremer [1870] 1999). 

Hyżki ‘galareta wraz z mięsem z nóg wołowych albo wieprzowych’ 
notował już SGPK II 203 właśnie z Kremera oraz zapewne z Leona 
Kunickiego z Zarysów znad Bugu. Jako gwarowe podał hyżki ‘nogi wo-
łowe albo wieprzowe’ też SW II 70, wywodząc je z ukraińskiego. 

SGP X 172 podaje ponadto hyszki z Delejowa pod Stanisławowem, 
hyżki ze Starej Huty pod Buczaczem i z Tarnopola, a poza tym przy-
wołuje miejscowości podane przez Smyla (1969) z Dolnego Śląska oraz 
Pomorza Zachodniego od repatriantów spod Buczacza i Tarnopola, cze-
go redakcja słownika nie sygnalizuje. Ten sposób przedstawiania infor-
macji geografi cznych w SGP stanowi odstępstwo od konsekwentnego 
zazwyczaj w tym słowniku podawania na Ziemiach Zachodnich loka-
lizacji zawsze z uwzględnieniem miejsca pochodzenia przesiedleńców 
w przytoczonych punktach.

Trzeba wreszcie zwrócić uwagę, że u J. Smyla są pewne rozbieżności 
między mapą i tekstem podającym lokalizacje. W opisie brak wykazu 
punktów umieszczonych na mapie na Pomorzu Zachodnim, natomiast dla 
wymienionej w opisie z p. 157 (Pniewo, pow. kutnowski) formy hysz-
kami brak odpowiedniego znaku na mapie. Należy przyjąć, że w tym 
wypadku właściwy stan reprezentuje mapa, trudno bowiem przypuścić, 
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e że ukraińskie hyżki mogły się rozpowszechnić tak daleko na zachód na 
teren z tradycyjnymi gwarami polskimi. 

W nowszych materiałach znajdujemy hyżki ‘galareta z kości i mięsa’
ponadto w Oleszkowcach na Podolu (Cechosz-Felczyk 2004: 76), w Sata-
nowie nad Zbruczem (Rieger 2019: 142) i iše to es galareta u prze-
siedleńców z Krowinki pod Tarnopolem (Tarnopol 2007: 105, nr 852). 

Jako ciekawostkę, a jednocześnie potwierdzenie niemałej frekwencji 
w gwarze miejskiej Lwowa, można uznać pojawienie się wyrazu hyżki
‘galareta z nóżek wołowych, lub podobna’ w Leksykonie genealogiczno-
-historycznym (www8a). 

Kwaszenina ‘galareta mięsna’

Kwaszenina, mająca przejrzystą motywację semantyczną – ‘coś kwaśne-
go’, ‘coś zakwaszonego’, została zanotowana u Bartłomieja z Bydgoszczy 
jako ‘kwaśna potrawa’, u Jana Mączyńskiego ‘kwaśna zupa, żur’ (SPXVI 
t. XI 610, Linde II 565), podobnie w Zielniku Syreniusza (1613: 1120) 
„W Litwie białą ćwikłę kwaszą wespół z rzepą, z czosnkiem, z cebulą, 
z kapustą i bulwami, warstwami prześciełając i zowią to kwaszeniną” 
(Linde II 565). W tym znaczeniu, a więc ‘coś zakwaszonego’ kwasze-
nina została nawet przejęta z Lindego przez Jungmanna II 237, choć 
Brückner we wcześniejszych pracach wyraz polski uważał za bohemizm 
(por. Sławski SE III 468 i Basaj, Siatkowski [1969] 2006: 118).

W regionalnej polszczyźnie północno-wschodniej upowszechniła się 
natomiast kwaszenina ‘rodzaj galarety sporządzanej zwykle z nóg wo-
łowych, cielęcych, baranich i świńskich, zastudzanych po ugotowaniu’. 
Teoretycznie znaczenie to mogło się wykształcić również na gruncie 
polskim, ale ze względu na ograniczone występowanie kwaszeniny o ta-
kiej semantyce w polszczyźnie północno-wschodniej i północnokresowej 
zostało ono słusznie przypisane oddziaływaniu białoruskiego kvašanina, 
kvašelina ‘galareta z różnych mięs, najczęściej wieprzowa, sporządzana 
z nóg, uszu i głowy’, por. Sawaniewska-Mochowa 1990: 50, 195, 211, 
Kurzowa 1993: 382, Nowowiejski [2000, 2004] 2010: 279, 270, Kostecka-
Sadowa 2015: 209–210, 223, 226, 227.

Zgromadzone w tych opracowaniach bogate materiały, uzupełnione 
jeszcze nowymi danymi, zdają się to przypuszczenie potwierdzać.

W języku białoruskim квашанíна ‘galareta mięsna’ ma charakter po-
toczny (TSBM II 453), w gwarach poświadczona jest głównie w zachodniej
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Białorusi, gdzie występują postaci квáшанiна, квашанíна oraz pod 
Brześciem квáшалiна, квáшылiна itp. (LAB IV m. 348, s. 112, SPZB II 453).
Do gwar tych nawiązują zapisy formy квáшанíна w gwarach białoruskich 
na terenie Litwy i Łotwy (SPZB II 453), a w Polsce (AGWB VI 202, 
s. 258–259) w północno-wschodniej Białostocczyźnie wzdłuż granicy za-
pisano najczęściej kvašańina, poza tym kvašyńina, kvašelina, kvašylina 
itp. (w komentarzu podano bogatą dokumentację tego wyrazu w gwarach 
na Białorusi). SPZB II 453 notuje też postać квáшэлiна spod Prużan.

W języku rosyjskim квашенина ‘galareta mięsna’ oraz ‘mięso do 
sporządzania galarety’ poświadczona jest już od XVII w. (SRJ XI–XVII, 
t. VII 106), por. później w XVIII w. квашенина ‘galareta z mięsa wo-
łowego’ (SRJ XVIII, t. X 28), квашенна ‘ts.’ u Dala II 103 jako wy-
stępujące w rosyjskich gwarach zachodnich (por. też w SRNG XIII 163 
spod Tuły i Tweru). Natomiast słownik współczesnego języka rosyjskie-
go SSRLJ już nazwy tej nie notuje, a Ožegov 2008: 360 podaje wyraz 
квашенна w znaczeniu ‘zakwaszona nać warzyw’. 

Brak natomiast potwierdzeń tego znaczenia w materiałach ukraiń-
skich, a SUM IV 133 podaje tylko квашéнина w znaczeniu ‘kwaszone 
warzywa i owoce’. 

W języku polskim kwaszenina ‘galareta mięsna’ ma bogatą doku-
mentację w regionalnej polszczyźnie północno-wschodniej. Występuje 
powszechnie na Litwie. Stwierdził to m.in. Walicki 1886: 173 „Tak na-
zywają na Litwie potrawę przygotowaną z nóg wołowych lub świnich, 
w galarecie ostudzoną. W Królestwie to się nazywa: nogi na zimno, albo: 
nogi w galarecie”. Podaje ją w swoim Poradniku Karłowicz 1984: 48 
„kwaszenina ‘galareta, majonez, (coś) na zimno, w galarecie’”. W tekście 
zapisanym w roku 1979 we wsi Dzimitry koło Ejszyszek na Wileńszczyźnie 
Reichan 1982: 37 ma postać kwaszanina ‘galereta z nóżek’ i zdrobnia-
łe kwaszaninka. Kurzowa 1993: 382 i 2007: 427 przytacza kwaszeninę 
w tym znaczeniu z twórczości autorów związanych z Wileńszczyzną: 
Ignacego Chodźki, Stanisława Bielikowicza (autora gawęd stylizowa-
nych na gwarę wileńską – Fanaberii ciotki Onufrowej. Gawędy Wincuka 
Dyrwana), a także Marii Kuncewiczowej i Czesława Miłosza. Na pod-
stawie świadectwa swoich informatorów potwierdza także używanie 
kwaszeniny w znaczeniu ‘galareta mięsna’ w międzywojennym dialek-
cie wileńskim. Z języka młodzieży polskiej na Wileńszczyźnie Geben 
2003: 97 przywołuje formę kwaszenina z Wilna, z rejonu wileńskiego, 
solecznickiego i trockiego, a kwaszelina spod Solecznik. Z języka prze-
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kwaszeninę podaje Węgorowska 2004: 351. 

SWil I 572 określa kwaszeninę jako regionalizm używany na Litwie 
w znaczeniu ‘rodzaj galarety z mięsa zastudzonego po gotowaniu, z gło-
wy lub nóg wołowych, cielęcych, baranich, świnich itp.’, SW II 659 
formy kwaszenina i kwaszanina ‘galareta z mięsiwa, razem z nim za-
studzona w galarecie’ uznaje za gwarowe, SJPD II 1342 zaś kwaszeni-
nę ‘galareta mięsna’, poświadczoną u Ignacego Chodźki, za regionalną 
i przestarzałą.

Kwaszenina w znaczeniu ‘rodzaj mięsnej galarety’ regionalnie wy-
stępuje licznie w gwarach polskich. Na Litwie notowano postać kwasza-
nina ‘galareta z nóżek najczęściej wieprzowych’ w Łopatowszczyźnie 
(Zdaniukiewicz 1972: 165), kwaszanina i kwaszaninka powszechnie 
w okolicy Wilna i Jeziorosów, a także kwaszanina w Ragożach pod 
Kownem, kwaszenina też z Kowieńszczyzny (Sawaniewska-Mochowa 
2002: 144) oraz z Wileńszczyzny (SMPP 491), m.in. koło Landwarowa 
i w Mejszagole (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 246–247), poza tym 
kwaszaninka na Kowieńszczyźnie (Karaś 2002b: 287) i na Wileńszczyźnie 
(Reichan 1982: 37), podobnie w gwarach polskich na Brasławszczyźnie 
kwaszanina, kwaszenina i kwaszaninka (Rieger 2014: 144, Smułkowa 
2009: 307, 679–680). 

Poza tym kwaszenina w znaczeniu ‘rodzaj galarety mięsnej’ jest noto-
wana przez słownik podlaski (RóżnSłow 96) ze wschodniego pogranicza 
Polski: na Suwalszczyźnie kfaśeńina, kvašeńina (Zdancewicz 1966: 84), pod 
Augustowem kwaszenina (Osipowicz 2009: 78), w Sokółce (Nowowiejski), 
kfasẹńina pod Knyszynem (Kudzinowski, por. Rembiszewska 2006: 
201, 2007: 22, 154, która wskazuje na motywację strukturalną wyrazu 
przez czasownik kwasić). Kwaszanina ‘rodzaj galarety mięsnej’ w ogó-
le była powszechna w polskich dialektach kresowych. Postaci kwasza-
nina, kwaszenina podaje Lewaszkiewicz 2017: 411 od przesiedleńców 
spod Nowogródka, a Dombroski 1932: 231 kwaszenina z języka ludno-
ści polskiej na Białorusi sowieckiej (wschodniej), por. SMPP 491. Smyl 
(1969: 228 i mapa po tej stronie) ma ponad 20 poświadczeń postaci kwa-
szanina i dwa dla kwaszenina z terenu Ziem Zachodnich od powojen-
nych przesiedleńców zza Bugu (niestety bez lokalizacji na Wschodzie). 
Kwaszeninę podaje też z miejscowości Geniusze pod Sokółką, czyli z te-
renu pierwotnych gwar białoruskich. Formę kwaszenina zapisano także 
w Bohatyrowiczach nad Niemnem (Bohatyrowicze 1998: 236).
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Na pograniczu wschodnim notowano również postać kwaszelina: 
Pelcowa w czterech opracowaniach 1994: m. XIV (s. 86) i m. 53 (s. 160), 
1997 m. IV, s. 199; 2001 m. 95 (s. 201), SGL VI (2019), m. 3 (s. 652) 
ma kwaszeliny z północno-wschodniego skrawka Lubelszczyzny mię-
dzy Białą Podlaską i Włodawą. Dejna w AtlKiel IV m. 5 podał kfaseli-
na w Lisikierzu pod Łukowem. Poza tym Smyl 1969: 228–229 i m. po 
s. 228 daje kwaszelinę ‘galareta mięsna’ z pięciu punktów na zachodzie 
Polski od powojennych przesiedleńców ze Wschodu. Przypomnijmy, że 
na Białorusi też znana jest квáшалiна (por. wyżej).

W świetle przedstawionych materiałów wydawać by się mogło, że 
nie ma żadnych wątpliwości, iż innowacja semantyczna ‘rodzaj galare-
ty mięsnej’ dokonała się pod wpływem języka białoruskiego. A jednak 
nasuwają się pewne wątpliwości. 

W dotychczasowych opracowaniach pomijano XV-wieczne poświad-
czenie nazwy kwaszenina właśnie w znaczeniu ‘galareta z mięsa albo 
owoców’ (SStp III 476). Zatem jest to innowacja semantyczna znana 
od dawna w języku polskim. Jeśli w Słowniku staropolskim właściwie 
ustalono znaczenie, to trzeba byłoby i tu zakładać wpływ białoruski, co 
jednak wydaje się wątpliwe. Należy dodać, że jeden z zapisów pochodzi 
z klasztoru w Miechowie i został sporządzony przez Juliana z Kruchowa 
(Wielkopolska), a drugi przez znanego przyrodnika Jana Stankę, mają-
cego związki z Wrocławiem i Krakowem. 

Zupełnie możliwe wydaje się więc przypuszczenie, że kwaszeni-
na ‘rodzaj galarety mięsnej’ miała pierwotnie u nas znacznie szerszy 
zasięg, tworząc pierwotnie wspólnotę polsko-ruską, co zostało zmie-
nione przez wycofanie się tej nazwy na wschodnie peryferie języka 
polskiego.

Studzienina, studzieniec i pokrewne ‘galareta mięsna’

Nazwy te wykazują się przejrzystą motywacją semantyczną jako dery-
waty od czasownika studzić. Nie mają one żadnych znamion obcości, 
a o ewentualnej pożyczce może świadczyć głównie ich ograniczony za-
sięg terytorialny w gwarach polskich. Na tej podstawie Kurzowa 1985: 
234 i Kostecka-Sadowa 2015: 218–219 przyjmują tu wpływ ukraiński, 
przytaczając bogaty materiał polski. 

Wykorzystując nowsze materiały, przedstawimy szczegółowo zasię-
gi terytorialne tych nazw oraz innych nazw współrdzennych w językach 
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e wschodniosłowiańskich, a także w języku polskim, starając się wskazać 
źródło dla każdej z nich.

W ogólnym języku białoruskim są to: potoczny стýдзень i regionalna 
стýдзiна (TSBM V/1, 352). Dawniej natomiast brus. студень, стюдень
miał znaczenie ‘chłód, mróz’ (HSBM XXXIII 14). W gwarach zaś oprócz 
najpowszechniejszej nazwy стýдзень, стýдзiнь, стýдзянь itp., znanej 
głównie we wschodniej połowie Białorusi, sporadycznie występują też: 
стýдзенiна nad Słuczą, стýдзенiца, стýдзянiца i стýдзiны (LAB IV 
m. 348, s. 112, SPZB IV 611).

W języku ukraińskim, oprócz znanej ogólnemu językowi ukraińskie-
mu nazwy студéнець (Hrinčenko IV 221), студенéць (SUM IX 799), 
a w gwarach pod Winnicą (MSPG 377), na Bojkowszczyźnie, Huculszczyźnie 
(sporadycznie też studinec Janów 2001: 220), Tarnopolszczyźnie i w połu-
dniowej części Zaleszczyckiego, por. AGB II m. 124, s. 44 (z dalszą litera-
turą), licznie poświadczone są dalsze formacje współrdzenne: студенна, 
студенíна, tworzące obszerny areał, obejmujący Łemkowszczyznę (Rieger 
1995: 124), gwary nadsańskie (Rieger 2017: m. 51), Bojkowszczyznę 
(AGB II m. 124, s. 44), Zakarpacie oraz gwary naddniestrzańskie (Sabadoš 
2015: 91 z dalszą obszerną literaturą), студелна, студелíна, студилна, 
студолна w gwarach nadsańskich (Rieger 2017: m. 51, AGB II m. 124, 
s. 44), студелна na Huculszczyźnie (ESUM V 456), studenyća koło 
Starego Sambora nad górnym Dniestrem i górną Bystrzycą (AGB II m. 
124, s. 44) itp. i podobne студенцьи w Mokrzanach w rejonie lwowskim 
(Dydyk-Meuš 2021: 239). W gwarach ukraińskich wschodniej Słowacji 
używa się nazw студенина, студен’aтина (Čižmárová 2013: 143).

W języku rosyjskim najczęściej występuje стýдень, стдень (od 
XVI w., SRJ XI–XVII, t. XXVIII 207–208, Dal IV 346, SSRLJ XIV 
1098–1099), znany też w gwarach (SRNG XLIII 75), poza tym w gwa-
rach rosyjskich występuje sporo wyrazów współrdzennych: dosyć sze-
roki zasięg mają студéнець, стденець, sporadycznie pojawia się 
np. студенца itp.

W języku polskim też występują liczne derywaty pochodne od cza-
sownika studzić, ale wszystkie uznawane są za gwarowe.

Najpowszechniejsza jest studzienina. Kurzowa 1985: 234 podaje 
ją z dialogów radiowych Wesołej Lwowskiej Fali Szczepka i Tońki 
oraz ze słowniczka lwowskiego Witolda Szolgini. Używanie tej nazwy 
w powojennym dialekcie lwowskim potwierdza Smułkowa 1996: 237. 
Kurzowa przytacza też bogatą dokumentację gwarową na podstawie 
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kartoteki SGP, gdzie znaczne miejsce zajmują poświadczenia z artykułu 
Smyla 1969: 227–230. Bardzo dobrze ilustruje ten zasięg sporządzona 
przez Smyla mapka. Studzienina wyznacza duży areał w południowo-
-wschodniej Polsce, sięgając od Sanu aż po Nowy Targ, a na północy 
częściowo po Wisłę (w widłach Sanu i Wisły na północy aż po Komorów 
koło Kolbuszowej i Jatę w pobliżu Niska). Na wschodnim pograniczu 
występują u niego rozproszone zapisy tej nazwy w Geniuszach koło 
Sokółki, w Nowoberezowie koło Hajnówki, w Zalesiu koło Siemiatycz, 
w Wiszniowie koło Hrubieszowa oraz w punkcie nieoznaczonym nu-
merem na mapie na zachód od Zamościa. Zastrzeżenia budzi u niego 
zapis: studzieniny w tak daleko na zachód położonej miejscowości, jak 
Kocierzowy koło Radomska. Trzeba ją chyba traktować jako przeniesioną. 

Dalsze materiały potwierdzają i uściślają zasięg studzieniny w gwa-
rach polskich. Kartoteka SGP ma zapisy z Małopolski z Hyżnego pod 
Rzeszowem, z Porębów Majdańskich koło Kolbuszowej, z Czelatyc koło 
Jarosławia. Kwaśnicka-Janowicz 2008: 135 określa ją jako nadal żywot-
ną w Małopolsce południowo-wschodniej, Dejna AtlKiel IV m. 504 po-
daje studzieninę spod Niska, Tarnobrzega i Kolbuszowej, Pelcowa 1994 
m. 53 na s. 160; 2001 m. 95 na s. 201 i SGL VI, m. 3 (s. 652) z małej 
wysepki koło Tomaszowa na Lubelszczyźnie, sporadycznie w rozpro-
szeniu też studzieniec, studzielina i wystudzienina. OKDA III m. 22 
notuje na Podkarpaciu studzielina, studzienina oraz z określanej jako 
punkt ukraiński Komańczy studenyna. Kartoteka SGP dokumentuje też 
z Miłkowic i Skierwin pod Siemiatyczami na Podlasiu, Rembiszewska 
2006: 201 i 2007: 23, 199 spod Knyszyna, AGM VII m. 316, s. 56 z kil-
ku rozproszonych punktów na Mazowszu koło Mławy, Płocka, Piaseczna 
i Otwocka, gdzie zapewne zostały one przeniesione i nie poszerzają zwar-
tego areału tej nazwy. 

Poza tym studzienina poświadczona jest z Wileńszczyzny (por. 
Rieger 1999: 65), m.in. spod Landwarowa i Mejszagoły (Rieger, 
Masojć, Rutkowska 2006: 376), u przesiedleńców z okolic Nowogródka 
(Lewaszkiewicz 2017: 436), a zwłaszcza z terenu południowych dia-
lektów kresowych: stuinina spod Tarnopola z Hanaczowa, Sorocka, 
Kaczanówki i Kozłowa (Tarnopol 2007: 105 nr 582) z okolic Lwowa 
ze wsi Białe, Ilnik, Siemianówka, Wołczuchy, Kołtów (Lwów 2015: 88 
nr 582), por. też Rieger 2007:15, przyjmujący pożyczki dla występują-
cych na Kresach Wschodnich nazw studenyna, drygla i hyżki, a także 
z miejscowości Tuligłowy (Paryl 2004: 105).
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e SW VI 484 uznaje studzieninę za wyraz rzadki, gwarowy, SJPD VIII 
863 za gwarowy. W polszczyźnie ogólnej był on zapewne jednak szerzej 
znany, skoro Jan Janów w swoim słowniku (2001: 220) dla wyrazu hu-
culskiego w polskiej defi nicji używa określenia studzienina. 

Z przedstawionego materiału widać, że studzienina w gwarach pol-
skich ściśle nawiązuje do obszernego areału ukr. студенна, obejmu-
jącego Łemkowszczyznę, tereny nad górnym Sanem, Bojkowszczyznę, 
Zakarpacie i Naddniestrze, występuje też powszechnie w polskich gwa-
rach kresowych. Natomiast sporadyczne zapisy z zachodniego Mazowsza 
i spod Radomska należy uznać za przeniesione. Najpewniej trzeba tu 
przyjąć pożyczkę ukraińską, ale nie można zupełnie wykluczyć dawnej 
ukraińsko-polskiej łączności terytorialnej.

Postać studzielina pojawiła się w południowej Małopolsce. Smyl 
1969: 228 notował ją spod Żywca, Nowego Targu, Dębicy, Jasła, 
Krosna, Brzozowa oraz z okolic Biłgoraja na Lubelszczyźnie. J. Smyl 
w tekście wymienia też Borki Mazurskie pod Gołdapią, ale na mapie 
odpowiedniego znaku nie ma (kartoteka SGP słusznie tę lokalizację po-
mija). Wcześniej (1894 r.) studzielinę notował Bronisław Dembowski 
z gwary podhalańskiej (SGPK V 254), podaje ją też Dejna AtlKiel IV 
m. 504 z Turbi pod Tarnobrzegiem, kartoteka SGP z miejscowości Łęgi 
Strzyżowskie pod Krosnem, a Pelcowa 2001 m. 95 na s. 201 z miejsco-
wości Malice pod Hrubieszowem i Ciosmy pod Biłgorajem (z wyjaśnie-
niem informatora „stuiľina bo to znuv zastyga, ezd źimna”). Została 
zapisana także od przesiedleńców z miejscowości Borki Wielkie pod 
Tarnopolem (Tarnopol 2007: 105, nr 582). 

Areał polskiego studzieliny ściśle łączy się bezpośrednio z jej ukraiń-
skimi odpowiednikami студелна, студелíна, студилна, студолна
w gwarach nadsańskich (por. wyżej). Należy jednak zaznaczyć, że wystę-
pują one tylko w najbliższym sąsiedztwie polskim i mają znacznie węż-
szy zasięg niż nazwa polska. Może należy tu przyjąć pożyczkę zwrotną 
z polskiego do ukraińskiego.

Postać studzina zanotował Smyl 1969: 228 w rozproszonych punk-
tach: Woronie pod Bielskiem Podlaskim, Lipnica Wielka koło Nowego 
Targu, a także w centralnej Polsce w miejscowości Zarzęcin Duży pod 
Opocznem. Nawiązuje ona terytorialnie do białoruskiego regionalnego 
стýдзiна, ale chyba tu trudno mówić o jakiejś zależności, raczej o ro-
dzimej derywacji od czasownika studzić.
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Derywat *studenьcь występuje w zapisach polskich w dwóch po-
staciach: zupełnie obcej studenec oraz w spolonizowanej studzieniec. 
Trudno ustalić ich lokalizację. Formy u J. Smyla nieraz się różnią od 
tych podawanych w kartotece SGP. Jako poprawne należy uznać raczej 
te kartotekowe. Studzieniec zanotowała Pelcowa 2001 m. 95 na s. 201 
w małej nadgranicznej wysepce na południe od Włodawy (Orchówek, 
Żdżarka (Pelcowa w 2015: 95 notuje tu studziniec), Kulczyn, Stulno). 

Zacytowany wyżej fragment według recenzenta Feliksa Czyżewskiego 
wymaga komentarza z odwołaniem się do materiałów Atlasu gwar 
Lubelszczyzny (zapisanych przez Michała Łesiowa i Stefana Warchoła 
w latach 1957–1959) i przedstawionych na mapie podanej w Atlasie 
F. Czyżewskiego (1986b, m. 36): w punkcie 28 – Orchówek S. Warchoł 
zapisał w gwarze polskiej galareta, w gwarze ukraińskiej tej wsi studeneć, 
podobnie zanotował S. Warchoł w Kulczynie (38): pol. galareta, ukr. 
studeneć. Z kolei drugi eksplorator materiałów do AGL M. Łesiów zare-
jestrował we wsi Żdżarka (30) wyłącznie materiał z gwary ukraińskiej – 
studeneć;  zaś w punktach 29 – Kołacze, 27 – Okuninka, 31 – Żłobek, 
32 – Sobibór-Dubnik, 34 – Hańsk, 35 – Osowa, 41 – Macoszyn materiał 
dwujęzyczny zapisał F. Czyżewski w latach 70. XX wieku. W gwarach 
polskich w wymienionych punktach używana jest wyłącznie forma gala-
reta, zaś w gwarach ukraińskich – tylko studyneć. Dwujęzyczni informa-
torzy, będący przedstawicielami nielicznej na tym obszarze społeczności 
(na południe od Włodawki6) mieli świadomość odrębności leksykalnych, 
typu pol. galareta : ukr. studyneć. Wątpliwy jest, bo nieautochtoniczny, 
studzieniec z Łyniewa kołoWisznic.

Kartoteka SGP ma dalsze poświadczenia nazwy studzieniec z Tryńczy 
na północ od Przeworska oraz z kilku miejscowości na Dolnym Śląsku 
i na Pomorzu Zachodnim od przesiedleńców ze Wschodu; Chiţimija 1965: 
258 zaś z Mołdawii ze wsi Bulaj pod Suczawą. Sporadycznie na Śląsku 
od przesiedleńców ze Wschodu Smyl 1969: 228 i kartoteka SGP mają 
formy studeńec, studenec oraz studence, studeńce. Jest to zapożyczenie 
ukr. студéнець, właściwego zarówno językowi literackiemu, jak i gwa-
rom ukraińskim (por. wyżej).

6 Ludność nadbużańska zamieszkująca wymieniony obszar objęta była maso-
wymi wysiedleniami do ZSSR (1944–1946) i wywózkami w czasie akcji „Wisła” 
(kwiecień–wrzesień 1947) na ziemie północne, głównie w Olsztyńskie.
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miejscowościach: Geniusze (Smyl 1969: 228 i kartoteka SGP), Okuninka 
pod Włodawą (Czyżewski 1986b m. 36 – według autora postać studzień
w idiolekcie informatorki Anny Horszaczaruk daje się tłumaczyć prze-
kształceniem istniejącej w gwarze ukraińskiej tej wsi formy ukraińskiej 
studyneć), w Wirszuliszkach koło Wilna (Rieger, Masojć, Rutkowska 
2006: 376) i od przesiedleńców spod Pińska (kartoteka SGP), studzin
z Podnieśna pod Siedlcami, z miejscowości Pieńki Faustynowskie koło 
Ciechanowa i Kocierzowy pod Radomskiem (Smyl i kartoteka SGP), 
a stuʒ’’eń, stuʒ’’iń w gwarze polskiej pod Brasławiem (Smułkowa 2009: 
464). Nazwa ta jest dobrze znana językowi białoruskiemu i rosyjskiemu 
(por. wyżej). 

Dla języka polskiego dla nazw studzienina, studzieniec i pokrewnych 
trzeba przyjąć raczej wspólne dziedzictwo niż zapożyczenie ze Wschodu. 

W znaczeniu ‘galareta mięsna’ znana jest też gwarowa studzianka
spod Krakowa (Witold Pracki), por. SGPK V 254 i SW VI 784, która 
w językach wschodniosłowiańskich, jak się zdaje, nie ma odpowiednika. 

Szczegółowy przegląd derywatów od studzić w znaczeniu ‘galareta 
mięsna’ pokazuje, że nie wszystkie z nich należy przypisywać wpływowi 
języków wschodniosłowiańskich.
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Had ‘zwierzę budzące obrzydzenie’, hydzić się 
‘brzydzić się’, ‘gardzić czymś’, ‘lekceważyć coś’ 

i wyrazy współrdzenne

Had ‘zwierzę budzące obrzydzenie’, ‘wąż’, ‘żmija’ i wyzwisko oraz bar-
dzo liczne wyrazy pochodne ze względu na występujące tu h uważa się 
za pożyczki białoruskie i/lub ukraińskie. Pojawiają się one w dialektach 
pogranicza wschodniego, w polskich dialektach kresowych, a niektóre 
poświadczone są także w polszczyźnie pisanej.

Formę had jako pogardliwe określenie Tatarów SPXVI VII 163–164 
(por. też Linde II 12) przytacza z Gniazda cnoty Bartłomieja Paprockiego: 
„Często ten had w Podolskich krainach rad gości”. Na ten cytat powo-
łuje się też SW I 790. 

SGPK II 40 podaje przeważnie gad, ale obocznie też had, z Władysława 
Syrokomli: „Pan podłowczy był gad ciężki dla ludu”. Forma had ma 
dosyć liczne poświadczenia z polskiego pogranicza wschodniego. Z ję-
zyka Polaków nadbużańskich Kuraszkiewicz 1931: 311 wskazał had 
i hadiuka. Zdancewicz 1966: 72 przytacza had spod Sejn jako wyzwi-
sko na złego człowieka lub bydlę. Czyżewski 1986a: 92 ma had ‘gad’ 
z miejscowości Zahajki na zachód od Włodawy, a SGP VIII 54–56 
ponadto z Wierzchjedliny pod Sokółką, z Dobrzyniewa Dużego pod 
Białymstokiem, z Bacików Średnich koło Siemiatycz, z Lubelszczyzny 
wschodniej, m.in. spod Biłgoraja hat [had : hada] ‘człowiek bogaty, 
a przy tym egoista’ (Mazur II (1978): 152). Jako wyzwiska użył wy-
razu had E. Redliński w Konopielce (Redliński 1973: 6, 8, 63). Pod 
Knyszynem hat ‘gad’, ‘obrzydliwy człowiek’ odnotował Kudzinowski 
(Rembiszewska 2007: 22, 26, 33), ale później w znaczeniu ‘człowiek 
podły, fałszywy, nikczemny’ formy hat używało tu już tylko pokolenie 
najstarsze, średnie zaś gat i hat, a najmłodsze tylko gat (Rembiszewska 
2006: 135, 139). Słownik podlaski ponadto notuje had z powiatu biel-
skiego (Bańkowski), z Tykocina (Gloger) oraz z Supraśla „a to had, nie 
człowiek” (Załęski, por. RóżnSłow 76). Forma had pojawia się też w pol-
skich dialektach kresowych: SMPP 341 podaje z miejscowości Bujwidze 
na Wileńszczyźnie γat pšekľenty (o człowieku). Z języka Polaków znad 
Berezyny Czarnyszewicz 1976: 221 używa określenia had padkałodny 
(o człowieku) z brus. гад падкалодны (por. Bednarczuk 1987: 43, Grek-
Pabisowa 2009: 211). Cechosz-Felczyk 2004: 43 zanotowała had obok gad 
‘zły niegodziwy człowiek’ z Oleszkowiec na Podolu, a Lewaszkiewicz 
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e had ‘gad’ z języka przesiedleńców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 
2017: 404). 

Forma had ‘gad’, ‘wąż’ poza tym występuje na Śląsku Cieszyńskim oraz 
pod Raciborzem i Głubczycami (Zaręba AJŚ III 498, 499, w MAGP VIII 
370, s. 71–73: edoity hat w Jakubowicach pod Głubczycami), gdzie 
stanowi pożyczkę z języka czeskiego, a poza tym w dialektach polskich 
na terenie Słowacji (SGP VIII 54–56), gdzie z kolei mamy pożyczkę 
słowacką (por. Zaręba 1968: 132). 

Natomiast postać ze spółgłoską g – gad ‘wąż’ i ‘żmija’ ze względu na 
zasięg w gwarach polskich (SGP VIII 54–56), jak i na nawiązania w in-
nych językach słowiańskich (SP VII 1920, ESSJ VI 81–82), jest w ję-
zyku polskim niewątpliwie rodzima.

Derywat *gadina ‘wszelkie stworzenie budzące wstręt’, ‘wąż’, ‘żmi-
ja’ w postaci z h, stanowiącej niewątpliwą pożyczkę ruską, pojawia się 
w Historii Aleksandra Wielkiego z 1510 r. w tłumaczeniu Leonarda 
z Bończy „A nath tho yeszcze dlya wyelkoszczy hądyn” (SPXVI VII 
171–172); w tym utworze formy z h oraz inne rutenizmy występują czę-
sto, por. Siatkowski BFJP I (1965) 48–49). Poza tym formę z obcym 
h w gwarach polskich na pograniczu wschodnim zanotowano spora-
dycznie: hadzina w Dobrzyniewie Dużym (MAGP IX 440, s. 116) oraz 
haina ‘gadzina jako wyzwisko’ w miejscowościach Żuków i Zahajki 
pod Włodawą (Czyżewski 1986a: 92), hadyna ‘żmija’ w Wyhalewie koło 
Parczewa (Pelcowa SGL III, 2015, s. 139), hadina ‘gadzina, też o czło-
wieku’ w nadgranicznych Mościskach (Kostecka-Sadowa 2008: 161) oraz 
na Brasławszczyźnie ha’ina obok ga’ina (Smułkowa 2009: 40–41), 
a ponadto hadzina z języka ludności polskiej na Białorusi wschodniej 
(SMPP 304), u przesiedleńców spod Nowogródka hadzina obok gadzi-
na ‘żmija, gad’ (Lewaszkiewicz 2017: 402, 404). Formę hadyna, jako 
pożyczkę ukraińską, wymienia też Minikowska 1980: 7, ale jej nie lo-
kalizuje. Wyrazu hadzina użył E. Redliński w stylizowanej na gwarę 
północnopodlaską Konopielce (Redliński 1973: 9, 32).

Przedstawiona pożyczka ma bezpośrednie wzory w języku białoruskim 
i ukraińskim, por. brus. гáдзiна 1.‘żmija’ i 2. ‘podły, nikczemny czło-
wiek’ (TSBM II 9, SPZB I 401), a w gwarach гáдзiна i гáдына (LAB I
340, s. 134–135) oraz ukr. гáдина 1. ‘gad, żmija’ i 2. ‘podły, nikczemny 
człowiek’ (SUM XVI–XVII, t. VI 180, SUM II 10). 

W Wielkopolsce notowano formę hadyna w znaczeniu ‘lichy koń, 
szkapa’, ale trudno powiedzieć, czy jest to derywat od had, czy może 
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homonim utworzony przez adideację do zawołania na konie het, heta 
(SW II 3 i tu zakłada wpływ ukraiński). Przyjmując derywat od had, 
trzeba byłoby uwzględnić szerokie upowszechnienie pożyczki w gwa-
rach polskich.

Natomiast postać gadzina ze spółgłoską g w nagłosie należy uznać 
za prasłowiańską, mimo że nie ma zasięgu ogólnopolskiego. Nieznana 
lub nieużywana jest w zachodniej Wielkopolsce, w części Pomorza, 
na Warmii i Mazurach, poza tym w znaczeniu ‘żmija’ występuje tylko na 
pograniczu z Ukrainą i w dawnych punktach wschodnich (MAGP IX 440, 
s. 118, SGP VIII 70–73). W związku z tak ograniczonym zasięgiem wy-
razu gadzina jako ‘żmija’ i jego odnoszeniem do człowieka w gwarach 
Polski, Sawaniewska-Mochowa 1990: 156, 205, 210; 2002: 159–160 
oraz Kostecka-Sadowa 2015: 76–77 przypisują ją oddziaływaniu na pol-
szczyznę języków i dialektów wschodniosłowiańskich, ewentualnie pod-
trzymywaniu tego leksemu pod wpływem ruskim. Zgromadzona przez 
obie autorki bogata dokumentacja synchroniczna z Litwy, ze ścisłego 
pogranicza polskiego i z polskich dialektów kresowych (por. też Karaś 
2013: 364) wydaje się to potwierdzać, jednakże na tle ogólnosłowiań-
skim raczej należy tu przyjąć dawną wspólnotę terytorialną. Zakłada się, 
że z pierwotnego znaczenia ‘coś wstrętnego, obrzydliwego’ w sposób 
naturalny rozwinęły się w językach słowiańskich niezależnie znaczenia 
‘wąż, zwykle jadowity’, ‘żmija’ i zbiorowe ‘gady, płazy, myszy, robac-
two, pasożyty’ oraz przenośnie ‘wstrętny, podły, nikczemny człowiek’ 
(SP VII 16–17, ESSJ VI 78–79, Sławski SE I 248–249, Boryś SE 153), 
w języku polskim też ‘drób, ptactwo domowe’ (Nitsch 1948: 125–128). 
Bańkowski SE I 400 uważa natomiast, że odniesienie do człowieka jest 
w języku polskim rutenizmem. 

Liczne poświadczenia w polskich gwarach pogranicznych mają za-
zwyczaj pejoratywnie nacechowane formacje hadiuga, hadiuha, hadiuk, 
hadiuka, hadziuka oznaczające ‘żmiję’, używane też jako przezwisko 
‘człowieka złego, złośliwego, nieokrzesanego’. Już Lehr 1914: 49 po-
dawał z południowej polszczyzny kresowej hadiuha, hadiuka ‘gadzina’, 
także jako pogardliwe przezwisko, Kuraszkiewicz 1931: 311 z języka 
Polaków nadbużańskich haďuka – przezwisko ‘nieokrzesany chłop’, 
‘Poleszuk’, a SGPK II 155 jako przezwisko chłopa hadiuka ze Słowniczka 
prowincjonalizmów podolskich Aleksandra Kremera ([1870] 1999: 279) 
i hadiuga ‘ts.’ ze słownika spod Drohobycza Piotra Parylaka ([1877] 
1999: 351). MAGP VIII 370, s. 72 na mapie ‘żmii’ pożyczki te ma tylko
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e od  przesiedleńców z terenu Ukrainy: haďuga ze Starej Huty,  haďiuka
z Majdańskiej Huty pod Zdołbunowem i haďuka z Rzewuszek pod 
Kowlem. Z gwary polskiej wsi Duliby pod Buczaczem Hrabec 1955: 33, 
60 zanotował haďuga, a Kurzowa 1985: 165 z polszczyzny lwowskiej 
hadiuga i hadiuka w znaczeniu ‘gad’ i ‘złośliwiec’, m.in. od nauczycielki 
w Żółtańcach pod Lwowem „To taki hadiuga, do studni nie dopuści”. 
Węgorowska 2004: 432 przytacza hadziuga ‘gad’, ‘człowiek złośliwy’ 
od przesiedleńców z Kresów Północno-Wschodnich.

W SGP IX 504–505 znajdujemy ponadto: hadiuk ‘zły człowiek’ 
„ten wstrętny hadiuk cięgiem mi doskwiera” z Bacików Średnich pod 
Siemiatyczami; hadiuga ‘żmija’ i przezwisko chłopa pańszczyźnia-
nego od przesiedleńców spod Tarnopola i Lwowa; hadiuka ‘żmija’, 
‘przezwisko chłopa pańszczyźnianego’ od przesiedleńców z Ukrainy, 
często z miejscowości już wspomnianych, hadziuka ‘żmija’ z Polesia 
(por. Werenič 1990: 94), poza tym hadinka ‘żmija’ z Maćkowiec koło 
Płoskirowa (Chmielnickiego) na Podolu (Krawczyk 2007: 114), ha-
dziuga ‘człowiek zły, godzien pogardy’ z Supraśla (Załęski 2005, por. 
RóżnSłow 76). SW II 3 oprócz uważanych za gwarowe form hadiuka, 
hadiuga 1. ‘gadzina’, 2. pogardliwie ‘chłop’, ‘cham’, ‘włościanin’, po-
daje też formę przymiotnikową hadiuczy, przywołując Tomasza T. Jeża.

Przedstawione wyżej formacje mają bezpośrednie wzory w języku 
białoruskim i ukraińskim. W białoruskim języku literackim występuje 
гадзка w obu znaczeniach: 1. ‘żmija’ i 2. pejor. ‘zły, wyrządzający 
komu szkodę człowiek’, a w gwarach гадзка, a także гадзга, гадка, 
гадзк i гадчий (SPZB I 402), zaś ich zasięgi w gwarach pokazuje 
mapa gwarowa (LAB I 340, s. 134–135). Wszystkie występują też w są-
siedztwie gwar polskich. 

Podobnie na Ukrainie w języku literackim jest гадка 1.’żmija’, 2. ‘zły, 
podstępny człowiek’, w gwarach także гадга, гадк (Hrinčenko I 264, 
ESUM I 449), w miejskiej odmianie ukraińszczyzny we Lwowie, gdzie 
również język polski był w koegzystencji: гадґа 1. ‘żmija’, 2. ‘czło-
wiek złośliwy’ (Leksykon 2015: 188).

Jeszcze kilka dalszych wyrazów wiążących się z rdzeniem gad- pod 
wpływem białoruskim i/lub ukraińskim pojawia się w języku polskim 
w postaci z h-.

Hadzić ‘obrzydzać’ i hadzić się ‘brzydzić się’ są pożyczkami biało-
ruskimi, por. гáдзiць, гáдзiцца ‘ts.’(por. SW II 3, Kurzowa 1993: 359, 
Nowowiejski [2000] 2010: 280). Walicki 1886: 89–90 pisze, że słowa 
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hadzić na Litwie powszechnie się używa w znaczeniu ‘obrzydzać komu 
co’, podaje też hadzić się w znaczeniu ‘brzydzić się czymś’: „Widok ten 
tak go hadził, że nie jadł obiadu”, „Nie jadam ostryg, bo się niemi hadzę”. 
Informację tę przytacza SGPK II 156 oraz SW II 3. Z polszczyzny wileń-
skiej przytacza go też Łętowski 1915: 65, Karłowicz 1984: 42 w swoim 
Podręczniku hadzić się ‘brzydzić się’ oraz Turska 1982: 75–76 haić (się) 
‘brzydzić (się)’ z brus. гадзíцца. Poza tym wyraz ten znany jest szeroko 
w gwarach polskich na Wileńszczyźnie: Zdaniukiewicz 1972: 359 notu-
je hadzić się ‘brzydzić się’ z Łopatowszczyzny nad granicą białoruską, 
a Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 200 z okolicy Landwarowa i Świętnik, 
w Widugirach oraz w Imbrodach koło Jeziorosów. Z Wileńszczyzny 
hadzić się ‘brzydzić się’ szeroko notuje też SMPP 342, a z polszczy-
zny kowieńskiej przytacza Sawaniewska-Mochowa 2002: 141, również 
ze wskazaniem na źródło białoruskie. Poza tym hadzić się ‘brzydzić 
się’ znane jest w gwarach polskich na Brasławszczyźnie (Rieger 2014: 
111), Kudzinowski podaje z Knyszyna (Rembiszewska 2007: 33, 148), 
a SGP IX 509 ponadto z Bud koło Hajnówki i spod Lwowa. Pożyczka 
ta utrzymuje się też w języku przesiedleńców z Wileńszczyzny hadzić 
się ‘brzydzić się’ (Basara 1972: 133) oraz spod Nowogródka hadzić, 
zhadzić ‘brzydzić, obrzydzić’, hadzić się ‘brzydzić się’ (Lewaszkiewicz 
2017: 402, 452). 

Sporadycznie pojawia się hadź ‘człowiek podły, nikczemny, budzą-
cy wstręt’. SW II 3 przytacza z twórczości Włodzimierza Zagórskiego 
„Pan Cyrano przez miesiąc wzbronił grać tej hadzi”, a Kostecka-Sadowa 
2008: 161 z Mościsk „akaś γa to ukradła”. Jest to pożyczka ukr. гадь 
‘hołota’ od dial. гаддя ‘źli, podli ludzie’ (SUM II 12).

Dosyć bogate poświadczenia w gwarach polskich, a także w polsz-
czyźnie pisanej, ma przymiotnik hadki ‘obrzydliwy, odrażający, budzący 
wstręt’ i wyrazy pochodne. Obfi ty materiał zgromadziły tu Sawaniewska-
Mochowa 1990: 44 i Kurzowa 1993: 359, por. też Nowowiejski [2000] 
2010: 278, 280. 

Formy hadki ‘obrzydliwy, odrażający, budzący wstręt’ i hadko ‘nieprzy-
jemnie’, ‘brzydko’ częste są w polszczyźnie na Litwie: na Wileńszczyźnie, 
por. SGPK II 155 (też hadliwy ‘brzydzący się’, ‘skłonny do wstrętu’), 
Walicki 1886: 90, Łętowski 1915: 63, Karłowicz 1984: 42, Bielikowicz 
1975: 44, Turska 1982: 79 (też hadliwy ‘brzydzący się’), a także na 
Kowieńszczyźnie (Karaś 2013: 364), poza tym występują u Michała 
Dudzińskiego (XVIII w., por. Linde II 164), u Henryka Sienkiewicza 
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wet w powieściach powojennych (Konwicki, Kuncewiczowa, Wańkowicz 
hadkość ‘paskudztwo, obrzydliwość’), por. Kurzowa 2007: 425–426, 
435, 461, 493–494). SWil I 389 hadki ‘brzydki, obrzydliwy’ i przysłó-
wek hadko uznaje za prowincjonalny i gminny, a SW II 3 za gwarowy, 
przytaczając przykłady z Walickiego i Sienkiewicza.

Również częste są one w gwarach polskich, zwłaszcza na Wileńszczyźnie: 
Zdaniukiewicz 1972: 151: podaje hadki ‘odrażający, wstrętny, brzyd-
ki’ i przysłówek hadko oraz hadaść, hadość ‘rzecz odrażająca, brzyd-
ka’ z Łopatowszczyzny, Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 200 hadki
‘brzydki, obrzydliwy, wstrętny’ i hadko ‘brudno, obrzydliwie, wstrętnie’ 
spod Wilna z Landwarowa, Mejszagoły i Świętnik oraz hadliwy ‘wy-
bredny w jedzeniu’ z lokalizacją we Świętnikach i Widugirach. SMPP 
342 notuje hadki ‘odrażajacy, wstrętny, obrzydliwy’, hadko ‘wstrętnie, 
obrzydliwie’, hadliwy ‘skłonny do brzydzenia się’, hadliwość, a tak-
że hadota ‘coś obrzydliwego’, ‘brzydki mężczyzna’, ‘brzydka kobieta’ 
głównie z Wileńszczyzny, ale niektóre też z Kowieńszczyzny, poza tym 
Sawaniewska-Mochowa 2002: 141 ma z Kowieńszczyzny hadki ‘brzyd-
ki’ i hadzić się ‘brzydzić się’. 

Na Brasławszczyźnie zarejestrowano hadki ‘odrażający, wstrętny’, had-
ko ‘wstrętnie, brzydko’ (Rieger 2014: 111), na Podlasiu pod Knyszynem 
w starszym pokoleniu hatki ‘obrzydliwy’, hatkość i hadota ‘obrzydli-
wość’, ale w średnim nieco polonizując fonetycznie χatki (Rembiszewska 
2006: 137, 193; 2007: 20, 33, 148). Hadki ‘odrażający, wstrętny’ i had-
ko ‘odrażająco, wstrętnie’ znane jest też z języka przesiedleńców spod 
Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017 404). 

Form hadki ‘obrzydliwy, wstrętny’ i hadko ‘obrzydliwie’ użył 
E. Redliński w Konopielce (Redliński 1973: 36, 62, 80).

Mamy tu do czynienia z pożyczką białoruską гáдкi 1.’bardzo nieprzy-
jemny’, 2. ‘ohydny, podły’, гáдка ‘nieprzyjemnie’, ‘brzydko’, гадлíвы
‘obrzydliwy’ (TSBM II 11). 

W słownikach ukraińskich tych formacji nie ma.
Pożyczkami wschodniosłowiańskimi są również wyrazy od warian-

tywnej do omawianego rdzenia *gad- postaci *gyd-, np. hydzić ‘znie-
sławiać, potępiać, poniżać, ‘obrzydzać coś komu’, ‘czynić wstrętnym’, 
‘zniechęcać’ i pochodne.

Sam rdzeń jest rodzimy, jak świadczą staropolskie i dialektalne po-
staci z g, np. stpol. gid ‘brzydota, ohyda’ lub ‘człowiek obrzydliwy, 
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budzący wstręt’ u Jakuba Parkosza (SStp II 413), ofi ary gidne ‘brudne’ 
u Leopolity (Exod. XXX 9), dial. gid ‘o kimś lub o czymś wzbudzają-
cym obrzydzenie, wstręt albo niechęć’ i pochodne (SGP VIII 328–329), 
gizdawy ‘budzący obrzydzenie albo niechęć’ itp. Natomiast postaci z h 
są w języku polskim niewątpliwie wynikiem wpływu obcego, czeskiego 
(Malinowski 1887: 83, Berneker SEW 374, Łoś GP II 197, Taszycki 
1927: 59, Lehr-Spławiński (Wojciechowski, red.) 1947: 118, 1951: 272) 
lub ukraińskiego (Hrabec 1949: 23–24, 139, Sławski SE I 442), por. 
też Siatkowski BFJP I (1965) 73, 142–146 oraz Kurzowa 1963: 140 
i Sawaniewska-Mochowa 1990: 44. 

Wcześniejsze zapisy pojawiają się pod wpływem czeskim, jak np. hyda-
nie ‘obmawianie, obmowa, oszczerstwo’ w Modlitwach Wacława z XV w. 
(SStp II 547), ohyzny/ohysny ‘budzący wstręt, odrazę moralną’ w Księgach, 
które zową język z 1442 r. Erazma z Rotterdamu i ohyzda ‘lekceważenie, 
pośmiewisko’, ‘niechęć, odraza’ często u Łukasza Górnickiego (SPXVI 
XXI 123), a późniejsze formy z h, mające zawsze przyrostek -d-, nale-
ży przypisać wpływowi języka ukraińskiego. W drugiej połowie XVI w. 
stają się one powszechne, występują m.in. w utworach Grzegorza Pawła 
z Brzezin, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Marcina Krowickiego, 
Piotra Skargi, Szymona Budnego, Jakuba Wujka i wielu innych, por. np. 
hydzić ‘zniesławiać, potępiać, poniżać’, hydzić się ‘brzydzić się’, ‘gardzić 
czymś’, ‘lekceważyć coś’, ohyda ‘niechęć, odraza’, ‘wzbudzanie odrazy 
do czegoś’, ‘ktoś lub coś budzące odrazę’, ohydny ‘szpetny, obrzydliwy 
pod względem fi zycznym lub moralnym’, ohydzać ‘wzbudzać niechęć, 
odrazę, pogardę’, ohydzić ‘wzbudzić niechęć, odrazę, pogardę’, ohydzić 
się ‘wzbudzić do siebie niechęć’, ‘poczuć do kogoś niechęć’ itp. (SPXVI 
t. VIII 378–379, t. XXI 120–123). Szczególnie częste są one u M. Reja 
(por. Hrabec 1949: 23–24, 46, 79). 

Formy te pojawiają się i później. Z utworów Wespazjana Kochowskiego 
hydzić ‘zniesławiać, znieważać’ oraz ohyda, ochyda ‘to, co jest ohydne, 
wstrętne, budzące odrazę’, ‘czyn haniebny’, ‘wstyd’ podaje Margańska 
1976: 160, 168, traktując je jako rutenizmy. Postaci czasownikowej hydzić 
się ‘brzydzić się’ używali fi lomaci (Kurzowa 1963: 140, Nowowiejski 
[2000] 2010: 281). SWil I 411 notuje hydliwy, hydny ‘obrzydliwy, ohyd-
ny’, a SW II 68, uznając za gwarowe, przytacza hydastwo ‘brzydactwo, 
coś brzydkiego’, hydki ‘ohydny’ z Chaty za wsią Józefa I. Kraszewskiego 
„Marysia tobie do smaku, a i ty jej nie hydki” (por. też Koniusz 1984: 
44, 48, 49), hydliwy ‘ohydny, brzydki’ z cytatem z Hugona Kołłątaja 
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e „Nie chcę tu wyłuszczać hydliwych skutków tego postępowania”, hydny
‘ohydny, brzydki’ z cytatem z Zygmunta Krasińskiego „Sprosnościami 
hydnej dumy pomięszał rozumy” oraz hydota ‘brzydota’. 

SJPD III 138 hydzić ‘zohydzać, obrzydzać, czynić wstrętnym’, hydzić
się ‘brzydzić się, wzdragać’ traktuje jako dawne, wskazując przykłady 
ich użycia z utworów Aleksandra Fredry, Stanisława Staszica i Adolfa 
Dygasińskiego, podobnie określa jako dawne ohydzać, ohydzić ‘zohydzać, 
obrzydzać’, ‘okrywać hańbą, hanbić’, ohydzić się ‘okrywać się hańbą’. 
Utrzymały się natomiast w języku polskim ohyda ‘to, co jest ohydne, 
wstrętne’ i jako przestarzałe ‘hańba, wstyd’, ‘wstręt, obrzydzenie, odraza’, 
ohydny ‘obrzydliwy, odrażający’ i dawne ‘przynoszący hańbę’ (SJPD V 
892–893) oraz zohydzać, zohydzić ‘czynić ohydnym’, ‘obrzydzać’, zohy-
dzać się, zohydzić się ‘stawać się ohydnym, wstrętnym’ (SJPD X 1259). 

Postaci z h w formach z przyrostkiem -d- ustalają się pod wpływem 
ruskim. Wskazuje na to też fakt, że należące tu wyrazy, uwzględnione 
w SGP, pochodzą ze wschodu Polski oraz z Kresów. SGPK II 201 ma hydki
‘brzydki’ z Podola oraz jako ‘brzydzący się’, ‘obrzydliwy’ z Drohiczyna, 
hydny ‘brzydki’ z Werbkowic pod Hrubieszowem (Łopaciński 1899: 748), 
jak również w znaczeniu ‘brzydzący się, obrzydliwy’ z Drohiczyna, hy-
dzić się ‘brzydzić się’ także z Drohiczyna, hydastwo ‘coś obrzydliwego, 
paskudztwo’ z Józwowa w pow. lubelskim i z Podola (Łopaciński 1899: 
748) oraz ohydę ‘coś wielkiego’, ‘dużo’ z Podhala. 

Potwierdzają to nowsze materiały w SGP X 159, gdzie pojawiają się 
dalsze przykłady: hydki ‘budzący obrzydzenie, wstręt’ i hydko ‘przykro, 
nieprzyjemnie’ spod Włodawy (w Sławatyczach i Wisznicach), spod 
Siemiatycz i Białej Podlaskiej (w Łomazach) oraz z terenu Ukrainy 
spod Lwowa, hydny ‘budzący obrzydzenie’ z okolic Krasnegostawu 
i Siemiatycz, hydzić się spod Siemiatycz, hydastwo ‘ktoś lub coś bu-
dzącego obrzydzenie’ z okolic Lwowa, hydztwo, hystwo ‘ktoś lub coś 
budzące obrzydzenie’ spod Krasnegostawu, Chełma i Hrubieszowa, 
a w kartotece SGP z zachowaniem obcego h ponadto ogólnopolska ohyda
‘coś wstrętnego’ z Huszczy pod Białą Podlaską, oχyda w miejscowości 
Przędzel koło Niska na Podkarpaciu, oχyda ‘nieporządek w gospodar-
stwie’ w Domaniewku koło Łęczycy (Szymczak 1962–1973: V 716), oida
‘ohyda’, oiʒać (śe), oiić ‘ohydzić’ z Janek Młodych pod Ostrołęką, 
ogólnopolskie ohydny/oχydny ‘wstrętny, odrażający’ z Huszczy, ze wsi 
Przędzel, Przedmość koło Wielunia i Jacnia nieopodal Zamościa oraz 
ohydztwo ‘coś obrzydliwego, paskudztwo’ z Wiszniowa pod Hrubieszowem.
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Mamy tu głównie do czynienia z pożyczkami ukraińskimi, por. w SUM 
XVI–XVII t. VI 282 гидити ‘гидити, паплюжити, плямувати’ z prze-
łomu XVI i XVII w., u Hrinčenki I 282 гидти ‘obrzydzać’, гидкй 
‘odrażający, wstrętny’, гдко ‘odrażająco, wstrętnie’ i współcześnie гид 
‘brud’, ‘zły, podły człowiek’, гдити ‘wypróżniać się’, ‘brudzić, pasku-
dzić’, гидкй ‘brzydki, wstrętny, obrzydliwy’, ‘podły’, гдко ‘brzyd-
ko, wstrętnie, obrzydliwie’, гидлвий ‘obrzydliwy, wstrętny’, гидóта 
‘brzydota’ itp. 

W języku białoruskim podobne formacje są rzadkie i regionalne, por. 
гiдзíцца, гiдíтiсе ‘brzydzić się’, гiдлíвы ‘brzydki, obrzydliwy, wstrętny’ 
(TSBM II 49, SPZB I 443), гíдкi ‘ts.’, гiдóта ‘brzydota’ (TSBM II 49). 

W przedstawionym materiale mamy dwa typy wpływu obcego: wpływ 
w warstwie fonetycznej, kiedy na skutek oddziaływania języka białoru-
skiego i/lub ukraińskiego wyrazy rodzime ze spółgłoską g przybierają 
postać z obcym h oraz wpływy leksykalne, kiedy z języka białoruskiego 
i/lub ukraińskiego przejmowane są wyrazy współrdzenne, niemające w ję-
zyku polskim ekwiwalentów rodzimych ze spółgłoską g. 
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e Holopa ‘duża niezgrabna noga’, ‘udo’, 
‘człowiek negatywnie oceniany z powodu 
swojego wyglądu, niezdarności, głupoty’

Wyraz holopa ma charakterystyczny dla pożyczek wschodniosłowiań-
skich wschodni zasięg w gwarach polskich. 

Już SGPK II 187 podał holopa w znaczeniu ‘duża niezgrabna noga’ 
z dialektów polskich na Lubelszczyźnie i ‘człowiek niezgrabny, nie-
zdarny’ spod Biłgoraja i Zamościa (Łopaciński 1894: 200), ‘w ogóle 
coś wielkiego, niezgrabnego’ z Lubelszczyzny (Łopaciński 1899: 747), 
‘goła stopa’, ‘tłusta, tęga kobieta’ spod Drohiczyna (Czarkowski 2009: 
183), ‘nóżki gołe’ z okolic Międzyrzeca Podlaskiego (Pleszczyński 1892: 
350) oraz ‘kobieta chuda, wysoka, niezgrabna’ w Słowniczku prowin-
cjonalizmów podolskich z Kamieńca Podolskiego ([1870] 1999: 281). 
W MAGP IX m. 418, s. 4 w znaczeniu ‘udo’ występuje holepa w miej-
scowości Derewiczna pod Radzyniem Podlaskim oraz holopa w Budach 
koło Hajnówki.

Bogate zestawienie poświadczeń gwarowych zgromadził SGP X 57, 
podając holopa jako 1. ‘noga zwierzęcia’ w Huszczy koło Białej Podlaskiej 
(Buczyński 1967: 238, 255) i pejor. ‘noga ludzka’ w Dobrzyniewie koło 
Białegostoku, w Łomazach koło Białej Podlaskiej (Czyżewski 1976: 113), 
pod Siemiatyczami, koło Radzynia Podlaskiego i na Lubelszczyźnie, tak-
że na wschód od Łomży; 2. ‘udo’ koło Bielska Podlaskiego, Radzynia 
Podlaskiego, Parczewa, Włodawy i Chełma (MAGP IX m. 418, s. 4, 
Pelcowa 1985: 119, m. 27 – γolepa, γulopka); Pelcowa SGL VIII, 2020: 
162: tu też w znaczeniu ‘łydka’ koło Parczewa, Białej Podlaskiej 
i Włodawy), 3. ‘duża kość w potrawie’ w Kamieńcu Podolskim, 4. ‘no-
gawka’ pod Włodawą (u Pelcowej SGL VII 138–139 również pod Białą 
Podlaską, Radzyniem Podlaskim i Chełmem), 5. ‘człowiek negatywnie 
oceniany z powodu swojego wyglądu, niezdarności, głupoty’ w Kamieńcu 
Podolskim, na Lubelszczyźnie, pod Knyszynem (u Kudzinowskiego, 
por. Rembiszewska 2006: 132, 193; 2007: 148: durna holopa ‘ktoś mało 
inteligentny, osoba ograniczona’), pod Mławą; 6. ‘coś bardzo dużego’ na 
Lubelszczyźnie i pod Łomżą, a także holopaty ‘człowiek mający długie 
nogi’ (Wisznice). 

Zygmunt Gałecki wyraz holopa ‘duża noga, goleń’ podaje z wła-
snych badań terenowych na południowym Podlasiu („holopa to jest noga, 
duża noga” Ostrowiec, gm. Repki; „holopy ma jak u sońa” Roguziec 
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[Rogóziec], gm. Mordy – Gałecki 1991–1992: 98). Nagłosowe dźwięcz-
ne h krtaniowe uznaje za wyróżnik ekspresywności, które pojawia się 
w wyrazach nacechowanych najczęściej negatywnie, występujących tak-
że w funkcji przezwiskowej (Gałecki 1991–1992: 102). 

Natomiast Anna Kostecka-Sadowa traktuje nazwę holopa‘człowiek 
niedołężny, niezgrabny’, ‘duża, niezgrabna noga’,‘udo’, znaną w gwa-
rach polskich okolic na dawnych Kresach Południowo-Wschodnich, jako 
przykład modyfi kacji wyrazu o proweniencji wschodniosłowiańskiej, która 
polega na metaforyzacji ukraińskiego голь’опа ‘koński zad’ (Kostecka-
Sadowa 2020: 100).

Halopa ‘kobieta bardzo wysoka’, halopy ‘nogi’ występowały w ję-
zyku inteligencji białostockiej (Wróblewski 1981: 317).

Wyraz ten był przedmiotem dyskusji na forum internetowym. Podano 
tam znaczenia omawianego wyrazu, wymieniane we wcześniejszych 
źródłach: cholopa ‘wysoka kobieta’ Niedźwiada pow. lubartowski oraz 
„a u nas na Podlasiu holopa to pogardliwa nazwa nogi, np. zabierz stąd 
te holopy” (www10). 

W literaturze pięknej poświadczona jest ta nazwa, ale trudno usta-
lić znaczenie: „Zaglądają na rataja, a baczą holopa (kość) je zagania” 
(Rodziewiczówna 1890: 396).

Zapewne w odniesieniu do wyrazu holopa mamy do czynienia z przyj-
mowanym przez Buczyńskiego 1967: 238, 255 i Czyżewskiego 1976: 113 
wpływem ukraińskim, co podtrzymuje ESUM I 557, który jako źródło 
podaje dial. ukr. ґольопа ‘udo’, гольопа ‘zad konia’, mające powstać 
w wyniku kontaminacji ukr. ґáли ‘łydki’ i хопа. 
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e Huba, hubka 1. bot. ‘grzyb na drzewach, Polyporus’, 
2. ‘wysuszona huba do rozniecania ognia’, 3. ‘grzyb’

Postaci huba, hubka mają dwie obce cechy fonetyczne: samogłoskę 
u zamiast samogłoski nosowej oraz h na miejscu pierwotnego g, co jed-
nak nie rozstrzyga problemu źródła tej pożyczki. Pierwotnie uważano je 
przeważnie za bohemizmy (Karłowicz SWO II 217, Berneker SEW 340, 
Lehr-Spławiński NSJP 1183, Wróbel 1962: 111), wyjątkowo za rutenizmy 
(Nitsch 1947: 117): „ruska hubka, pierwotnie po polsku byłaby gębka, 
rozeszła się niemal po całej Polsce”, ale w Poznaniu nie rozumiano wier-
sza „Każda dziewka hubka, Każdy chłop krzesiwo”. 

Brückner SE 139, 173 wahał się: „huby (‘grzyby’, «poszedł na 
huby») i hubka (‘gąbka’, przy krzesiwie) są rusyzmy, jeśli nie czechi-
zmy (houby dostaneš ‘nic nie dostaniesz’), huba, hubka, czeskie (niby 
gębka) o ‘żagwi’, rusznice hubczaste; huby ‘grzyby’ (na huby iść) ma-
łoruskie”. Siatkowski BFJP I 139–142 (z dalszą literaturą) wystąpił 
z twierdzeniem, że to przeciwstawienie jest nieuzasadnione, ponieważ 

Huba



87

mamy tu do czynienia zarówno z wcześniejszym wpływem czeskim, jak 
i z późniejszym ruskim. Sławski SE I 431 znów przeciwstawia „raczej 
z ukr. hubá w XVI–XVIII w., niż z czes. houba, hubka, stczes. húba”. 
Wcześniejszy wpływ czeski i późniejszy ruski przyjmują następnie m.in. 
Rytter 1992: 61–63 i Bańkowski SE I 532, natomiast Boryś SE 195 
znów pisze tylko o pożyczce z języka czeskiego. Wykorzystując nowsze 
materiały postaramy się wykazać, że mamy tu jednak zarówno zapoży-
czenia czeskie, jak i ruskie oraz pokażemy dokładniej zakres wpływu 
obu tych języków. 

Z czeskiego wywodzi się zapis w znaczeniu ‘grzyb żagiew (Polyporus) 
występujący na drzewach’ u Jana Stanki (1472) „agaricus modrzevo-
va gøbka, lesna huba” ze stczes. huba lesná oraz dwie glosy z dziełka 
Ortus sanitatis z 1491 r. „Modrewowa huba byala” ze stczes. bielá huba 
(SStp II 546), a ponadto poświadczone jest zupełnie czeskie „epatica 
 hubicze” z samogłoską e po spółgłosce miękkiej u J. Stanki ze stczes. 
hubicě ‘ts.’, które umieszczono w SStp dopiero w Suplemencie (s. 20), 
por. Siatkowski BFJP I 139–142. W XVI w. formy te pojawiają się zupełnie 
rzadko, a odpowiedniego hasła w SPXVI nie ma w ogóle. Zamieszczono 
tylko pod hasłem gębka jeden przykład z charakteryzującego się licz-
nymi bohemizmami Żywota Pana Jezu Krysta (1522) w wydaniu Jana 
Hallera „ieden wzial hupkę ij napelnil ią otztu z żolcią” 149/1d, które-
mu w wydaniu tego zabytku przez Hieronima Wietora (1522) odpowiada 
„á ssedssy ieden wźiął gębkę, y napełnił ią octu” 103/15.

Poza tym pod koniec XVI w. hubka pojawia się u Marcina z Urzę-
dowa (1595) „Hubki, gębki, abo żagwie na dębach” 14 (Linde II 188) 
i „Mężczyzná záśię iest przyżółtszym twárda, iako hubki zawiła” 14b/23, 
natomiast forma gębka występuje u niego kilkanaście razy, por. Siatkowski 
BFJP I 139–142. Ciekawe, dlaczego SPXVI, mający w wykazie źródeł 
dzieło Marcina z Urzędowa, żadnej z tych form nie przytacza. Trudno 
powiedzieć, czy mamy tu do czynienia z wpływem czeskim, czy ruskim. 
Wprawdzie autor pochodził z Lubelszczyzny, co mogłoby przemawiać 
raczej za oddziaływaniem języka ukraińskiego, ale materiały do swego 
Herbarza czyli Zielnika zbierał, podróżując po całym kraju, więc nie wia-
domo. W każdym razie do końca XVI w. formy huba, hubka pojawiały 
się sporadycznie, a powszechnie używana była polska postać gębka, ma-
jąca w SPXVI ponad 100 poświadczeń. Można zatem wywnioskować, 
że nazwy huba, hubka w omawianych tu znaczeniach na dłuższy czas 
w języku polskim zostały zapomniane. 
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e W XVII w. pojawia się hubka i ubka w znaczeniu ‘żagiew z wysuszo-
nego miąższu grzyba Polyporus do rozniecania ognia’. Udokumentowana 
ona jest w Nowym Sowizdrzale z 1614 r. „Prochy na hubki do dział, 
co nim zapalić” (Fraszka, s. 115) oraz u urodzonego w Leżenicach pod 
Kozienicami Anzelma Gostomskiego w Gospodarstwie jezdeckim (1690) 
[myśliwy] „ma przy sobie mieć półtora funta prochu […] knot, w kilko-
rę przedsię ubki w łożu, krzesiwo” s. 373, „A rusznica z krzosem, ale
i do ubki dla skażenia czego abo drugi w kieszeni zamek” s. 374. Rytter 
1992 cytuje wydanie późniejsze. Charakter źródeł nie przesądza wyraźnie 
o źródle zapożyczenia, ale występujące również w tym czasie połączenie 
hubczaste rusznice przemawia raczej za pożyczką ruską.

Mianowicie w Pamiętnikach Janczara, w rękopisie pochodzącym 
z drugiej połowy XVI w. (Pamiętniki Janczara: s. XX–XXII), pojawia się 
połączenie wyrazowe hubczaste rusznice ‘rusznice zaopatrzone w hubkę 
do rozniecania ognia’ „Janczarowie sami z rusznicami długimi hubcza-
stymi […] strzelbą barzo gęsto puszczają” (Pamiętniki Janczara: s. 120, 
w słowniczku s. 363) oraz przytoczone przez Lindego II 188 z Posiłku
Bellony (1608) Marcina Paszkowskiego „hupczaste ruśnice”. Przytoczone 
przykłady nie mogą być bohemizmami. Połączenia tego, a nawet samego 
przymiotnika, nie znajdujemy u Gebauera, a Jungmann I 775 podaje jedy-
nie hubčatý, powołując się na Lindego, por. Siatkowski BFJP I 139–142. 
Podobne połączenia w znaczeniu ‘rusznica, strzelba zaopatrzona w hubkę’ 
notuje później kartoteka SXVII–XVIII z Archiwum Radziwiłłowskiego 
z 1619 r. „Rusżnic Hubċżastych sto…”, „Muszkiet Hubċżasty koscią
sadzony” i z 1636 r. „Pułłhakow Hubczastych” i „Rucznic długich
Hubczastych”. O tych dawnych rusznicach hubczatych/hubczastych
‘zaopatrzonych w hubkę’ informował później Bronisław Gembarzewski 
1923: 284, 286 (SJPD III 113).

Są to niewątpliwie zapożyczenia ruskie, mające bezpośrednie wzory 
w języku ukraińskim i białoruskim. SUM XVI–XVII, t. VII 114 pod hasłem 
губчастый, губчастий, губъчастый ‘wyposażony w wysuszoną hubkę’ 
daje odsyłacz do ручница губчастая (губъчастая) ‘rusznica, strzelba 
zaopatrzona w hubkę’. Tymčenko 1930: 625 podał ручниця губчастая
dwukrotnie z XVI w. HSBM VII 190 pod hasłem губчастый, гупчастый
ma połączenie wyrazowe губчастая ручница zapisane w latach 1578, 
1582 i 1590, poza tym przytacza formację rzeczownikową рубчаница. 

Dalsze poświadczenia nazw huba, hubka w znaczeniach ‘grzyb roztocz, 
grzyb drzewny’ i ‘purchawka’ pojawiają się w indeksie SXVII–XVIII
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dopiero na początku XVIII w. W Promptuarium medicum z 1716 r. 
występuje hubka ‘grzyb drzewny’ „weźmi Hubek álbo grzybkow, któ-
re się rodzą w łázienney izbie pod łáwámi” s. 8, ‘purchawka’ „ná tosz 
jest dobra hubká biała, z ktorey się kurzy” s. 25 i w Vademecum medi-
cum z 1724 r. ‘huba drzewna’ „Huby które ná starych wierzbách rosną” 
s. 49, „ná noc przyday hubek z wierzby” s. 50, ‘purchawka’ „Hubki 
náyduiące się w polách białe, z których się kurzy” s. 93, ponadto hubka 
w Diariuszach Hieronima Radziwiłła z połowy XVIII w.

Linde II 188 i Rytter 1992: 61–62 notują je w znaczeniach ‘grzyb 
roztocz’ i ‘grzyb jadalny’ jeszcze później, bo z drugiej połowy XVIII w. 
z publikacji botaników ze wschodniej Polski: Krzysztofa Kluka (1778), 
Rafała J. Czerwiakowskiego (1779), Remigiusza Ładowskiego (1780), 
Stanisława B. Jundziłła (1791). 

Oczywiście mamy tu do czynienia z wpływem języków wschodniosło-
wiańskich, por. m.in. ukr. w SUM XVI–XVIII, t. VII 110–114 губа ‘grzyb’, 
‘gąbka morska’ z połowy XVI w., губка ‘wysuszona huba do krzesania 
ognia’, u Tymčenki I 192 губа ‘różne grzyby z rodzaju Boletus’, губка 
‘wysuszona huba do krzesania ognia’, u Hrinčenki I 335–336 pl. гýби 
‘grzyby’, гýбка ‘grzyb żagiew (Polyporus) występujący na drzewach’, ‘wy-
suszona huba do krzesania ognia’, w SUM II 185–186 dial. гýби ‘grzyby’, 
губкá ‘grzyb żagiew (Polyporus) występujący na drzewach’, ‘wysuszona 
huba do krzesania ognia’, brus. гýбка ‘wysuszona huba do krzesania ognia’ 
(TSBM II 90–91), губа ‘grzyb’ z XVI w. oraz губка ‘wysuszona huba 
do krzesania ognia’ z XVI–XVIII w. (HSBM VII 188, 190), dial. гýба 
oraz гýбка, гýпка ‘grzyb żagiew (Polyporus) występujący na drzewach’ 
(SPZB I 495–496), ros. губá, гýбка ‘ts.’ (SSRLJ III 464), губа ‘grzyb’ 
z XV w. (SRJ XI–XVII, t. IV 151), w XVIII w. гýба ‘grzyb żagiew 
(Polyporus) występujący na drzewach’ i regionalnie ‘grzyb jadalny’ (SRJ 
XVIII), u Dala I 404 гýба i губá ‘grzyb żagiew (Polyporus) występują-
cy na drzewach’, na północy i na zachodzie ‘grzyb, zwłaszcza jadalny’. 

SWil I 408 notuje postać huba m.in. w znaczeniu ‘grzyb właściwy’ 
jadalny, ale też trujący oraz ‘różne gatunki grzybów rosnących na drze-
wach’, SW II 54 ma huba jako ‘grzyb jadalny (zazwyczaj oprócz bo-
rowika)’, ‘żagiew Polyporus’ (różne gatunki rosnące na drzewach), (też 
hubka) ‘wysuszona żagiew służąca do rozniecania ognia’ z przywołaniem 
Józefa I. Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza, a SJPD III 113–114 
huba i hubka bot. ‘żagiew, Polyporus’ i jako przestarzałe ‘wysuszona 
żagiew służąca do krzesania ognia’. 
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huba stała się powszechna (por. już Nitsch 1947: 117), częsta jest rów-
nież w gwarach. W terytorialnych odmianach polszczyzny poza tym 
częste są też huby w znaczeniu ‘grzyby’, jadalne (nieraz bez prawdziw-
ka) i trujące, a także różne ich gatunki (SGP X 95–96), choć w gwarach 
nadal utrzymuje się gąbka jako nazwa różnych gatunków grzybów oraz 
‘żagiew, Polyporus’ i jej wysuszony miąższ używany dawniej do roz-
niecania ognia (SGP VIII 225). 

Natomiast w znaczeniu zoologicznym ‘Euspongia offi  cinalis Bronn, 
zazwyczaj morska albo jej szkielet’, od średniowiecza (gąbka, gębka
SStp II 387) do dziś utrzymuje się postać fonetycznie polska gąbka
(SJPD II 1072–1073). 

W SGPK II 193 mamy huby ‘grzyby’ głównie z Małopolski. Ciekawe 
są informacje H. Łopacińskiego i A. Kremera. Łopaciński 1899: 747, 
podając huby ‘grzyby’ spod Zamościa, przytacza „przekleństwo” boda-
jeś ty huby jadł, „które miało powstać stąd, iż podczas wielkiego głodu 
ludzie żywili się grzybami czyli hubami drzewnymi”. Kremer [1870] 
1999: 282 zaś pisze: „na Rusi mówiący po polsku nie używają wyra-
zu hubka, jak w Małej Polsce jest w użyciu do oznaczenia materiału
do wykrzesania ognia, ale mówią gąbka, spols[z]czając niewłaściwie
wyraz ruski”. 

Zasięg nazw hub, huba, hubka, hubki i kilku dalszych derywatów 
w gwarach polskich w znaczeniu ‘grzyb niejadalny’ i ‘gorsze gatunki 
grzybów’ podaje Bartnicka-Dąbkowska 1964: 27–28, 93. Notowała je 
przeważnie na południowych i południowo-wschodnich terenach Polski 
(Podhale, Podkarpacie, Rzeszowskie). Na wschodzie są to zapisy spod 
Jarosławia, Łańcuta, Lubaczowa, Tomaszowa Lubelskiego (najliczniejsze), 
Biłgoraja, Zamościa, Hrubieszowa, Krasnegostawu, Chełma i Włodawy. 
Ma jednak też zapisy z miejscowości z centralnej Polski spod Bełchatowa, 
Łaska i Kutna oraz pod Wałbrzychem od przesiedleńców ze Wschodu. 
Jest to oczywiście zasięg niepełny, bo brak tu huby w najbardziej chyba 
typowych dla niej znaczeniach ‘pasożyt drzewny, Polyporus’, ‘wysuszona 
huba jako materiał zapalny’. W znaczeniu ‘materiał zapalny do krzesiwa’ 
słownik podlaski wskazuje następujące lokalizacje: hupka z Niemirowa 
nad Bugiem (Janiak 1995) oraz hubka ze wsi Średnica-Pawłowięta koło 
Szepietowa (Brulińska) (RóżnSłow 107). Ponadto w tym znaczeniu jest 
u Zdaniukiewicza 1972: 152 z Łopatowszczyzny na Wileńszczyźnie (na 
tym terenie poza tym nienotowana).
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MAGP XII 555, s. 19–20 z kolei podaje huby jako nazwę ogólną 
grzybów (oprócz prawdziwka). W tym znaczeniu huba występuje spora-
dycznie na południu koło Gorlic i Tarnowa oraz w okolicach Cieszyna, 
ponadto tworzy zwarty areał na południowym wschodzie koło Jarosławia, 
Lubaczowa, Biłgoraja, Zamościa, Hrubieszowa i Chełma. Poza tym za-
notowano huby ze wsi laskiej pod Głubczycami oraz od przesiedleńców 
ze Starej Huty pod Buczaczem, Tuligłów pod Rudkami koło Lwowa 
i z Majdańskiej Huty pod Zdołbunowem. Dokładniej zasięgi wyrazu 
huby w tym znaczeniu na Lubelszczyźnie podaje Pelcowa 1994: 25, 55, 
60, 83; 1997: 192, 193, 199; 2001: 66; 2012: 258.

Wyraźnie widoczny jest wpływ czeski lub słowacki na południu, 
np. w materiałach z AJPP oraz w OKDA V jako nazwa grzybów jadal-
nych i niejadalnych m. 8–10 oraz ‘grzyb pasożytniczy Polyporus’ m. 12–13),
a na północ od Łemków, pod Szczawnicą i Sanokiem pojawiały się one 
pod wpływem ukraińskim (por. Rieger 2011: 112–113).

Wyrazy huba i hubka szerzyły się jednak w gwarach również z ję-
zyka literackiego i mają w nich szeroki zasięg. W SGP X 95–97, 100 
huba i/lub hubka w znaczeniu ‘grzyb pasożytniczy Polyporus’, ‘wysu-
szony używany nieraz jako materiał palny’ występują poza peryferiami 
południową i wschodnią powszechnie, np. na Mazowszu (por. AGM VI 
m. 268), na Kielecczyźnie (por. Dejna AtlKiel IV 518, 519), na Śląsku 
i w Wielkopolsce (por. AJKLW II m. 166), dosyć szeroki zasięg mają 
też jako nazwa ogólna grzyba (nieraz poza prawdziwkiem). 

Są też nowsze potwierdzenia wpływu języka ukraińskiego w pol-
skich dialektach południowokresowych. Z Podola mamy z Oleszkowiec 
huba jako nazwę ogólną grzyba oraz hubka w znaczeniu ‘materiał za-
palny w krzesiwie’, z Hreczan zaś huba ‘grzyb na ścianie’ (Cechosz-
Felczyk 2004: 75 i 299), Paryl podaje od przesiedleńców ze wsi 
Tuligłowy wyraz huba jako ‘grzyb jadalny i trujący’ (Paryl 2004: 48). 
Na Bukowinie zanotowano huby psiecze ‘grzyby trujące’ (Greń, Krasowska 
2008: 90–91).

Z dawnych dialektów kresowych na Ukrainie wyrazy te notowano 
częściej. Spod Lwowa w znaczeniu ‘pasożyt drzewny Polyporus’ u prze-
siedleńców ze wsi Wołostków, Tuligłowy, Siemianówka, Wołczuchy 
i Kołtów zapisano huba, a ze wsi Różanka χuba, gompka i z Ilnika hup-
ka, gompka oraz w znaczeniu ‘materiał zapalny w krzesiwie’ od prze-
siedleńców z miejscowości Wołostków, Białe, Tuligłowy, Siemianówka 
i Kołtów hupka, a ze wsi Ilnik gompka i hupka, poza tym w znaczeniu 
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e ‘purchawka’ od przesiedleńców z Różanki χubka, a z Kołtowa huba
(Lwów 2015, nr 764, 1215, 1303).

Spod Tarnopola podobnie w znaczeniu ‘pasożyt drzewny, Polyporus’ 
u przesiedleńców z miejscowości Firlejów, Krowinka, Boryczówka, 
Sorocko i Kaczanówka zapisano huba, ze wsi Kozłów huba i χuba, 
z Hanaczowa hupka, z Borek Wielkich huba i gompka oraz w znacze-
niu ‘materiał zapalny w krzesiwie’ od przesiedleńców ze wsi Hanaczów, 
Krowinka, Boryczówka i Kaczanówka hupka, z Borek Wielkich huba
i hupka, a z Firlejowa gompka, poza tym w znaczeniu ‘purchawka’ zna-
na była w mowie przesiedleńców ze wsi Hanaczów hupka, a z Firlejowa 
huba (Tarnopol 2007, nr 764, 1215, 1303).

Na szczególną uwagę zasługuje tu spolonizowana forma gompka zapi-
sana u przesiedleńców z Ilnika i Różanki pod Lwowem oraz z Firlejowa 
i Borek Wielkich pod Tarnopolem. Jak widać, podawana z końca XIX w. 
przez A. Kremera ([1870] 1999: 277) gąbka nie była efemerydą, lecz 
weszła szerzej do polskich dialektów kresowych.

Na marginesie warto wspomnieć o obecności huby w kulturze ludowej; 
w świadomości mieszkańców niektórych regionów do dzisiaj zachowały 
się przesądy i informacje o funkcjach użytkowych tej rośliny. Wierzono, 
że napar z huby jest skutecznym środkiem na opatrywanie ran i tamo-
wanie krwawienia. Nalewki z huby (w zależności od gatunku) miały być 
pomocne w leczeniu febry, biegunki i niestrawności (Referowska-Chodak 
2015: 207, por. także Marczyk 2003, Trojanowska 2008).

W świetle przedstawionych materiałów językowych można stwierdzić, 
że dawny sporadycznie poświadczony wpływ czeski został zapomniany, 
a w polskim języku ogólnym dopiero później upowszechniły się formy 
huba, hubka pod wpływem języków ruskich. W gwarach natomiast na 
południu możliwe są wpływy języka czeskiego (i słowackiego), na wscho-
dzie zaś oraz w polskich dialektach południowokresowych zaznaczyły się 
silne wpływy ukraińskie. Poza tym na szerzenie tych form w gwarach 
duży wpływ miał polski język literacki. 
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Hykać ‘jąkać się’, ‘mieć czkawkę’ i pochodne

W odniesieniu do wyrazu hykać i pochodnych już dawno zakładano wpływ 
języka ukraińskiego: SW II (1902): 69, Lehr 1914: 49 (w Galicji wschod-
niej hykać ‘jąkać się’, hykawy ‘zająkliwy’), Kuraszkiewicz 1931: 311 (un 
ika, ikafka ‘odbija mu się przy jedzeniu’ – słowa ruskie u Polaków 
nadbużańskich). Przyjęła to również Kurzowa 1985: 174–175, przytacza-
jąc od swoich informatorów z międzywojennego języka potocznego we 
Lwowie takie użycia, jak nie hykaj, przestań hykać, ale hyknął, hykawy 
‘jąkający się’ i ustaliła ograniczony według niej zasięg tych wyrazów 
w gwarach polskich do Lubelszczyzny, okolic Bielska Podlaskiego oraz 
Polesia i Wileńszczyzny (też hikawica i hikawka ‘czkawka’). Inni przy-
wołując te wyrazy nie stwierdzają wyraźnie, że to pożyczka, zestawiają 
je jednak tylko z ekwiwalentami wschodniosłowiańskimi.

Za pożyczką miałby tu przemawiać ograniczony ich zasięg gwarowy 
do pogranicza wschodniego i dialektów kresowych, i zapewne, niewymie-
niane jednak, obce h. Argumenty te nie są jednak w pełni uzasadnione.

Zacznijmy od przedstawienia zasięgu tych wyrazów w gwarach 
 polskich. 

Rzeczywiście podawane w opracowaniach przykłady najczęściej wy-
stępują w pogranicznych gwarach wschodnich oraz na Kresach. SGPK II 
201 ma hykać ‘jąkać się’, hykawy ‘zająkliwy’ spod Drohobycza (Parylak 
[1877] 1999: 352).

SGP X 22, 160 podaje hikać ‘mieć czkawkę’, hikawka ‘czkawka’ 
z dialektów nadbużańskich (Kuraszkiewicz) i z Bud pod Hajnówką oraz 
z Łopatowszczyzny na Wileńszczyźnie (Zdaniukiewicz 1972: 151), sze-
rzej zaś spod Chełma i Włodawy hykawka ‘czkawka’, z Turowa koło 
Radzynia Podlaskiego hykać ‘mieć czkawkę’, z Kornicy koło Łosic hy-
kać ‘mieć czkawkę’ i hykawka ‘czkawka’, z Wiśniewa pod Mińskiem 
Mazowieckim hykać ‘mieć czkawkę’ (Cyran 1960: 172), spod Knyszyna 
hikać ‘czkać’, hikawka ‘czkawka’ (Rembiszewska 2007: 26, 33, 148, też 
ikać 150). U Pelcowej SGL VIII, 2020: 164–165 są udokumentowane 
hykać ‘mieć czkawkę’ i hykawka ‘czkawka’ z Lubelszczyzny wschodniej 
oraz z okolic Janowa Lubelskiego.

Poza tym z dialektów kresowych zapisano wiele przykładów: spod 
Lwowa hykać ‘mieć czkawkę’ i ‘jąkać się’, hykawka ‘czkawka’, hyka-
wy ‘jąkający się’, hyknąć ‘czknąć’, znane już z Parylaka formy spod 
Drohobycza oraz hikawica ‘czkawka’ z Polesia. Kostecka-Sadowa 2008: 
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e 163 ma z zachodniej Ukrainy z pogranicznych Mościsk hykać ‘czkać’, 
uznając je za pożyczkę ukraińską. Poza tym Paryl 2004: 49 wymienia 
hykać ‘czkać’, hyknąć od dawnych mieszkańców wsi Tuligłowy koło 
Komarna. Zapisano też od przesiedleńców spod Lwowa ze wsi Różanka 
hėkafka ‘czkawka’ i hykać ‘czkać’, a z Wołostkowa hykavy ‘jąkała’ (Lwów 
2015 nr 1907, 1908, 1920), zaś od osób przesiedlonych spod Tarnopola 
z Hanaczowa hekafka ‘czkawka’ (Tarnopol 2007 nr 1907). Krawczyk 
2007: 115 podaje z gwary Maćkowiec na Podolu hikać ‘mieć czkawkę’ 
i hikawka ‘czkawka’ (przyjmuje tu pożyczkę ukr. гикáти, iкáти oraz 
гкавка, гíкавка).

Warto dodać, że w dialektach wschodniosłowiańskich na Białostocczyź-
nie w znaczeniu ‘czkawka’ zanotowano ikaka, ikoka, ikuka, 
hykaka, ikaka itp. (AGWB I 97, pytanie w kwestionariuszu do AGWB 
XVI 23). W okolicach Lwowa znana jest nazwa гкавий ‘jąkała’ (Dydyk-
Meuš 2021: 63).

Dla poznania zasięgu tych wyrazów w języku polskim oraz w całej 
Słowiańszczyźnie należy jeszcze zwrócić uwagę na formy bez nagłoso-
wego h-.

SGPK II 204 notuje ikawka ‘czkawka’ ustnie z Litwy. W kartotece 
SGP są one bogato reprezentowane. AGM IX 39 podaje w rozprosze-
niu z Mazowsza ikać ‘czkać’ spod Ostrołęki, Przasnysza i Pułtuska oraz 
ikawka ‘czkawka’ ze wsi Sosnowe pod Siedlcami. W Adamowie koło 
Mławy zapisano ikacz ‘ten, kto często ma czkawkę’. Znane są szeroko na
Wileńszczyźnie ikać ‘mieć czkawkę’, ikanie, ikafka ‘czkawka’ (Turska 
1982: 76, 79 uważająca je za pożyczki z białoruskiego), także w gwa-
rach ikać ‘czkać’, ikawka ‘czkawka’ pod Świętnikami i na północy koło 
Jeziorosów, ikać, ikawka i ikałka w okolicach Landwarowa i Mejszagoły 
(Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 204, zestawiają z ekwiwalentami 
białoruskimi i rosyjskimi). Zapisano je też w dialektach polskich pod 
Brasławiem ikać ‘czkać’ (Rieger 2014: 114), ikańe, ikaka (Smułkowa 
2009: 340, 664). Nowowiejski [1992] 2010: 244 notowane pod Sokółką 
ikać ‘mieć czkawkę’ i ikawka ‘czkawka’ traktuje jako pożyczkę z biało-
ruskiego. Werenič 1965: 145 z gwary polskiej na Polesiu podaje zaikue
śe ‘jąka się’, ikawy, zaikaty ‘jąkający się’.

W słowniku lekarskim Giedroycia zróżnicowane fonetycznie wyrazy 
mają też różne znaczenie: hykać ‘jąkać się’, hykanie ‘jąkanie się’, hyka-
wy ‘jąkała, jąkający się’, natomiast ikać i ykać to ‘czkać głośno’, ikanie, 
ikawka i ykanie to ‘czkawka’ (Giedroyć I 244, 245, II 574). SWil I 414 
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ikać ‘głośno czkać’ i ikanie ‘głośna czkawka’ uznaje za prowincjonali-
zmy. SW II 69, 76 uważając wszystkie formy za gwarowe, różnicuje je 
semantycznie jak Giedroyć: znaczenie ‘jąkania się’ przypisuje formom 
hykać, hykanie, hykawy i uznaje je za zapożyczone z ukraińskiego, a zna-
czenie ‘czkania głośno’ formom ikać i ykać, ikanie i ykanie oraz ikawka, 
traktuje jako dźwiękonaśladowcze (Giedroyć I 244, 245, II 574).

Przedstawione materiały pokazują, że rzeczywiście omawiane wyra-
zy najczęściej występują w pogranicznych gwarach wschodnich oraz na 
Kresach Wschodnich. 

W SGP X 20, 22 mamy jednak także przykłady z Kaszub. Sychta II 13 
podaje hičec obok hikac (o koniach) ‘rżeć’, ‘chichotać, śmiać się’ oraz 
hikała ‘koń, co wiele rży’, ‘człowiek chichoczący’ spod Żarnowca 
i Wejherowa. Popowska-Taborska SEK II 261–262 uznała je za charak-
terystyczne dla kaszubszczyzny formacje dźwiękonaśladowcze. Są one 
tu niewątpliwie rodzime. Poza tym niezależnie od tego, czy będziemy 
wychodzić od psł. *gykati (Vasmer ESRJ I 405, ESBM III 83, ESUM 
I 506, ESSJ VII 221), czy od psł. *jьkati (Vasmer ESRJ II 124–125, 
ESBM III 375, ESUM II 293, ESSJ VIII 215–216) wyrazy polskie mają 
szerokie nawiązania słowiańskie. Obie formy zresztą się ze sobą krzy-
żują i mają różne warianty semantyczne. W każdym razie nie można tu 
mówić o pożyczce leksykalnej.

O pożyczce wyrazowej nie może też świadczyć nagłosowe h-, które 
mamy również właśnie w kaszubszczyźnie oraz w słc. híkať, głuż. hikać 
i dłuż. hykaś ‘czkać’, ‘płakać’ (por. ESUM I 506). Poczucie obcości ze 
względu na zachowywane nagłosowe h- dotyczy innej płaszczyzny, nie 
leksykalnej, lecz fonetycznej, przyswojenia przez Polaków kresowych 
dźwięcznego h. Tym też można tłumaczyć tak powszechne przyjmowa-
nie wpływu języków wschodniosłowiańskich.

H
yka

ć
H

yka
ć



96

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e Kaban ‘wieprz’ i pochodne

Kaban ‘wieprz’ i pochodne są niewątpliwymi rutenizmami pochodzenia 
orientalnego turecko-tatarskiego, na co wskazano już dawno, por. Hanusz 
1885: 461, Brückner SE 211, Sławski SE II 8, Kurzowa 1985: 177, 1993: 
365–366, Sawaniewska-Mochowa 1990: 160–161, Rembiszewska 2007: 
34, 152, Kostecka-Sadowa 2015: 295–296. O kipczacko-tureckim źródle 
w językach słowiańskich pisał Stachowski 2014: 268 (z dalszą literaturą). 

W językach wschodniosłowiańskich jest to wyraz powszechnie zna-
ny, por. brus. кабáн ‘samiec świni’, ‘dzik’, кабáнчык ‘prosię’ (TSBM II 
568) i dialektalne кабáн (SPZB II 351) ‘wieprz’, ‘dzik’, кабанóк ‘nie-
duży wieprz’, ukr. кабáн ‘wieprz’, кабáнчик ‘prosię’ (Hrinčenko II 202, 
SUM IV 63), por. przysłowie „У восень і кабан паросен – У восень, 
в часе ўборкі ўраджаю, яды хапае ўсім” (Liepiešau, Jakalcewič 2002: 
377); strus. кабанъ ‘dzik’, ‘samiec świni’ (SRJ XI–XVII, t. VII 8), 
ros. кабáн ‘samiec świni’, ‘dzik’, dem. кабáнчик, кабанóк (Dal II 69, 
SRJ XVIII, t. IX 182), кабáн ‘dzik’, ‘samiec świni’ (SSRLJ V 618, 
Ožegov 2008: 343). 

Jego zasięgi w dialektach wschodniosłowiańskich podaje Ogólno-
sło wiański atlas językowy. W znaczeniu ‘niekastrowany samiec świni’ 
występuje powszechnie w dialektach rosyjskich, natomiast na Ukrainie 
został odnotowany w kilku punktach w południowo-wschodniej części 
kraju, a na Białorusi tylko w dwóch miejscowościach na samym wscho-
dzie (OLA II m. 7, s. 38–39), zaś w znaczeniu ‘wieprz, kastrowany sa-
miec świni’ ma inny zasięg: zajmuje obszerny areał na Ukrainie i we 
wschodniej Białorusi, natomiast w Rosji występuje przede wszystkim 
w punktach sąsiadujących z Ukrainą i Białorusią, ale w rozproszeniu 
pojawia się nawet na północy kraju (OLA II m. 8, s. 40–41).

We wcześniejszych pracach, dotyczących wpływów wschodniosłowiań-
skich na polszczyznę, podawane są tylko formy kaban ‘wieprz’ i kabanina
‘mięso wieprzowe’, pomija się natomiast umieszczone w SGP częściowo 
łącznie z nimi, postaci chaban, chabanina ‘mięso złej jakości’, ‘mięso 
końskie’, ‘padlina’. Jest zatem możliwa kontaminacja, mogąca wpłynąć 
na upowszechnienie się tej pożyczki w gwarach polskich. Zresztą jej za-
sięg jest zdecydowanie szerszy niż zazwyczaj przy pożyczkach ruskich. 
Warto to dokładniej przedstawić. 

W Polsce kaban ‘wieprz’ jest rzeczywiście przede wszystkim rozpo-
wszechniony w pasie wschodnim: w okolicach Sejn (Zdancewicz 1966: 83, 
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w Radziuszkach kabańuk ‘prosię’, Zdancewicz 1957: 249), Augustowa, 
Sokółki (Nowowiejski [2004] 2010: 269), Knyszyna (Kudzinowski, także 
w znaczeniu ‘duży brzuch, por. Rembiszewska 2007: 34, 152), Białegostoku 
(Dobrzyniewo), Siemiatycz (Baciki Średnie, Miłkowice, również kabanek 
‘gatunek owcy szlachetnej’), Białej Podlaskiej (Huszcza, także kabanisko 
‘duży wieprz’), a poza tym w polszczyźnie wileńskiej (Walicki 1886: 37, 
Łętowski 1915: 87, Karłowicz 1984: 44, Turska 1982: 73, Kurzowa 1993: 
365–366) oraz w gwarach polskich na Wileńszczyźnie kaban ‘wieprz tu-
czony na ubój’, zdr. kabanek, kabaniuk, kabanczyk koło miejscowości 
Widugiry, Świętniki, Mejszagoła, Landwarów, Dojlidy (Rieger, Masojć, 
Rutkowska 2006: 210) oraz na Kowieńszczyźnie (Sawaniewska-Mochowa 
2002: 161, SMPP 385–386), kaban, kaban ‘wieprz’ w Łopatowszczyźnie 
(Zdaniukiewicz 1972: 155), a także kaban ‘wieprz’ koło Wiłkomierza 
(MAGP IX 92), w gwarach polskich na Brasławszczyźnie kaban ‘ts.’ 
dem. kabančyk (Smułkowa 2009: 18, 79, 80, Rieger 2014: 119), kaban na 
południowym wschodzie Polesia (Tarnacki 1939, m. 164, s. 68), w polsz-
czyźnie lwowskiej (Kurzowa 1985: 177) oraz w polskich gwarach kreso-
wych na Ukrainie koło Kowla i Zdołbunowa (MAGP IX 92), a ponadto 
na Podolu w Hreczanach (Cechosz-Felczyk 2004: 304) i w Kamieńcu 
Podolskim (SGPK II 283). 

Nazwa kaban ‘o mężczyźnie, chłopcu z zabarwieniem ujemnym’ 
funkcjonuje także w socjolekcie współczesnej młodzieży polskiego po-
chodzenia w Wilnie (Dawlewicz 2000: 126). 

Poza tym wyraz kaban w kartotece SGP zanotowano na znacznie 
szerszym terenie: w znaczeniu ‘tłusty, duży wieprz’ w Jankach Młodych 
pod Ostrołęką, w Adamowie pod Mławą, w Domaniewku pod Łęczycą 
(Szymczak 1962–1973: III 357), ‘wieprz, świnia’ w polskiej gwarze 
w Sihelnem na Słowacji oraz jako pogardliwe przezwisko mieszczani-
na w Wójczy koło Buska (Dejna AtlKiel V 602 i 1977: 150) i pejoratywnie 
o ludziach w Kieleckiem we wsi Korytnica koło Jędrzejowa: „Dłöbrzeź 
łöciedz zrłöbił, ześ te kabany płöwganioł, błö tero kabany cłö nöc stłöjo 
i godajo i godajo. Pszeklyństfłö takie byłö: kabana. Scierwłö i kaba-
na” (Borowiec 1983: 337). Kurzowa 1985: 177 przytacza sporadyczne 
poświadczenia wyrazu kaban w znaczeniach: ‘pogardliwie o Ukraińcu’, 
‘nierozważny młodzik’, ‘ordynus, prostak’. O wiele dalszy zasięg sugeruje 
obecność wyrazu kaban ‘wieprz’ zapisanego przez pisarza Mariana Pilota 
w słowniczku amatorskim z jego rodzinnej wsi Siedlików w Wielkopolsce 
(Pilot 2011: 36).
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e Cały zasięg tej pożyczki w gwarach polskich bezpośrednim kontak-
tem terenowym wytłumaczyć się nie da, trzeba przyjąć również wpływ 
języka ogólnego, gdzie był on właściwy polszczyźnie wileńskiej i lwow-
skiej. SWil I 459 uznaje wyraz kaban ‘młody wieprz’ za prowincjona-
lizm znany na Litwie i na Rusi, SW zaś przytacza formy chaban (I 268) 
i kaban (II 193, tu pisze też haban) ‘wieprz, młody wieprz’ jako gwaro-
we z cytatem z Mickiewicza „kabany i prosięta koląc pod łopatki” oraz 
derywaty kabaniarka ‘ta, co hoduje świnie’ i kabaniarstwo ‘hodowla 
świń’, powołując się na Antoniego Rollego, absolwenta Uniwersytetu 
Kijowskiego, który przez większość życia mieszkał w Kamieńcu Podolskim. 
SJPD III 449 wyraz kaban ‘wieprz, wieprzak, dzik’ też uznaje za gwaro-
wy i cytuje wspomnianego A. Mickiewicza oraz Henryka Kamieńskiego. 
Kurzowa 1993: 365–366 ponadto przytacza kabana ‘wieprza’ z utworów 
T. Konwickiego i C. Miłosza.

W języku polskim kaban znany jest jeszcze szerzej, także w znacze-
niach przenośnych. Współautorce pochodzącej z Podlasia znany jest on 
od dawna, współautor, warszawiak z urodzenia, usłyszał go po raz pierw-
szy na posiedzeniu dyrektorów instytutów Wydziału I PAN od przewod-
niczącego, Wielkopolanina zresztą, socjologa Władysława Markiewicza 
w znaczeniu ‘coś wielkiego’, ‘ktoś mający wysoką pozycję’ z odcie-
niem pejoratywnym. Okazało się, że kilku uczestników posiedzenia 
wyraz ten znało.

W języku współczesnej młodzieży wyraz kaban podobno również 
funkcjonuje, jako nazwa ‘autobusu’. Taką informację podał językoznaw-
ca Marek Łaziński (www11) za pracą magisterską na temat słownictwa 
związanego z komunikacją miejską w Warszawie, pisaną pod jego kie-
runkiem. Zastrzegł jednak, że sam tego wyrazu nie zna.

Kaban w znaczeniu ‘padlina’ w Opolu Lubelskim SGP III 420 umie-
ścił pod hasłem chaban oznaczającym ‘padlinę’. Chaban ‘padlina’ notuje 
poza tym w Łomazach pod Bielskiem Podlaskim, w Stoku pod Puławami 
oraz na Podkarpaciu w Przędzelu w pow. niżańskim i w Grębowie pod 
Tarnobrzegiem, a w znaczeniu ‘mięso złej jakości, chude’ chaban, cha-
banina na Kujawach i na Lubelszczyźnie i ‘mięso końskie’ w Ługowie 
i Ożarowie na Lubelszczyźnie. Wyraz chaban trzeba zapewne uznać za 
rodzimy, jako derywat od chaba ‘stary, chudy koń’ (Bańkowski SE I 120–
121). Tu do jego kontaminacji z pożyczką kaban ‘wieprz’ doszło tylko 
w Opolu Lubelskim, często natomiast krzyżują się derywaty: kabanina
‘wieprzowina’ i chabanina ‘mięso gorszego gatunku’.
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Bezpośrednią pożyczką wschodniosłowiańską jest też derywat kabanina 
‘wieprzowina’, por. brus. кабанíна ‘ts’. (TSBM II 568), ukr. кабанина 
‘ts.’ od XVI w. (SUM XVI–XVII t. XIV 3, Tymčenko I 354), później 
кабантина (Hrinčenko II 202, SUM IV 63), ros. кабанина ‘wieprzowi-
na’, ‘mięso z dzika’ (?) od XVII w. (SRJ XI–XVII, t. VII 8), кабáнина 
‘mięso z dzika’, ‘wieprzowina’ (Dal II 70), кабанна (SSRJ V 618). 

Kabanina w znaczeniu ‘wieprzowina’ ma dosyć ograniczony zasięg 
w gwarach polskich. W kartotece SGP znajdujemy z polszczyzny wileń-
skiej kabanina ‘wieprzowina’ (Turska 1982: 73) i z Łopatowszczyzny ka-
banina ‘ts.’ „imo možym e kabańina, ľatam to e ńi starča” i zdrob. 
kabaninka „χľeba maḿi i kabańiŋi troχa” (Zdaniukiewicz 1972: 155), 
także na Kowieńszczyźnie (SMPP 385–386), w Sękowej koło Gorlic 
kabanina ‘podarunek składający się z wyrobów wieprzowych’, we wsi 
Ostrowce, gm. Nowy Korczyn, pow. buski kabanina ‘mięso, wędlina’, 
w Iwkowej koło Brzeska kabanina ‘wieprzowina’ i ‘gorszy gatunek 
mięsa’. Częściej natomiast kabanina, zapewne w wyniku kontaminacji 
z wyrazem chabanina, występuje w znaczeniu ‘gorszy gatunek mięsa’, 
‘konina’. W słownikach oba wyrazy bywają nieraz podawane razem. 
SGPK II 283 pod hasłem kabanina podaje też kabalina oraz chabanina. 
Forma kabanina w tym słowniku jedynie w powołaniu się na SWil ma 
znaczenia 1. ‘mięso wieprzowe’, 2. ‘mięso końskie’, 3. (albo chabanina) 
‘złe mięso’, natomiast kabanina z Krakowskiego oznacza ‘chude mięso’ 
albo ‘ze ścierwa’, podobnie u Świętka z materiałem znad Raby i z Janowa 
Lubelskiego kabalina to ‘mięso końskie’ i ‘ścierwo’, w pozostałych 
przykładach z Kielecczyzny, z Kujaw, z Poznańskiego, z Krakowskiego, 
z Krzęcina koło Skawiny, z Ropczyc, z Lubelszczyzny i Tykocina 
(Gloger) występuje natomiast forma chabanina w znaczeniu ‘złe, 
chude mięso’. 

Chabanina w znaczeniach 1. ‘mięso zdechłego zwierzęcia, padlina’, 
2. ‘mięso złej jakości, chude, żylaste’, 3. ‘mięso końskie’, 4. ‘jadalne 
narządy wewnętrzne zwierząt’ i in. ma bardzo szeroki zasięg w gwarach 
polskich, na zachodzie sięga po Poznańskie i Kujawy, występuje też na 
Śląsku, także na Śląsku czeskim (SGP III 420–421, por. również w zna-
czeniu 2. – u Pogórzan w okolicach Gorlic, Wietrzyk 2011: 16; ‘byle 
co’, ‘tanie mięso, padlina’ – na Żywiecczyźnie, Nowak 2012: 59, w zna-
czeniu 2. – w Szczawnicy w południowej Małopolsce, Wiwer 2013: 26; 
‘mięso wieprzowe’ – w Supraślu na Podlasiu, Załęski 2005: 16), a Kott 
VI 406 podaje chabanina ‘złe, suche mięso’ aż z Moraw.
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e SGP P III 420–421 pod hasłem chabanina umieszcza też przykłady 
z formą kabanina, np. kilkakrotnie z Cieszyńskiego (obocznie z cha-
banina) w znaczeniu ‘mięso złej jakości’ (por. też Kellner 1949: 188), 
z Wróblowic (obecnie osiedle Krakowa) w znaczeniu ‘mięso końskie’, 
z Tykocina ‘rola w bryłach źle uprawiona’. Zatem znów obserwujemy 
zmieszaniu  się pożyczki kabanina z wyrazem chabanina. 

Do kontaminacji tej doszło już dawno. Linde II 283 podaje z litera-
tury mieszczańskiej XVII w. kabaninę (habaninę) w znaczeniu ‘mięso 
końskie’ „Musiał kabaninę z Tatary jadać, a on szkapiny jak żyw, nie 
rad jadał”, a w kartotece SXVII–XVIII z anonimowej satyry z począt-
ku XVIII w. jest kabanina ‘zepsute mięso’. SWil I 459 przytacza wy-
raz kabanina 1. ‘wieprzowe mięso’, 2. przen. ‘mięso końskie’, 3. ‘złe 
mięso’, por. chabanina. SW I 268, II 193 jako gwarowe podaje formy 
chabanina, kabanina oraz kabalina w znaczeniach ‘złe, chude mięso’, 
‘mięso wieprzowe, wieprzowina’ i ‘złe, zepsute mięso’, ‘padlina’, a SJPD 
I 828 wskazuje formę chabanina jako gwarową i pospolitą w znaczeniu 
‘mięso gorszego gatunku, chude albo nieświeże’, cytując Jana Wiktora 
(ur. w 1890 r. w Radomyślu nad Sanem) oraz kabanina (III 449), przyj-
mując za wyraz gwarowy w znaczeniach ‘mięso wieprzowe’ i ‘mięso 
gorszego gatunku, chude albo nieświeże’.

W jakim stosunku są te formy wobec siebie? Przy omawianiu poży-
czek kaban, kabanina, jak już wspomnieliśmy, formy chaban, chabanina
zazwyczaj są pomijane, Kostecka-Sadowa 2015: 206–207 zaś pod hasłem 
kabanina, nie informując zresztą o tym, przytacza również formę chabanina, 
co by wskazywało, że uważa ją za przekształcenie zapożyczonego wyrazu 
kabanina. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ chabanina ma znacznie 
szerszy zasięg gwarowy niż forma kabanina. Bańkowski SE I 120–121 na-
tomiast uznaje chabaninę ‘liche mięso, ochłapy’ za derywat, który według 
niego od chaba ‘stary, chudy koń’ powstał na Podlasiu, a został roznie-
siony przez bandosów nie tylko do Prus Wschodnich, ale aż na Morawy.

Ten szczegółowy przegląd wyrazów i form, według kryterium geo-
grafi cznego, pozwala stwierdzić, że zapożyczone wyrazy kaban ‘wieprz’ 
i kabanina pierwotnie ‘wieprzowina’ szerzyły się w języku polskim, ule-
gając zmianom znaczeniowym pod wpływem rodzimych form chaban, 
chabanina ‘liche mięso, ochłapy’, ‘mięso gorszego gatunku, chude albo 
nieświeże’, ‘mięso końskie’, a nawet ‘padlina’.

Zagadkowe są kabanosy ‘cienka, długa kiełbasa, przyrządzana z pe-
klowanego mięsa wieprzowego, starannie suszona i wędzona’, które 
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zostały wpisane do unijnego rejestru, jako polska „gwarantowana trady-
cyjna specjalność” i tylko Polska może umieszczać na opakowaniu takie 
oznaczenie. Zazwyczaj są łączone z omawianą tu pożyczką. 

Jak jednak wyjaśnić na gruncie polskim zakończenie -os? W związku 
z tym Sławski SE II 9 uznaje wyraz za niejasny, podobnie Machek ES-2 
233 i Králik 2015: 246. Inni przyjmują wpływ rumuńskiego cabanós 
(Dubisz w USJP II 5), co niemożliwe, bo jest to specjalność kulinarna 
polska, gdzie zatem należy założyć tylko wpływ odwrotny. 

Najpewniej trzeba tu przyjąć tłumaczenie SJPD III 450 i Bańkowskiego 
SE 602, że jest to przeniesienie ze względu na podobieństwo wąskiego 
kształtu tej kiełbaski do cygar z ich hiszpańskiej nazwy habanos pl. ‘cy-
gara hawańskie’.
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e Kaczać ‘taczać, tarzać, przewracać’, katulać ‘taczać’, 
‘toczyć coś okrągłego’ i pochodne

Już Karłowicz SWO II 284 uważał, że kaczać ‘taczać’, kaczać się ‘taczać się, 
tarzać się’ są pożyczkami z języka białoruskiego i ukraińskiego. Potwierdza 
to w osobnym artykule Sławski 1947: 386–387, zwracając uwagę, że na 
wpływ ruski wskazuje ich postać fonetyczna ze spółgłoską cz na miejscu 
oczekiwanego w języku polskim c z pierwotnego *katjati, por. też Sławski 
SE II 13. Wpływ ruski przyjmują tu też Lehr 1914: 49, Kuraszkiewicz 
1931: 311, Sawaniewska-Mochowa 1990: 161, Kurzowa 1985: 177–178, 
1993: 366, Karaś 2002b: 285–286 i inni. Sławski SE II 103–104 sądzi, 
że współrdzenne katulać ‘taczać’, katulać się ‘toczyć się powoli’ również 
może stanowić pożyczkę, ale tu formalnych znamion obcości nie ma. 

Nowsze materiały, a zwłaszcza nieznane wcześniej liczne derywaty, 
skłaniają do pełniejszego omówienia tego zapożyczenia.

Rodzime kacać jest w języku polskim zupełnie sporadyczne. Kartoteka 
SGP ma jedynie kacać ‘dotykać, lekko uderzać’ („ńe byde će kaco, ale 
dostańeš požonne źńińće”) z Kramska pod Koninem, kacać ‘bić, uderzać’ 
spod Trzemeszna w pow. gnieźnieńskim oraz kacać, kacnąć ‘lekko, ła-
godnie uderzyć’ („å go tlo letko kacnůam, na žarti”) z Warmii (por. też 
SOWM III 114–115). Natomiast dla zapisu Kudzinowskiego kacać ‘ta-
czać’ z Knyszyna (Rembiszewska 2007: 152) należy przyjąć mazurzenie, 
por. u niego kokos ‘kokosz’, becołka ‘beczułka’, marscka ‘zmarszczka’.

Formy ze spółgłoską -cz- zostały przejęte z języków wschodniosło-
wiańskich, gdzie wyraz ten występuje powszechnie, por. brus. качáць
‘taczać, toczyć’, ‘maglować (bieliznę)’, ‘obtaczać czymś’ (TSBM II 670), 
dial. ‘maglować (bieliznę)’, ‘taczać jajka’ (SPZB II 445–446), ‘wałkować 
(ciasto)’ (ESBM IV 318–319), ukr. качáти ‘taczać, toczyć’, ‘maglować 
(bieliznę)’, ‘wałkować (ciasto)’ (Hrinčenko II 227, SUM IV 123–124), 
kaczaty ‘maglować (bieliznę)’, ‘wałkować (ciasto)’ na Łemkowszczyźnie 
(Rieger 1995: 62), ros. качáть ‘kołysać, chwiać’, ‘kołysać, huśtać, bu-
jać’, ‘kiwać, bujać’ (SSRLJ V 887–889). 

Formy ze spółgłoską -cz- mają bogate poświadczenia w języku polskim.
Występują one na wschodnim pograniczu Polski, poza tym powszech-

nie w języku polskim na Litwie, sporadycznie w polszczyźnie Lwowa 
i dosyć szeroko w polskich gwarach kresowych.

Ze wschodniego pogranicza Polski kartoteka SGP ma kaczać tylko 
z kilku miejscowości: z Wierzchjedliny koło Sokółki kaczać: „kacza śe
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(ciasto) ag na makaron”, z Dobrzyniewa koło Białegostoku kacać ‘ta-
czać, toczyć’, spod Knyszyna kacać ‘taczać’ z zapisu Kudzinowskiego 
(Rembiszewska 2007: 34, 152), z Bacików Średnich koło Siemiatycz ka-
czać ‘taczać, toczyć’ oraz z Bud koło Hajnówki kaczać się ‘poniewierać 
się „a f šṕitalu kačała śe čtery ḿeśency”, poza tym z Sokółki kaczać 
‘toczyć’ (Nowowiejski [1992] 2010: 244).

Na Litwie kaczać się jest bogato poświadczone zarówno w języku 
pisanym, jak i w gwarach.

Notował je Walicki 1886: 37 kaczać się ‘toczyć się’ o wozie, ‘ta-
rzać się’ o koniu i psie (na Walickiego powołuje się też SGPK II 286), 
Karłowicz 1984: 44 w swoim Podręczniku kaczać, kaczać się, pochodne 
i złożone ukaczać, pokaczać itd. ‘taczać, taczać się, tarzać, tarzać się’, 
Łętowski 1915: 87 kaczać ‘toczyć’ i kaczać wodę ‘toczyć, pompować’, 
Bielikowicz 1975: 161 kaczać się w borowinie, potwierdza też Turska 
1982: 76 kačać (się) ‘tarzać (się), walać (się)’. Znane było też kaczanie 
jajek ‘taczanie przez chłopców jajek wielkanocnych’, por. Sawaniewska-
Mochowa 1990: 161, Kurzowa 1993: 366. 

Powszechnie było znane kaczać i pochodne w gwarach polskich na 
Litwie. Notowano tu kaczać ‘wałkować’, ‘obtaczać mąką placki ziem-
niaczane’ oraz wykaczać, pokaczać, skaczać w Imbrodach, Smołwach 
i Trykłaciszkach koło Jeziorosów, w Świętnikach i Landwarowie oraz 
koło Dojlid i Ejszyszek na południe od Solecznik, poza tym kaczać 
jajka ‘taczać pisankami’ (zabawa wielkanocna) na Kowieńszczyźnie, 
w Smołwach koło Jeziorosów, w Widugirach i koło Wilna (Rieger, 
Masojć, Rutkowska 2006: 210–211). W Łopatowszczyźnie Zdaniukiewicz 
1972: 156 zanotował kačać ‘toczyć, kulać, wałkować’ i kačać aki na 
Wielkanoc. Kartoteka SGP ma ponadto kaczać ‘obtaczać’; „kacza się 
śledzia w ciasto” z Wilna od informatorki urodzonej we wsi Dzimitry 
koło Ejszyszek (Reichan 1982: 37). Dalsze lokalizacje z Wileńszczyzny 
i Kowieńszczyzny przytacza SMPP 387.

Do Wileńszczyzny nawiązują polskie gwary koło Brasławia. Zapisano 
tu kaczać ‘toczyć, wałkować’, ‘wałkować (bieliznę, makaron), kaczać 
się ‘tarzać się’ oraz kaczać jajka ‘o zabawie pisankami na Wielkanoc’ 
(Smułkowa 2009: 71, 286, 296, 305, 431, 666, Rieger 2014: 120). 

Pożyczka ta była znana też w polszczyźnie lwowskiej. Kurzowa 
1985: 177–178 podała od własnego informatora kaczać (się) ‘przewra-
cać (się), toczyć (się), turlać (się)’: „Kaczał kamień z góry na dół”, „Nie 
kaczajcie się tak po podłodze”. Smułkowa 1996: 248 stwierdziła, że dla 
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niej niezbyt charakterystyczny.

Poza tym kaczać ma sporo dalszych poświadczeń z polskich dialektów 
kresowych. Już SGPK II 286 rejestrował kaczać ‘toczyć (np. beczkę)’, 
‘maglować (bieliznę wałkiem)’ z Drohobycza na zachodniej Ukrainie, 
kartoteka SGP zaś ma ponadto kaczać (kluski) i kaczać się (po tra-
wie) z Horodyszcza koło Pińska, kaczać (świece z wosku) i kaczać jaj-
ka spod Lidy oraz z Delejowa koło Stanisławowa kaczać się ‘toczyć 
się, turlać się’. Poza tym w nowszych materiałach odnotowano: na 
Podolu kaczać ‘maglować’, nakaczać ‘pompować’ i kaczać się ‘krę-
cić się, obracać się, toczyć się’ w Oleszkowcach oraz kaczać się ‘jeź-
dzić na rowerze’ w Hreczanach (Cechosz-Felczyk 2004: 81, 304), pod 
Tarnopolem kačać ‘maglować’ w Boryczówce oraz kačać, kačaty ‘ts.’ 
w Sorocku (Tarnopol 2007: 172, nr 1145), wreszcie od przesiedleńców 
spod Nowogródka kaczać ‘tarzać, kulać, toczyć, wałkować’, kaczać się ‘ta-
rzać się’ i obkaczać ‘obracając obsypać czymś, np. mąką’ (Lewaszkiewicz 
2017: 404, 419).

SW II 195 kaczać ‘tarzać, taczać, toczyć’, kaczać się, keczać się ‘ta-
czać się, tarzać się. przewracać się’ uznaje za gwarowe i wywodzi z ję-
zyka białoruskiego.

Wyraz kaczać występuje jako regionalizm białostocki w interneto-
wym Wikisłowniku: kaczać, kaczać się ‘turlać (się), toczyć (się)’; tam 
też pojawia się kolokacja: Póki nie pokacza, to nie zje (np. o małych 
dzieciach) oraz grać w kaczanego ‘wielkanocna zabawa polegająca na 
toczeniu jajek po pochyłości’ (www6).

Czasownik kaczać ‘toczyć, tarzać’ jest znany współcześnie gwarze 
w okolicach Dąbrowy Białostockiej (Białomyzy, Wierzbicka-Piotrowska 
2019: 268).

W „Tygodniku Wileńszczyzny” z ostatnich lat znajdujemy opis wiel-
kanocnego kaczania jajek: 

Tradycja kaczania (taczania) jaj w Święta Wielkanocne wiedzie na Wileńszczyźnie 
rodowód od zamierzchłych czasów i była przekazywana z pokolenia na po-
kolenie. Z grubsza polega ona na tym, że ustawionym na skos specjalnie wy-
żłobionym korytkiem albo odartą korą drzew puszcza się pisankę, a każdy 
następny stający w szranki próbuje wcelować puszczonym przez siebie jaj-
kiem w leżące na podłodze jajko przeciwnika. Jeśli mu się to udaje, zdobywa 
je (www7). 
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Ta zabawa przetrwała także w świadomości osób przesiedlonych z Kresów 
Wschodnich na ziemie zachodnie Polski (por. np. Wspomnienia miesz-
kańca Kobylnicy pod Słupskiem, pochodzącego z zaścianka Powisznie 
w powiecie oszmiańskim – www8).

Wbrew naszemu twierdzeniu, zawartemu w pierwodruku tego hasła 
(Rembiszewska, Siatkowski 2019: 53), w derywatach od omawianego 
czasownika nie sposób znaleźć pewnych zapisów form rodzimych. Postaci 
z -c- mamy bowiem tylko z pogranicza gwar mazurzących i niemazu-
rzących, a mianowicie kacała ‘bat pleciony ze słomy’ z Ropczyc koło 
Dębicy (SGPK II 286) oraz kacała ‘bat’ („uderzają konia [przy sprze-
daży] kacałą, by nie wracał do stajni”) z okolic Tarnowa i Rzeszowa, 
kacała ‘patyk z powrozem na końcu’ pod Rzeszowem (kartoteka SGP), 
kacalina ‘powróz skręcony ze słomy’ z Ropczyc, kacałak ‘pręt, patyk’ 
(„weznę kacałáka, pogónię gąsięta”) spod Krasnegostawu (SGPK II 
286). Liczne zapisy z południowej Małopolski z miękkim -ć- właści-
wie reprezentują postaci zapożyczone, jak kaciała w znaczeniu ‘kij lub 
powróz’ w Kleparzu pod Krakowem, ‘stary powróz’ pod Myślenicami, 
‘bat pleciony’, kaćała ‘gruby bat, ‘gruby człowiek’ w Bronowicach (dziś 
dzielnicy Krakowa) i przymiotnik kaciałowaty (kaciałowate dziecko, 
które dużo je i jest małe, a ma duży i wystający brzuch), SGPK II 286, 
kartoteka SGP. 

Pojawiającą się na północnym Kociewiu formę: kaczała ‘pleciony 
bicz’ (SychtaKoc II 59) trudno uznać za bezpośrednie zapożyczenie 
wschodniosłowiańskie. Hipotetycznie można tu przyjąć niezależne hi-
perpoprawne usunięcie formy niby to mazurzącej lub raczej za wynik 
ekspansji wewnętrznej.

Gwarowe nazwy polskie kaczałka, rzadziej kaczałek, kaczałko i po-
dobne, oznaczające wszelkiego rodzaju krążki i wałki, należy niewątpli-
wie przypisać wpływowi języków wschodniosłowiańskich. Mają one tam 
bogato poświadczone wzory. 

W języku białoruskim качáлка występuje w znaczeniach ‘wałek do 
wałkowania ciasta’, ‘wałek do maglowania bielizny’, również jako ‘fotel 
na biegunach’ (TSBM II 669); w gwarach ma formę żeńską качáлка, 
nijaką качáлко oraz męską качáлак (SPZB II 443), poza tym качáлка 
oznacza też ‘kołyskę’ (LAB III m. 178, s. 74), na całym Polesiu w zna-
czeniu ‘maglownica’ występują kačałki (Tarnacki 1939; 45, m. 93, je-
dynie w kilku punktach na Polesiu zachodnim pojawia się nawiązująca 
do Mazowsza wałkownya). 

Ka
c

za
ć

Ka
c

za
ć



106

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e Podobnie w języku ukraińskim качáлка ma znaczenia ‘wałek do 
wałkowania ciasta’, ‘wałek do maglowania bielizny’, też ‘fotel na bie-
gunach’ (Tymčenko I 361, Hrinčenko II 227, SUM IV 123), w gwarach 
kačiwka ‘wałek do ciasta’, ‘wałek w maglownicy’, ‘wałek do ucierania 
maku’ (AGB I m. 29, s. 46–47).

W nazwach ‘wałka do ciasta’ gwary wschodniosłowiańskie na terenie 
Białostocczyzny ściśle nawiązują do sąsiednich gwar białoruskich po dru-
giej stronie granicy, wykazując zróżnicowanie rodzajowe. Wyraz kačałka
występuje głównie w wąskim pasie wzdłuż granicy od północy po Narew, 
kačałok w okolicy Bielska Podlaskiego i Hajnówki, a kačałkо głównie 
wzdłuż granicy od Sokółki do Narwi (AGWB VI m. 191, s. 224–225), 
poza tym nazwy te pojawiają się w gwarach wschodniosłowiańskich na 
Białostocczyźnie w znaczeniu ‘wałek maglownicy’ (kartoteka AGWB I 90, 
pytanie w kwestionariuszu do AGWB XIII 40b).

Ponadto kilka zapisów wyrazów współrdzennych pochodzi z dia-
lektów łemkowskich: kaczało ‘fajerka’ z miejscowości Ladomirowa na 
Słowacji, kaczało ‘kółko przy wrzecionie’ z Bielanki w Polsce, kaczałko
‘ts.’ z miejscowości Jarabina na Słowacji, kacziłko ‘kółko przy wrzecio-
nie’ i ‘kółko nakładane na mątewkę’ z Ladomirowej na Słowacji (Rieger 
1995: 62), kaczałka ‘wałek do ciasta’ i kaczilce ‘kółeczko’ z Bartnego 
pod Gorlicami (Rieger 2016: 73), poza tym kačivka ‘wałek do ucierania 
maku’ w gwarach nadsańskich koło Dobromila (Rieger 2017: mapa 25).

Nazwy te mają dosyć szeroki zasięg w gwarach polskich na pogra-
niczu wschodnim oraz w polskich gwarach kresowych, a zwłaszcza na 
Wileńszczyźnie, por. zestawienia u Kosteckiej-Sadowej 2015: 239, 256, 
258–260.

SGPK II 286 zanotował z Litwy nazwę kaczałka w znaczeniu ‘krą-
żek drewniany uderzany kijami (rodzaj gry)’ oraz ‘wałek do wałkow-
nicy’, na Polesiu w znaczeniu ‘kłoda sosnowa, 4 sążnie długa’. Turska 
1982: 74 zaś podaje z Wileńszczyzny kaałka ‘wałek,’ wywodząc ją 
z brus. kačałka (co potwierdza później u przesiedleńców z Michaliszek 
na Białorusi Anna Basara 1972: 130), poza tym z gwar polskich na 
Wileńszczyźnie zarejestrowano kačałka ‘wałek do maglowania bielizny’ 
w Łopatowszczyźnie (Zdaniukiewicz 1972: 157), w Janczunach na połu-
dnie od Solecznik, w Zaoziercach na północ od Wilna, w Trykłaciszkach 
na południe od Jeziorosów i kaczałeczka ‘tłuczek’ w Landwarowie koło 
Wilna (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 211). W gwarach polskich 
na sąsiadującej Brasławszczyźnie zapisywano powszechnie kačałka
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w znaczeniu ‘wałek’ (Rieger 2014: 120), ‘wałek do bielizny’, ‘wałek do 
ciasta’, ‘kołek, na którym porusza się tłuczek stępy nożnej’ (Smułkowa 
2009: 286, 295, 297, 667). 

Na północnym wschodzie Lubelszczyzny Pelcowa 2001: 186 (m. 80)
podała wyraz kaczałka jako ‘tłuczek do ziemniaków’ w kilku punktach po-
wiatu bialskiego: Bohukały w gm. Terespol, Dobrynka w gm. Piszczac, Kąty 
w gm. Kodeń, Matiaszówka w gm. Tuczna i Jabłeczna w gm. Sławatycze 
(Kostecka-Sadowa 2015: 239, powołując się na tę samą lokalizację, 
błędnie ustala szerszy zasięg). Kartoteka SGP ma ponadto kaczałka ‘na-
hajka’ z Ulowa pod Tomaszowem Lubelskim i w znaczeniu ‘maglowni-
ca’ w gwarach polskich na Polesiu (Tarnacki 1937: 91) oraz ‘wałek do 
nawijania bielizny’ w dolnośląskiej miejscowości Pracze z przesiedleńca-
mi ze Wschodu spod Stanisławowa, Lwowa i Nowogródka (Pawłowska 
1966: 134), a także ‘wałek do ciasta’ u przesiedleńców z Horodyszcza 
koło Pińska.

Poza tym mamy jeszcze z polskich dialektów kresowych: kaczałka 
‘wałek do ciasta’ z Oleszkowiec na Podolu (Cechosz-Felczyk 2004: 81), 
kaczałka ‘wałek do maglowania’ z Boryczówki koło Tarnopola (Tarnopol 
2007: 172, nr 1145) oraz kaczałek ‘mały tłuczek’ i kaczałka ‘wałek’ 
w języku przesiedleńców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 404). 
Wyraz kaczałka jako nazwę gwarową podaje także SW I 195 w znacze-
niach ‘krążek drewniany uderzany kijami’ (gra), ‘wałek do wałkowni-
cy’ i ‘kłoda sosnowa cztery sążnie długa, a osiem gruba’, wywodząc ją 
z białoruskiego. 

Na osobne omówienie zasługuje kilka zapisów nazw współrdzennych 
w znaczeniach związanych z obróbką lnu. Falińska PST I 88 zapisała 
kaczało ‘kółeczko w kołowrotku obok szpulki’ oraz ‘krążek na wrze-
cionie’, lokalizując ją w Małopolsce w miejscowości Bartne koło Gorlic 
oraz nazwy kaczka i kaczółka ‘rączka łącznie z kółeczkami do utrzymy-
wania nicielnic’, podając je z Wielkopolski: z Kaławy koło Międzyrzecza 
Wielkopolskiego oraz ze Śląska z miejscowości Świerczów w powiecie 
namysłowskim. Wskazane lokalizacje wprowadzają w błąd. Bartne to 
dawniej miejscowość wyłącznie łemkowska, w której przed wojną nie 
było w ogóle Polaków (por. Rieger 2016: 9). O pochodzeniu informato-
rów Falińskiej nie mamy natomiast żadnych danych, by można stwier-
dzić, iż prezentują gwarę małopolską. Natomiast wiadomo, że w Kaławie 
informatorka pochodziła ze wsi Wałoczki w dawnym powiecie moło-
deczańskim (Mołodeczno) na Białorusi, a w miejscowości Świerczów 
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e informator urodzony był w Bieniawie w byłym powiecie podhajeckim 
na Ukrainie (por. Falińska PST II 75, 90). Mamy tu więc materiały po-
chodzące od przesiedleńców reprezentujących polskie dialekty kresowe, 
a nie Wielkopolskę i Śląsk.

W sumie kaczać ze spółgłoską -cz- i formy pochodne należy uznać 
za oczywiste pożyczki wschodniosłowiańskie, sporadycznie na Kociewiu 
forma ta mogła się ewentualnie pojawić w wyniku rodzimego usunięcia 
formy niby to zmazurzonej.
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Kaczan, koczan ‘głąb kapusty, ‘kolba kukurydzy’, 
‘ogryzek jabłk a’

Już Brückner SE 212 dla nazwy kaczan przyjmował wpływ wschodnio-
słowiański. Sławski SE II 13–14 stwierdza, że geografi a i historia wy-
razu wskazuje chyba na wpływ ruski, a do języków słowiańskich dostał 
się on z tur. kočan ‘kaczan’. Takie źródło zapożyczenia wymienionego 
wyrazu w języku polskim u nas przyjęto powszechnie bez żadnych za-
strzeżeń. Zgromadzono bogaty materiał uzasadniający to przypuszczenie 
(Kurzowa 1985: 178, Sawaniewska-Mochowa 1990: 161–162, Kostecka-
Sadowa 2015: 85, 324). Również w słownikach zgodnie podawane jest 
wschodniosłowiańskie pochodzenie tej nazwy (SW II 195, SJPD III 495, 
USJP II 8). Przeoczono jednak materiały, które ewentualnie mogą wska-
zywać na rodzimość tego wyrazu w języku polskim. 

Należy zwrócić uwagę, że stosunek nazwy tureckiej i słowiańskiej nie 
został ostatecznie ustalony. Mamy zdecydowane twierdzenia, że słowiański 
kočan, kačan jest zapożyczeniem z języków tureckich, np. Gombocz 1912: 
124, Lokotsch 1927: 1192, Sławski SE 13–14, Bezlaj II 51, Stachowski 
2014: 270 (uznał, że w anatolijskich gwarach tureckich raczej nie ma za-
pożyczeń słowiańskich), a z drugiej strony też zdecydowanie przyjmuje 
się odwrotnie – pożyczkę słowiańską w języku tureckim, np. Radłow II 
616, Vasmer ESRJ II 356, ESSJ X 104–105 (podaje, że słow. *kočan po-
chodzi od tego samego rdzenia, co słow. *koča, *kočera, *kočerъ ‘kępa, 
kępka’ ‘pień drzewa z krzywymi korzeniami’).

Należy przyjrzeć się dokładniej, czy rzeczywiście geografi a i historia 
polskiej nazwy kaczan, koczan może przemawiać za przyjęciem pośred-
nictwa języków ruskich. 

W języku polskim koczan w znaczeniu ‘łodyga’ pojawia się po raz 
pierwszy w 1584 r. w Myślistwie ptaszym Mateusza Cygańskiego, który 
większość swojego życia spędził na Mazowszu (SPXVI X 452). Słownik 
polszczyzny XVI w. notuje ponadto współrdzenne koczłanie ‘łodyga’ kil-
kakrotnie poświadczone u Falimirza związanego ze Wschodem (pocho-
dził z Rusi, później działał na dworze Jana Tyczyńskiego w Kraśniku), 
a poza tym przytacza też wielokrotnie poświadczoną nazwę osobową 
Koczan z przywileju Jagiełły i Witolda uchwalonego w 1413 r. w Horodle, 
a umieszczonego w Statutach (1594) Stanisława Sarnickiego, obywatela 
ziemi chełmskiej, wojskiego krasnostawskiego. Przemawia to raczej za 
przyjęciem pożyczki. 
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e Natomiast w SSNO III 42–43 nazwa osobowa Koczan wprawdzie też 
najczęściej występuje w zapiskach sądowych sanockich, ale najstarszy zapis 
Koczan z 1432 r. pochodzi z rot poznańskich. Poza tym zanotowano też 
Kaczan (? Cocanus) z ok. 1265 bez bliższej lokalizacji, Kaczoń z 1473 r. 
w wykazie osób studiujących w Krakowie (SSNO II 514) oraz liczne 
formy pochodne, Koczanic, Koczanowic(z), Koczanowski, Koczenowski, 
Koczonowski, mające szeroką lokalizację. Staropolskie nazwy osobowe 
nie świadczą o ich obcym pochodzeniu.

Później SWil I 454 podaje kaczan ‘głąb kapuściany’, ‘kolba kukurydzy’ 
jako prowincjonalizm litewski, a SW II 195, 388 kaczan, koczan 1. ‘głąb 
kapusty’ z kilkoma poświadczeniami z utworów J.I. Kraszewskiego, 
2. ‘kolba kukurydzy’, 3. ‘sosna karłowata’ określa jako gwarowy. Dziś 
kaczan 1. ‘kolba kukurydzy’, 2. ‘głąb kapusty’ wszedł do polszczyzny re-
gionalnej (Buttler 1973: 11), a nawet ogólnej (SJPD III 455 i USJP II 8). 

Kaczan w znaczeniach ‘głąb kapusty’, ‘kolba kukurydzy’ znany jest też 
szeroko w polszczyźnie regionalnej i w gwarach polskich. SGPK II 286 
notował go spod Augustowa (Osipowicz), Tykocina (Gloger), Drohiczyna 
(Czarkowski), Międzyrzeca Podlaskiego (Pleszczyński) i Chełma (Kolberg), 
poza tym z Podola (Kremer [1870] 1999: 285 kaczan ‘kolba kukurydzy’, 
‘głowa kapusty’), spod Drohobycza (Parylak [1877] 1999: 353 kaczan – 
koczan) i z Litwy.

Z polszczyzny wileńskiej poświadcza go Karłowicz 1984: 44 kaczan
‘głąb’ oraz Walicki 1886: 142, Łętowski 1915: 87 i Turska 1982: 79 
(Nowowiejski [2000] 2010: 278, 279 przyjmuje tu wpływ białoruski), 
z gwar na Litwie Zdaniukiewicz 1972: 156 z Łopatowszczyzny kačan, 
kačan ‘głąb kapusty’, Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 211 kaczan, 
zdr. kaczanek ‘głąb kapusty’ z Landwarowa, Mejszagoły i Świętnik, spod 
miejscowości Widugiry oraz na północy pod Jeziorosami, kaczan, zdr. 
kaczanok ‘trzonek’ spod Widugir i Jeziorosów oraz na Kowieńszcyźnie 
kaczan ‘trzonek’ (Karaś 2002b: 286), ‘wałek’ z Ragoża pod Kownem. 
Dalsze lokalizacje z Litwy daje SMPP 388.

Kaczan szeroko znany jest też w gwarach polskich na pograniczu 
wschodnim. W kartotece SGP poświadczono z Suwalszczyzny (Sumowo, 
Filipów, Sejny – Zdancewicz 1966: 33, 83), spod Knyszyna (kacan
‘głąb kapuściany’ – Rembiszewska 2007: 27, 152), z Dobrzyniewa 
pod Białymstokiem, spod Siemiatycz (Baciki Średnie), Radzynia 
Podlaskiego, Bielska Podlaskiego, Białej Podlaskiej (Huszcza – Buczyński 
1967: 239, Łomazy – Czyżewski 1976: 114, kačan ‘głąb kapusty’, tu też 
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w znaczeniu ‘mały człowiek’), w miejscowościach Ossowa, Cichobórz, 
Miętkie na Lubelszczyźnie (Pelcowa 1985: 121, m. 28A kačan ‘kapusta 
nierozwinięta w główkę’ w Ossowej; 1994: 149, m. 42; 1997: 194; 2001: 
62, 67, 80), często pod Chełmem (W. Górny), spod Dąbrowy Tarnowskiej 
i w znaczeniu ‘miejsce po ściętym konarze’ z Kolbuszowej, poza tym z dia-
lektu kresowego kaczan ‘ogryzek jabłka’, ‘kolba kukurydzy’ z Delejowa 
pod Stanisławowem na Ukrainie (kartoteka SGP). 

Przedstawiony materiał nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy mamy 
tu do czynienia z pożyczką, czy z wyrazem rodzimym. Historia i geo-
grafi a samego wyrazu pospolitego przemawia za przyjęciem pożyczki, 
natomiast nazwa własna poświadczona wcześnie w Wielkopolsce wydaje 
się wskazywać na jego rodzimość. To jednak odosobniony zapis nazwy 
osobowej, która mogła być przejęta w związku z migracją, jesteśmy więc 
skłonni, by raczej przyjąć pożyczkę. Jednocześnie więc opowiadamy się 
za wpływem tureckim na języki słowiańskie, a nie odwrotnie.
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bałamutn y’

Wyrazy kałamucić, kałamutny nie mają w pełni ustalonej etymologii 
(ESBM IV 123–125). Drugi człon stanowi niewątpliwie czasownik *mǫtiti
‘mącić, mieszać’, jako pierwszy przyjmuje się *kalъ ‘błoto’ (np. ESUM II 
347) lub *kolo ‘wokół, wkoło’ (Sławski SE II 370–371). 

Za etymologią F. Sławskiego przemawiają występujące w gwarach 
polskich i wschodniosłowiańskich formy kontynuujące psł. *kolomǫtiti. 
W gwarach polskich są to zapisy: kołomącić, kałamącić ‘mącić’, ‘kręcić, 
bałamucić’, ‘zawracać głowę’ z Lubelszczyzny, spod Łukowa i Węgrowa, 
kołomąt ‘o człowieku roztrzepanym’ spod Parczewa, kołomęt ‘człowiek 
lubiący afery i plotki’ z Podhala (SGPK II 407), kołomęt ‘wir powietrzny’, 
zawrót głowy’, kołomęcić ‘kręcić’, kołomętnie ‘mętnie’ z Wielkopolski 
oraz skołomęcić, skołomęcony ‘skołować’, ‘skołowany’ z Kramska koło 
Konina, kołomącić ‘wzbudzać niezgodę’ spod Mławy i Ostrołęki (karto-
teka SGP), kołomąt ‘zamieszanie’ z Sandomierskiego (Cebula 2018: 53), 
na pograniczu mazowiecko-podlaskim w powiecie wysokomazowieckim 
kołomątek ‘krętacz, kłamca’ „ten kołomątek tak zakręci, że nigdy nie 
powie całej prawdy” (KartDR).

Podobne formacje znane są także w językach wschodniosłowiańskich, 
choć pojawiają się rzadko. 

SUM XVI–XVII, t. XIV, s. 195 notuje z XVI w. коломутъ ‘mętna 
woda’ „яко рыбы в коломɣтѣ” i z początku XVII w. коломутное ‘coś 
skandalicznego’ „Skażemo wam mnoho […] kolomutnoho o […] popu”. 
Potem Hrinčenko II 272 jako hasło odsyłaczowe podaje коломíтний ‘męt-
ny’, powszechne natomiast stają się formacje z kala- w pierwszym czło-
nie, jak каламýт ‘nieprzyjemność, kłopot’, каламýта ‘niepokój, trwoga’, 
каламýтити ‘mącić, zanieczyszczać’, ‘wywoływać niepokój, niezadowo-
lenie’, каламýтний ‘mętny’, ‘zamglony’, ‘niespokojny’, каламýть ‘mętny 
płyn, ‘mgła’, ‘niepokój’ (Hrinčenko II 209, też z kało- II 272, SUM IV 74–75).

W języku rosyjskim występują obie formacje z kolo- i z kala- w pierw-
szym członie. Dal II 140 notuje коломýтить ‘bałamucić’ i коломýт
‘warchoł, bałamut’, a słownik gwarowy коломýтица ‘zamęt, zamiesza-
nie, zamęt’ i коломýтный ‘nieczysty’ spod Woroneża (SRNG XIV 170). 
Znane są też analogiczne formacje коломкать ‘chodzić wkoło’, ‘krę-
cić się’, ‘węszyć’, коломе́сить ‘robić lub gadać głupstwa’ (Dal II 140, 
SRNG XIV 170, Vasmer ESRJ II 295). Formacje z kała- w pierwszym 
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członie są znane nieco szerzej. SRNG podaje XII 334–335 каламýт ‘war-
choł, bałamut’ spod Kurska i ‘niezgoda, kłótnia’ na zachód od Briańska, 
каламýтить ‘mącić wodę’ spod Woroneża i na zachód od Briańska oraz 
‘wywoływać niezgodę, kłótnię’ spod Kurska i na zachód od Briańska, 
каламýтка z okolic Kurska.

W języku białoruskim oraz w południowych gwarach rosyjskich ze 
względu na akanie rozróżnienie obu tych złożeń nie jest możliwe. 

Niezależnie od etymologii występujące sporadycznie w gwarach pol-
skich w drugim członie złożenia formy z -u- zamiast samogłoski noso-
wej należy uznać za zapożyczenia wschodniosłowiańskie (ukraińskie), 
na co zwrócono uwagę już dawno, por. SW II 214, 411, Lehr 1914: 49 
(kałamucić, kałamutny), Brückner SE 248 (uważa za przejęte na miej-
sce pol. bałamucić nie tylko kałamucić, ale niesłusznie też kołomącić), 
Kuraszkiewicz 1931: 31 (kałamucić, kałamutny), Sławski II 370–371 
(„z fonetyką ruską”). Kurzowa 1985: 179, przywołując z rękopiśmiennego 
słowniczka Alicji Kijasowej liczne zwroty „Nie kałamuć mu w głowie”, 
„wszystko mu się kałamuci w łepetynie”, kałamutne słowa, kałamutna 
woda, uznaje kałamucić ‘mącić, mieszać’ i kałamutny ‘bałamutny, mętny’ 
za wyrazy właściwe polszczyźnie lwowskiej. Smułkowa 1996: 248 stwier-
dza, że dla powojennej inteligencji lwowskiej starszego pokolenia stały 
się one już niezbyt charakterystyczne. O wpływie pisze też ESBM I V 
123–125, ale podaje jakieś błędne formy polskie.

Formy z obcym -u- zamiast polskiej samogłoski nosowej występują 
na pograniczu wschodnim (Kuraszkiewicz 1931: 31 „u Polaków nadbu-
żańskich”) i w polskich gwarach kresowych (Lehr 1914: 49 „u Polaków 
w Galicji wschodniej”).

SGPK II 296 ma z pogranicza wschodniego notowane przez 
Łopacińskiego 1894: 204 kałamucić ‘mącić wodę’ z Lubelszczyzny i po-
dawane przez Osipowicza 2009: 73 kołmucić (jakby hiperyzm wobec 
domniemanego pełnogłosu w pierwszej części złożenia) ‘mieszać ciecz, 
wstrząsając naczyniem’ z Augustowskiego, poza tym notowano z dialektów 
kresowych kałamucić ‘mącić, bełtać’, zkałamucona woda z Podola (Kremer 
[1870] 1999: 286) i kałamutny ‘mętny’, kałamucić spod Drohobycza na 
zachodniej Ukrainie (Parylak [1877] 1999: 286), poza tym należą tu bli-
żej niezlokalizowane kałamuty ‘męty, pomyje’ z pieśni ludu polskiego 
Oskara Kolberga.

Kuraszkiewicz 1931: 31 podawał kałamucić, kałamutna woda od 
Polaków znad Bugu, z kartoteki SGP mamy ponadto kołomut ‘zamieszanie’
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e z Korczowa pod Biłgorajem, kałamucić ‘mącić’ i kałamutny ‘mętny’ 
z okolic Biłgoraja, kałamutny ‘mętny’ w pobliżu Przeworska, kałamucić, 
skałamucić ‘mącić, bełtać’, ‘bałamucić kogo’ od przesiedleńców ze wsi 
Tuligłowy w obwodzie lwowskim (Paryl 2004: 53).

Należą tu chyba jeszcze kałamuta ‘potrawa z mąki i mleka prażo-
nego dla małych dzieci’ z Turowa pod Radzyniem Podlaskim, kałamu-
cha gęsta potrawa z żytniej lub pszennej mąki z okrasą’ z Dobrzyniewa 
pod Białymstokiem i ewentualnie kałamuzia ‘gęsta nieudana potrawa’ 
spod Knyszyna (Rembiszewska 2007: 153) oraz z dialektu kresowego 
pod Komarnem w pobliżu Lwowa kałamucić ‘mącić, bełtać wodę’ i ka-
łamutny ‘mętny’ (Harhala 1931: 70). 

SW II 214, 411 podaje jako gwarowe zarówno formy z samogłoską 
nosową: kołomącić ‘mącić’ (wodę), ‘robić niepokój’, ‘zawracać głowę’, 
kołomąt i kołomęt ‘człowiek lubiący afery i plotki’, ‘rozstrzepaniec’, 
kałamącić, jak i z -u-: kałamucić, kałmucić, kołmucić ‘mącić, bełtać’, 
‘bałamucić’, kałamutny ‘zmącony, mętny’, przen. ‘bałamutny’, wszyst-
kie uważając za pożyczki z ukraińskiego. Naszym zdaniem wpływowi 
ruskiemu należy przypisać postaci z -u-, natomiast postaci z samogłoską 
nosową są w języku polskim pierwotne, rodzime. Nie sądzimy, by mogły 
powstać z zapożyczonego kałamucić, kałamutny w wyniku polonizacji fo-
netycznej, polegającej na zastąpienu obcego -u- przez samogłoskę nosową.
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Kałatać ‘stukać’, kałatajło ‘dzwonek, zawieszany 
krowom na pastwisku’, kołotucha ‘potrawa’, 

kołotuszka ‘tłuczek’ i pokrewne

Polski podstawowy czasownik kołatać ‘stukać’ wywodzi się z dial. 
psł. *kolatati z niejasnym pierwszym -a- (Boryś SE 244). W zachod-
niej Słowiańszczyźnie poza polskim psł. *kolatati ma ograniczony za-
sięg. W języku staroczeskim pojawia się sporadycznie w księgach o św. 
Hieronimie z XIV/XV w. kolátati ‘rzucać, szarpać’, kolátati sě ‘(we śnie) 
wydawać się’, ‘śnić’. Natomiast częściej występuje kolotati (sě) ‘ts.’, 
poza tym rzadkie kolácěti (sě) ‘rozmyślać, rozważać’ (GbSl II 76, 77, 
85), później utrzymują się koláceti (se) i kolotati (se) (Jungmann II 98, 
107, Kott II 719, 727). PS II 187 koláceti (se) ‘chwiać się, kołysać się’, 
‘wahać się’ uznaje za archaiczne, bez kwalifi katora podaje tylko kolotati 
se ‘krążyć, wirować’, ‘być w ruchu’, SSJČ I 914 ma już tylko kolotati se 
‘krążyć, wirować’. Mimo zupełnej sporadyczności formę z wtórnym -a- 
należy uznać za rodzimą w języku czeskim. W słowackim tej wtórnej 
postaci w ogóle nie znajdujemy, występuje tylko kolotať (sa) ‘plątać się, 
kręcić się’, ‘być w ciągłym ruchu’ od XVIII w. (HSSJ II 75, SSJ I 722), 
a w gwarach kolotiť (sa) ‘mieszać’, ‘mówić mętnie’.

W językach wschodniosłowiańskich występuje forma sprowadzająca 
się do *kalatati. Powszechna jest ona jednak tylko w języku ukraińskim, 
por. ukr. калатáти ‘stukać’, ‘bić’ (SUM IV 75), natomiast w białoruskim 
i rosyjskim ma ograniczone występowanie: por. brus. dial. z pogranicza 
białorusko-litewsko-polskiego калатáць ‘kołysać, chwiać’ (SPZB II 367) 
i ros. dial. калатáть ‘tłuc, bić’, калатáться ‘stukać’ (SRNG XII 335). 
Zatem -a- w sylabie nagłosowej nie tłumaczy się systemowym akaniem, 
ale raczej doraźnym ujednoliceniem postaci fonetycznej wyrazu. Sposób 
powstania tej wtórnej formy przez asymilację na odległość wyjaśnia 
początkowo częste wahania form w języku białoruskim i ukraińskim. 
W każdym razie współcześnie w sylabie nagłosowej polskim formom 
z o przeciwstawiają się wschodniosłowiańskie z a. 

Obustronne odstępstwa są jednak dosyć liczne. Jako pożyczkę 
ukraińską należy traktować kałatać ‘grzechotać, stukać’ w polszczyź-
nie potocznej Lwowa („Coś tam kałacze w tej puszcze”, „Nie ka-
łataj (nie kałacz) mi nad uchem” (ten sam przykład przytacza autor 
amatorskiego słowniczka o gwarze przedwojennego Lwowa: kała-
tać ‘grzechotać, stukać’ – „Ni kałataj mni nad uchym” Domagalski 
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e 2018: 62), „Pokałacz mu kałatawką, to przestanie płakać”, Kurzowa 
1985: 179). 

Kartoteka SGP ma z pogranicza wschodniego kałatać ‘stukać’ z Łomaz 
pod Białą Podlaską i Jacni koło Zamościa (zapisy tu nie są dobrze czy-
telne), z Siennicy Różanej w pow. krasnostawskim („Kałata du dži, 
zakałačeš, to ona utfožy”), kałatać ‘kołatać, dobijać się’, kałatać śe
‘poruszać się powoli’ w okolicach Biłgoraja, kałatać ‘ubijać masło’ ze 
Strupina pod Chełmem („A baba kałače to masło”), pokałatać się ‘żyć 
jeszcze jakiś czas w słabym zdrowiu’ koło Biłgoraja, rozkałatać ‘roz-
mieszać mąkę z wodą’ powszechnie na wschodniej Lubelszczyźnie (por. 
Pelcowa 1994: 80; 2001: 193, mapa 87; SGL VI, 2019, s. 481), zakała-
tać ‘zmieszać’ z Huty w pow. chełmskim, poza tym kałatać ‘grzechotać’ 
z Mościsk (Kostecka-Sadowa 2008: 165). SGPK II 404 przytacza przy-
śpiewkę spod Nowego Sącza „pod moją klacą podkowy kałacą” (Mátyás 
1891: 322). W wydaniu pieśni z Galicji ma ona postać spolonizowaną: 
„A pod moją klaczą podkowy kołaczą, nie chciała mnie jedna, dziesięć 
za mną płaczą” (Wacław z Oleska, 1833: 132). Dalsze przykłady użycia 
formy kałatać ‘kołatać’ można jeszcze znaleźć w Internecie. Pochodzą 
one z południowo-wschodniego krańca Polski.

W polskich dialektach kresowych kałatać ma wiele dalszych po-
świadczeń. W znaczeniu ‘turkotać’ (o wozie) została zanotowana w ję-
zyku przesiedleńców spod Tarnopola: z Hanaczowa kałatać, 3 sg ka-
łače i z Borków Wielkich kałačyć, 3 sg kałačy (Tarnopol 2007: 47 nr 
89) oraz spod Lwowa z Wołostkowa kałatać, 3 sg kałata (Lwów 2015: 
36 nr 89), poza tym kałatać ‘stukać’ u przesiedleńców z Tuligłów pod 
Lwowem (Paryl 2004: 53). Postać kałatać („kałatać do drzwi”) wystę-
puje też w wydanym w 1846 r. na Kresach Południowo-Wschodnich 
wyborze Klementyny z Tańskich Hoff manowej z Pisma Świętego (Pismo 
Święte 1846).

Forma kałatać pojawia się sporadycznie także w polszczyźnie pi-
sanej – w  utworze Apocalypsis M. Reja: „O nie samże tylko káłácesz
nász miły Pánie do tych fortek nászych” 45v, ale występuje tu także – 
12 razy – postać kołatać (SPXVI X 480). Przemawia to chyba za tym, 
że M. Rej używał formy kałatać, ale jej w piśmie unikał. Świadczyłoby 
również, iż kałatać sięgało w gwarach aż pod Kraków. SW II 407–408 
przytacza kałatać ‘pukać, stukać, uderzać’ jako gwarowe bez lokaliza-
cji. Ciekawe, że z kolei w języku białoruskim i ukraińskim w przeszło-
ści też odnotowano dosyć licznie formy z -o- w sylabie nagłosowej,
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co można uznać za zachowany archaizm lub przypisać wpływowi 
języka polskiego. 

W SUM XVI–XVII, t. XIV, s. 172 występuje tylko raz forma калатати 
‘stukać’, a cztery razy колатати, ponadto też raz колатанє ‘stuka-
nie’, a poza tym w tym znaczeniu raz колотати i trzy razy колтати 
(s. 196, 198). Tymčenko I 371 rejestruje z XVII w. tylko колатати, 
колатане, колтати i w nawiasach powołuje się na polskie kołatać, ko-
łatanie. Hrinčenko II 209 ma wprawdzie przede wszystkim калатáти 
w kilku znaczeniach, m.in. ‘bić, uderzać’, ‘stukać’, ‘dzwonić’, ale też raz 
колатáти o sercu: „а серце колаче” (Hrinčenko II 267). We współcze-
snym słowniku języka ukraińskiego jest już tylko калатáти ‘bić, stukać’ 
i ‘dzwonić’ oraz калатáтися ‘bić’ (o sercu). 

Geografi a form kałatać, kołatać w gwarach polskich, ukraińskich i bia-
łoruskich wydaje się wskazywać, że w przeszłości na pograniczu znacz-
nie częściej występowały obocznie obie formy. Pożyczkami są również 
liczne derywaty od omówionego czasownika. Wiele z nich zgromadziła 
już Kostecka-Sadowa 2015: 208, 240. Należy wprowadzić tu pewne uzu-
pełnienia i korekty oraz uściślić źródło zapożyczenia. 

Znajdujące się w kartotece SGP kałatajło ‘dzwonek z blachy zakła-
dany krowom idącym na pastwisko’ ze Starej Huty pod Buczaczem ma 
bezpośrednie źródło w ukr. калатáйло ‘drewniany dzwonek wieszany 
wołom idącym na pastwisko’ (Hrinčenko II 209, SUM IV 75) i nawią-
zujące do niego z tej samej wsi kałatki ‘dzwoneczki zrobione z blachy’, 
na Bukowinie zapisano „kałatki robimy na owcy” (Greń, Krasowska 
2008: 97). Natomiast kałatało ‘deska, w której tkwi kij obracający żarna’ 
w Obszy pod Biłgorajem, które stanowi pożyczkę ukraińską ze względu 
na postać fonetyczną, ma wprawdzie odpowiednik w ukr. калатáло, ale 
o innym znaczeniu: ‘kołatka nocnego stróża’ i ‘drewniany dzwonek wie-
szany bydłu idącemu na pastwisko’ (SUM IV 75). Ewentualną pożycz-
ką jest kałatawka zanotowana w znaczeniu ‘grzechotka’ w polszczyźnie 
lwowskiej (Kurzowa 1985: 179: „Pokałacz mu kałatawką, to przestanie 
płakać”) i w Mościskach (Kostecka-Sadowa 2015: 240: „Kupiła mu małe 
kałatawke dla dziecka”, ale u Kosteckiej-Sadowej 2008 tego hasła nie ma) 
oraz zapewne w znaczeniu ‘kołatka’ we wsi Rachanie pod Tomaszowem 
Lubelskim (Malec 1976: 32: kałatafka ‘to czym się kołacze, kołataw-
ka’). Tu możliwy jest wpływ ukr. калатáлка ‘kołatka nocnego stróża’ 
(SUM IV 75). Ukr. калатáвка występująca w Biszczy pod Biłgorajem 
ma inne znaczenie ‘część żaren, w której tkwi mielak’ (SDUP 52 nr 235). 
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Sadową 2015: 240 nie ma formy kałatawka: w Krakowskiem występuje 
kołatewka, a w SGPK II 404 kołatawka ‘grzechotka’ z twórczości W. Pola 
(por. też SJPD III 834). Poza tym kołatawka ‘kołatka używana w  kościele’
i ‘urządzenie przywiązywane do szyi bydlętom idącym na pastwisko’ za-
notowano na Lubelszczyźnie (Łopaciński 1894: 207). Forma kołatawka
z samogłoską o w sylabie nagłosowej jest u nas raczej rodzima.

Sporadycznie spotykamy formę kałatka w Nowych Atenach – utwo-
rze związanego z południowymi Kresami Benedykta Chmielowskiego: 
„Sámym Bernárdynom pozwolono używánie do nábożeństwá dzwonkow, 
innym tylko káłatek drzewiánych” (obocznie używa też formy kołatka – 
kartoteka SXVII–XVIII). Poza tym w języku polskim od XVI w. wystę-
puje powszechnie rodzima kołatka ‘przyrząd do kołatania’, w gwarach 
też ‘mątewka’ (Sławski SE II 364–365). 

Za pożyczki ukraińskie uważa się polskie gwarowe kołotewka, koło-
tówka ‘tłuczek w maślnicy’ (Brückner SE 237, Kostecka-Sadowa 2015: 
240). Tu za przyjmowaniem zapożyczenia przemawiają tylko ograniczo-
ne zasięgi tych wyrazów w gwarach polskich. Z południowo-wschodniej 
Polski są one jednak bogato poświadczone. Występują tu też zbliżone 
postaci fonetyczne, a poza tym mają również inne znaczenia. 

SGPK II 404 rejestruje z Krakowskiego formę kołatewka ‘mątewka’, 
‘przyrząd do roztrzepywania białka jaj’ oraz (II 408) kołotewka ‘tłuczek 
w maślnicy’ z Litwy. W MAGP III 116, s. 53–63 znajdujemy kołotewka
‘tłuczek w maślnicy’ z Michałówki pod Jarosławiem i u byłych miesz-
kańców wsi Tuligłowy pod Lwowem (por. też Paryl 2004: 56 ḿešaľi ko-
łotyfko). Poza tym u przesiedleńców spod Lwowa zanotowano kołotewka
‘mątewka’: z miejscowości Wołostków kołotefka i z Wołczuch kołotyfka
obocznie z kołotufka (Lwów 2015: 110, nr 791). Kartoteka SGP wymienia 
ponadto kołåtefka ‘narzędzie do rozbijania krwi (po zabiciu zwierzęcia)’ 
z Przędzela w powiecie niżańskim. SW II 408 przytacza formę kołatewka
jako gwarową. Znana jest również forma rodzaju nijakiego kołotewko – 
kołotyfko pod Lwowem w Komarnie (‘tłuczek w maślnicy’) i u prze-
siedleńców z Tuligłów ‘tłuczek w maślnicy’ i ‘tłuczek do ziemniaków’ 
(kartoteka SGP i Paryl 2004: 56).

Formę kołotówka zanotowano w znaczeniu ‘tłuczek w maślnicy’ z Litwy 
oraz ‘mątewka’ spod Drohobycza (SGPK II 408), poza tym jako ‘mątew-
ka’ u przesiedleńców z Wołczuch pod Lwowem kołotufka obok kołotyfka
(Lwów 2015: 110, nr 791). Jako gwarową podaje ją również SW II 411.
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Bezpośrednie źródło tych pożyczek stanowią odpowiednie wyrazy 
ukraińskie i białoruskie. W gwarach zachodnioukraińskich występują 
one powszechnie, m.in. w gwarach ukraińskich na terenie Polski. Formę 
kołotika/колотíвка zapisano w Polsce w kilku punktach ukraińskich 
na południe od Przemyśla oraz powszechnie w gwarach ukraińskich na 
znacznym obszarze południowo-zachodniej Ukrainy w znaczeniu ‘tłu-
czek w maślnicy’, a rzadziej też jako ‘mątewka’ (AGB I m. 27, s. 45–46, 
2017 m. 23 i 330M, SDUP s. 65 nr 364 i s. 64 nr 351). Hrinčenko II 273 
i słownik współczesnego języka ukraińskiego SUM IV 235 podają wyraz 
колотíвка w znaczeniu ‘mątewka’. Forma kołotovka/колотóвка w gwa-
rach ukraińskich jest, jak się zdaje, rzadsza. Zapisano kołotovka w zna-
czeniu ‘tłuczek w maślnicy’ na terenie Polski w kilku punktach ukraiń-
skich w pasie od Dynowa po Przemyśl (Rieger 2017 m. 23 i 330M) oraz 
w Hłudnie pod Brzozowem i po stronie ukraińskiej w pobliżu Mościsk 
(SDUP s. 65 nr 364), a kołotowka chyba w znaczeniu ‘tłuczek do kartofl i’ 
w Bartnem w pow. gorlickim (Rieger 2016: 82). Natomiast dobrze zna-
na jest калатóка w języku białoruskim, zarówno w języku literackim, 
por. калатóка ‘mątewka’ (TSBM II 582), jak i szeroko w gwarach, 
por. калатóка, калатóвка ‘mątewka’, ‘tłuczek w maślnicy’, ‘tłuczek 
do kartofl i’ (SPZB II 368).

Pożyczka kołotucha występuje w języku polskim w kilku znacze-
niach: SGPK II 408 podaje kołotucha z polszczyzny na Litwie w zna-
czeniu ‘zacierka’ oraz z Podola ze słowniczka ułożonego w Kamieńcu 
Podolskim ([1870] 1999] w znaczeniu ‘śmietana podrabiana krochmalem 
albo mąką’. Kartoteka SGP notuje ze Sławatycz pod Włodawą kołotuχa 
‘rozbełtane zsiadłe mleko’, z Polesia z powiatu kowelskiego i części biel-
skiego kołotuχa jako ‘kasza z kartofl i’ (por. Tarnacki 1939: 56, mapa 
130) oraz z Knyszyna kołotuχa i kołomotuχa w znaczeniu ‘niewydarzona 
potrawa’ (por. Rembiszewska 2007: 156). Ponadto Cechosz-Felczyk 2004: 
90, 308 rejestruje z Podola kołotucha w znaczeniu ‘zupa z kartofl ami’ 
z Oleszkowiec i ‘zupa z mleka’ z Hreczan. Ze słowników notuje tylko 
SW II 411 jako gwarowe kołotucha 1. ‘śmietana podrabiana krochmalem 
albo mąką’, 2. ‘śmietana prażona’, 3. ‘zacierka’.

Źródłem są tu: szeroko znana w gwarach białoruskich калатýха (czę-
sto też калатýша) ‘zacierka’ (LAB IV 114, m. 355, SPZB II 368) i ukr. 
колотýха ‘podrabiana śmietana’ (Hrinčenko II 273), ‘podgrzane kwaśne 
mleko’ (SUM IV 235), na Huculszczyźnie kołotiucha ‘potrawa z duszo-
nej fasoli’ (Janów 2001: 100), na Zakarpaciu коло т’іка, колот’ýха, 
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e кол от’ýшка ‘maselnica’ (Hoca 2010: 95–96) oraz колот’іка, колотüка, 
колотýка, колотýшка ‘tłuczek z dziurkowanym krążkiem, którym ubi-
ja się masło w maselnicy’ (Hoca 2010: 96, mapa 93). Pożyczka ruska 
kołotuszka w znaczeniu ‘tłuczek do kartofl i’ oraz ‘mątewka’ znana była 
w polszczyźnie lwowskiej (Kurzowa 1985: 187–188), a formy kołotusz-
ka i kałatuszka wyznaczają szeroki zasięg w gwarach polskich, zresztą 
większy niż podaje Kostecka-Sadowa 2015: 240. 

SGPK II 408 ma kołotuszka ‘tłuczek do kartofl i’ spod Tomaszowa 
Lubelskiego oraz ‘tłuczek w maślnicy’ spod Radzymina (Łopaciński 
1894: 207), ponadto w znaczeniu ‘mątewka’ z Wąwolnicy pod Puławami 
(Łopaciński 1899: 760) i spod Drohobycza na Ukrainie. MAGP III 116, 
s. 53–63 notuje ten wyraz jako ‘tłuczek w maślnicy’ z kilkunastu punk-
tów: na południowych krańcach wschodniej Polski oraz z Hanaczowa 
w pow. przemyślańskim pod Tarnopolem (tu obok kołotuszka też koł-
tuszka). W Obszy pod Biłgorajem i w Moniatyczach pod Hrubieszowem 
występuje postać kałatuszka. 

W kartotece SGP znajdujemy ponadto kołotuška ‘mątewka’ ze 
Sławatycz nad Bugiem, kułutuszka ‘tłuczek do kartofl i’ ze wsi Rachanie 
pod Tomaszowem Lubelskim, kołotiszka ‘mątewka’ z okolic Potylicza 
w obwodzie lwowskim w rejonie żółkiewskim (Gajkowa 1947: 45). 

Pelcowa podaje kałatuszka ‘tłuczek w maślnicy’ z południowo-
-wschodniej Lubelszczyzny w wąskim pasie przygranicznym od Chełma 
po Tomaszów Lubelski (Pelcowa 1994: 87, 123, mapa 16; 1997: 193, 
mapa III; SGL VI (2019), m. 50, s. 214) oraz w znaczeniu ‘tłuczek 
do ziemniaków’ z trzech punktów spod Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego 
(Pelcowa 2001: 186, mapa 80, SGL VI (2019), m. 58, s. 214).

PAE VI na mapie 336 ‘tłuczek w maślnicy’ ma kilka wyrazów współ-
rdzennych bez ściślejszej lokalizacji każdego z nich: kałatuszka, kołotusz-
ka, kołtuszka, kołtewka, kołtówka z siedmiu miejscowości w pasie przy-
granicznym od Moniatycz pod Hrubieszowem po Kalwarię Pacławską 
na południe od Przemyśla.

Kostecka-Sadowa 2008: 165 notuje zaś postać kałatuszka w znaczeniu 
‘grzechotka’ z języka trzech pokoleń z pogranicznych Mościsk.

Ponadto znana była kołotuška ‘mątewka’ w języku przesie-
dleńców spod Tarnopola: z Hanaczowa (podawał to już MAGP), 
Kozłowa, Firlejowa i Kaczanówki (Tarnopol 2007: 131, nr 791) i spod 
Lwowa z miejscowości Białe (tu w postaci kołoćuszka), Siemianówka 
i Kołtów. Ponadto w Boryczówce pod Tarnopolem zapisano kołoduška
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‘kółko przy kiju maślnicy osłaniające otwór w jej wierzchu’ (Tarnopol 
2007: 97, nr 517).

Ze słowników notuje tylko SW II 412 jako gwarowe kołotuszka 1. por. 
kołotucha, 2. ‘tłuczek do kartofl i’, 3. ‘tłuczek w maślnicy’, 4. ‘mątewka’.

Polska gwarowa kołotuszka, kałatuszka ma bezpośrednie źródła w ję-
zyku ukraińskim i białoruskim, por. w gwarach ukraińskich na terenie 
Polski kołotuška i kołuška ‘tłuczek w maślnicy’ koło Radymna (Rieger 
2017: m. 23), калатýшка ‘ts.’ z Olchowca pod Biłgorajem, колотýшка 
z Wietlina pod Jarosławiem i кулутýшка ze Starego Sioła pod Lubaczowem 
(SDUP 65, nr 364), poza tym калатýшка ‘element w żarnach, w któ-
rym tkwi mielak’ z Biszczy pod Biłgorajem (SDUP 52, nr 235) oraz 
gwarowe białoruskie калатýшка ‘potrawa z kartofl i i mąki’, ‘zacierka’, 
‘omlet’ (SPZB II 368, LAB IV m. 365, s. 116), również w dialektach 
wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie kałatuška ‘tłuczek w maśl-
nicy’ w Kopczanach na północny wschód od Dąbrowy Białostockiej 
(AGWB VI 187, s. 214–215) oraz kałatuška i kołotuška ‘grzechotka’ 
w trzech punktach pod Siemiatyczami (AGWB VI 119, s. 52–53). 

W dialektach zachodnioukraińskich sąsiadujących z dialektami polskimi 
i słowackimi występuje wiele współrdzennych formacji, jak kołotow ‘tłu-
czek w maślnicy’, ‘tłuczek do kartofl i’, ‘mątewka’ (Rieger 1995: 67, 95, 
2016, 82), кулут’áтко ‘tłuczek w maślnicy’ (SDUP 65, nr 364), kołotiw-
cia, колотíвц’а ‘tłuczek w maślnicy’ i ‘mątewka’ (Rieger 1995: 95, SDUP 
65, nr 364 i 64, nr 351), kołotowcia, колотóвц’а ‘tłuczek w maślnicy’ 
(Rieger 1995: 95, SDUP 65, nr 364), kołoť ica, kołotivča, kołotoca, 
kołotoča, kołotowca ‘tłuczek w maślnicy’ (AGB I m. 27, s. 45–46). 
Świadczy to o wielkiej żywotności tych formacji w gwarach ukraińskich.
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e Kindziuk ‘żołądek, brzuch’, ‘wędlina – wędzony 
żołądek świni nadziany mięsem wieprzowy m’

W językach słowiańskich *kinďukъ, *kinďuχъ ‘żołądek’ stanowi po-
życzkę turecką, został przejęty z kipczackiego kündik, kindik ‘pępek’, 
por. Zajączkowski 1934: 36, Stachowski 2014: 333. Znany jest on językom 
wschodniosłowiańskim i regionalnie językowi polskiemu (Rembiszewska, 
Siatkowski OLA IX s. 208–209 mapa IV turcyzmów). 

W OLA IX był on notowany w znaczeniu ‘brzuch (człowieka i) zwie-
rzęcia’ m. 51 i ‘żołądek człowieka (i zwierzęcia)’ m. 52. W jednym z tych 
znaczeń lub w obu powszechnie występuje na Białorusi oraz w północnej 
i wschodniej części Ukrainy, najszerzej w znaczeniu ‘żołądek zwierzę-
cia’. Na Białorusi notowano postaci kindziuk, kińdziuk, kuńdziuk oraz 
kendiuch, kendiuch, na Ukrainie kandiuch, keńdiuch, kendiuch. 

W materiałach spoza OLA wyraz ten ma dalsze poświadczenia w gwa-
rach wschodniosłowiańskich. W atlasie białoruskim w znaczeniu ‘żołą-
dek świni’ na znacznym obszarze zachodniej Białorusi, jedynie poza naj-
bliższą okolicą Brześcia, notowano postaci: кiндзк, кундзк, кiндзχ, 
кндзχ (LAB I 24, s. 37). W słowniku pogranicza polsko-białorusko-
-litewskiego podano кiндзк, кiндзχ, кэндюχí pl. w znaczeniu ‘żołą-
dek zwierzęcia’, ‘potrawa z wieprzowiny nadzianej w żołądek wieprza’ 
i in. oraz кундзк jako ‘żołądek zwierzęcia’ (SPZB II 462, 571). Bogatą 
dokumentację brus. кiндзк w znaczeniu ‘żołądek’, a także jako rodzaj 
wędliny ‘żołądek świni nadziewany kaszą lub mięsem’ oraz кéндзюχ
ma ESBM V 34, 21. Z języka ogólnego TSBM II 686 podaje кiндзк
‘żołądek’ znany odmianie potocznej białoruszczyzny.

Słowniki ukraińskie notują кéндюχ w znaczeniu ‘żołądek zwierzęcia’ 
(Hrinčenko II 235) oraz jako jedzenie ‘żołądek świni nadziewany mię-
sem’ i ‘pierwsza część żołądka przeżuwaczy’ (SUM IV 440, ESUM II 423). 
Z gwar ukraińskich na wschodnim Polesiu zapisano w niewielu miejsco-
wościach: кенд’уχ, к’інд’уχ ‘sprasowany żołądek świni nadziany mię-
sem lub podrobami’; na tym obszarze wymieniony leksem ma znaczenie 
‘żołądek zwierząt rogatych’ (Turčyn 2012: 146).

Również w zachodnich gwarach rosyjskich poświadczony jest кaндк, 
кaндχ, кéндюк, кéндюχ ‘brzuch’, ‘żołądek’, jako ‘potrawa z wieprzowi-
ny nadzianej w żołądek wieprza’ i jeszcze w innych znaczeniach (Dal II 
84, 104 s.v. кезево, 105, SRNG XIII 40, 181), por. Siatkowski 2012: 
203, 217, 219–220. 



123

Ścisłego podziału między formami białoruskimi i ukraińskimi nie ma. 
Można jedynie powiedzieć, że w języku białoruskim przeważają formy 
z samogłoską i w rdzeniu oraz spółgłoską -k w zakończeniu, a w ukra-
ińskim z samogłoskami a, e w rdzeniu i spółgłoską -χ w zakończeniu.

Do gwar białoruskich i ukraińskich ściśle nawiązują dialekty wschod-
niosłowiańskie na Białostocczyźnie: w znaczeniu ‘żołądek człowieka’ 
notowano tu od górnej Biebrzy do Narwi, częściowo na samym pogra-
niczu, ińuk, a szeroko pod Białymstokiem między Supraślą i Narwią 
ińuχ (AGWB V 70, s. 174–175).

W OLA IX m. 51 wymieniono ińuk na terenie Polski w znacze-
niu ‘brzuch zwierzęcia’ w Pomianach koło Augustowa (p. 275) oraz 
w Słomiance w pow. monieckim (p. 287), a więc na terenie nawiązują-
cym bezpośrednio do gwar wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie. 
Z materiałów spoza OLA, zgromadzonych przez Sawaniewską-Mochową 
1990: 162–163, Kurzową 1993: 370, Siatkowskiego 2012: 203, 217, 
219–220 i Kostecką-Sadową 2015: 164 wiadomo, że kindziuk ma w ję-
zyku polskim dosyć bogate poświadczenia, zresztą w bardzo różnych 
postaciach fonetycznych. 

Słownik Karłowicza podaje kindiuch ‘żołądek zwierzęcia’, pogardli-
wie też u człowieka spod Kamieńca Podolskiego (Kremer [1870] 1999: 
287), kindziuk ‘potrawa z wieprzowiny nadzianej w żołądek wieprza’ 
z Mazowsza, kiendziuk ‘żołądek świni do zbierania sadła’ spod Tykocina 
(Gloger 1893: 826), kndziuch ‘żołądek wieprza nadziewany kaszą lub 
mięsem’ spod Chełma na Lubelszczyźnie, kinduch ‘brzuch konia’ znad 
Raby (SGPK II 355). Pomijany we wcześniejszych zestawieniach – 
skontaminowany zapewne z bandzioch – kandzioch ‘wielki brzuch’ udo-
kumentowano spod Krakowa, Wadowic, Bochni, z Zakopanego i znad 
Raby, kańdos ‘ts.’ spod Ropczyc, kajdzioch ‘człowiek z dużym brzu-
chem’ z Żarnówki nad Skawą oraz kandziuch albo kindziuk u Polaków 
litewskich (SGPK II 301). Z Wileńszczyzny kindziuk ‘żołądek wieprzowy 
albo barani’, ‘potrawa z wieprzowiny nadzianej w żołądek wieprza’ po-
świadczony jest u Karłowicza 1984: 45, również w znaczeniu ‘zawiniątko,
węzełek’, też u Walickiego 1886: 96–97 i Bielikowicza 1975: 139, po-
wszechnie w gwarach polskich na Litwie: Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 
220–221 notują kindziuk i kindziuk ‘żołądek wieprzowy’ i/lub ‘potrawa 
z wieprzowiny nadzianej w żołądek wieprza’ z miejscowości Dojlidy pod 
Solecznikami, spod Landwarowa, Mejszagoły i Świętników koło Wilna, 
z Imbrodów i Kalniszek koło Jeziorosów oraz z miejscowości Ażołajcie 
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e i Lepy na Kowieńszczyźnie (z Kowieńszczyzny podaje też Karaś 2002b: 
286), a także z Bujwidz na Wileńszczyźnie kińdziuk ‘żołądek wieprzowy 
nadziewany mielonym mięsem’ (Dwilewicz 1997: 117), por. w SMPP 
416 dalsze lokalizacje na Litwie. Rieger 2014: 127 ma kindziuk w obu 
tych znaczeniach z dialektów polskich na Brasławszczyźnie.

Węgorowska 2004: 350–351 kindziuk ‘żołądek wieprza’, ‘salceson’ 
podaje z języka przesiedleńców z Kresów Północno-Wschodnich oraz 
z publikacji Hanny Szymanderskiej i Melchiora Wańkowicza.

W kartotece SGP znajdujemy bogate poświadczenia tego wyrazu na 
pograniczu wschodnim oraz w południowej Małopolsce. W znaczeniu 
‘żołądek zwierzęcia’ i/lub ‘potrawa z wieprzowiny nadzianej w żołądek 
wieprza’ został zanotowany kinuk pod Sejnami (Zdancewicz 1966: 77), 
w Radziuszkach, a także ińuk ‘żołądek wieprzowy wypełniony kawałka-
mi przechowywanego solonego mięsa’ (Zdancewicz 1956: 220), kędziuk, 
eńuk ‘potrawa’ w Bilwinowie na Suwalszczyźnie, kindziuk ‘ts.’ pod 
Augustowem (w objaśnieniu odautorskim: Osipowicz, 2009: 110, skiłańdź – 
to samo co kindziuk, żołądek wieprzowy lub barani, nadziany, wędzony; 
rodzaj salcesonu), kindziuk ‘brzuch, żołądek’ spod Sokółki (Nowowiejski 
[1992] 2010: 244), kindziuk ‘żołądek’ w Dobrzyniewie koło Białegostoku, 
ińuk ‘potrawa’ w Budach koło Hajnówki, kindziuk, kiendziuk ‘żołądek’ 
pod Bielskiem Podlaskim (Ludwik Czarkowski), eńduχ ‘ts.’ w Łomazach 
pod Białą Podlaską, kędziuk na Kurpiach (Adam Chętnik). 

W amatorskim słowniczku gwary z pogranicza Suwalszczyzny i Mazur 
pod hasłem kiędziuk znalazło się dość obszerne objaśnienie: 

zwierzęcy żołądek wypełniony drobno posiekanym, odpowiednio doprawionym 
mięsem. Przykryty deską obciążoną wielkim kamieniem, był silnie sprasowa-
ny. Przez to tracił powietrze, jakie nagromadziło się między kawałkami mięsa, 
a także płyny w mięsie występujące. Był więc to sposób konserwowania mię-
sa. Kiędziuka używano do potraw gotowanych z kapusty albo też zjadano go 
z chlebem (Ratasiewicz 2010: 41). 

Oprócz wschodu, w Małopolsce zapisano kandzioch ‘brzuch, wielki brzuch’ 
poza podanymi już przez J. Karłowicza poświadczeniami spod Krakowa, 
Wadowic i Bochni, z Zakopanego i znad Raby jeszcze w Sromowcach 
Wyżnych pod Nowym Targiem i w Mszanie Górnej pod Limanową 
(kartoteka SGP). 

Omawiany wyraz został zanotowany również w słownikach. SWil I 190 
podaje kindziuk albo kundziuk w znaczeniach ‘żołądek wieprzowy lub 
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barani’, ‘potrawa z wieprzowiny nadzianej w żołądek wieprza’, okre-
ślając je jako prowincjonalne i potoczne, a SW II 326, 332, 339, 632 
uznaje go za gwarowy i przytacza postaci kindziuk, kiendziuk, kandziuk, 
kundziuk, kandzioch, kandziuch w znaczeniach ‘żołądek wieprzowy lub 
barani’, ‘rodzaj potrawy z mięsa nadzianego w żołądek wieprza’, ‘kiszka 
czarna’, ‘człowiek bojaźliwy’. 

Wyraz kindziuk pojawił się w literaturze pięknej – w powieści Tadeusza 
Konwickiego Dziura w niebie jako lekceważąca forma zwracania się do 
drugiej osoby pozostającej w relacji podrzędnej: „Milcz t y, kindziuk – 
wtrącił się adiutant marszałka” (NKJP).

Nazwa kindziuk obecna też jest w warstwie proprialnej. Nazwisko 
Kindziuk największą frekwencję ma w województwie podlaskim. 

Historia wyrazu oraz jego geografi a wyraźnie przemawiają za przyj-
mowanym tu pośrednictwem języków wschodniosłowiańskich w przeję-
ciu tej pożyczki tureckiej do języka polskiego. Zakłada się pośrednictwo 
ukraińskie, por. Brückner SE 230, Zajączkowski 1934: 36 lub białoruskie, 
por. Sawaniewska-Mochowa 1990: 103, Kurzowa 1993: 370, Nowowiejski 
[2004, 2000] 2010: 270, 279, Siatkowski 2012: 220, Kostecka-Sadowa 
2015: 164 (ale podawany przez nią Sławski SE II 309 mówi tam o ruskim 
pochodzeniu innego wyrazu kindiak ‘koc, derka’), SW II 332 i 339 dla 
pewnych form przyjmuje wpływ ukraiński, dla innych białoruski. Można 
uznać, że formy zawierające samogłoskę -i- w rdzeniu oraz spółgłoskę 
-k w zakończeniu pochodzą najpewniej z białoruskiego, natomiast for-
my z -a- lub -e- w rdzeniu i z -χ w zakończeniu raczej z ukraińskiego. 
Występująca u nas w tej pożyczce spółgłoska  nie przemawia przeciw 
pożyczce z języka ukraińskiego, bowiem zastąpienie w procesie zapo-
życzenia miękkiego ď przed samogłoskami przednimi przez  należy 
uznać jako zupełnie naturalne. Ścisłe rozgraniczenie wpływu obu tych 
języków jest jednak niemożliwe. W publikacji omawiającej tradycje pol-
skiego stołu zapisano dwie postaci: kindziuch podlaski i kindziuk litewski 
(Ogrodowska 2012: 172, 173).

Trzeba dodać, że w związku z uznaniem w Unii Europejskiej kin-
dziuka ‘potrawy z wieprzowiny nadzianej w żołądek wieprza’ za litew-
ski produkt regionalny, rodzi się przekonanie, że nazwa tej coraz szerzej 
w Polsce znanej wędliny jest u nas pożyczką litewską. Poza tym kindziuk 
z Puńska znajduje się na liście produktów regionalnych województwa 
podlaskiego sporządzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Pozorną proweniencję litewską mogą wzmacniać poświadczenia z gwar 
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e litewskich w okolicach Puńska na Suwalszczyźnie (na Litwie w sklepach 
ta wędlina najczęściej nosi nazwę skіlá ndіs) – kindziukas ‘kindziuk, żo-
łądek wieprzowy nadziewany kawałkami solonego mięsa’ (Smoczyński 
1984: 196). Pozajęzykowe powinowactwo z Białorusią w pewien spo-
sób potwierdza informacja zamieszczona w książce Przy wileńskim sto-
le, gdzie przepis na kindziuk podano za wilnianką pochodzącą z Grodna 
(Hołub 1992:187, 188). 

Zatem, ten litewski turcyzm kindziukas ‘żołądek’ dostał się na Litwę 
przez pośrednictwo białoruskie.
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Kipiątek ‘wrzątek, ukro p’

Jest to ciekawy typ pożyczki, którą już omówiła Sawaniewska-Mochowa 
1990: 70, przyjmując XIX-wieczne zapożyczenie z języka rosyjskiego, 
por. też Kostecka-Sadowa 2015: 207. Nowsze materiały pozwalają wpro-
wadzić tu pewne istotne uzupełnienia.

Formacja *kypętьkь występuje głównie w językach wschodniosło-
wiańskich, por. strus. кипятокъ, ros. кипток, ukr. кип’ятóк, brus. 
dial. кiптак, кiпятóк. ESSJ XIII 265–266 uznaje ją za prasłowiańską, 
chyba głównie ze względu na rzadkie sch. кипýтак ‘tryskające źródło’, 
ponieważ cytowany w słowniku również pol. kipiątek jako pożyczka nie 
może być uznany za prasłowiański.

Na terenach bezpośredniego kontaktu gwarowego pojawia się kilkakrot-
nie, nieraz obocznie z wyrazem wrzątek, postać niespolonizowana fone-
tycznie kipiatok. Zapisano ją na Wileńszczyźnie pod Landwarowem koło 
Trok kipiatok ‘wrzątek’, „do wrzątku, do kipiatka” oraz w Traczunach 
na północ od Ignalina „zalejisz goroncym kipiatkom” (Rieger, Masojć, 
Rutkowska 2006: 221), w Stryłungach koło Widz na Brasławszczyźnie 
„zalać kipiatkom, wrzątkiem, gorąco wodo” (Rieger 2014: 127, por. też 
SMPP 416). Smułkowa 2009: 312 natomiast w wypowiedziach polskich 
w gwarach polskich na Brasławszczyźnie ma polski vžontek, fšontek, 
vžontak, žontek, a iatok tylko w wypowiedziach uważanych za biało-
ruskie. Kipiatok ‘wrzątek’ podali autorzy amatorskiego słowniczka, re-
jestrującego gwarę mieszaną polsko-wschodniosłowiańską w okolicach 
Hajnówki (Awksentiuk, Chilimoniuk 2017: 44).

Poza tym obcy fonetycznie kipiatok został odnotowany w Hreczanach 
na Podolu „Przynoi kipjatku, kipjoncy wody” (Cechosz-Felczyk 2004: 
306), jako oboczny kipiatok i kipiątek ‘wrzątek’ w języku przesiedleńców 
spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 408), a także zapisany przez 
Kudzinowskiego w Knyszynie kiṕatok ‘wrzątek’ oraz kiṕuscy ‘kipiący’ 
(Rembiszewska 2007: 154, 24, 26, 27, 34, 51), ponadto w gminie Dąbrowa 
Białostocka kipiatok (Białomyzy, Wierzbicka-Piotrowska 2019: 269).

Spolonizowana fonetycznie forma kipiątek w gwarach pojawia się 
rzadko. Sawaniewska-Mochowa 1990: 70 przytacza kipiątek z Podręcznika 
Karłowicza, chociaż w drukowanej wersji (Karłowicz 1984) go brak, poza 
tym z gwary miejskiej Supraśla (Doroszkiewicz 1984: 58). W kartotece 
SGP jest jeszcze tylko kipiątek ‘wrzątek’ spod Biłgoraja. Już SGPK II 
356 podał z okolic Drohobycza niezależną polonizację kipiączka.
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e Przytoczone formy gwarowe należy uznać za pożyczki: na północy 
białoruskie, na południu ukraińskie.

Natomiast kipiątek ‘wrzątek, ukrop’ w XIX-wiecznych utworach pi-
sarzy związanych z Kresami, stanowi niezależną pożyczkę, najpewniej 
z rosyjskiego, jak to przyjmuje Sawaniewska-Mochowa 1990: 70. Z tego 
okresu ma on zresztą dosyć bogate poświadczenia. Jest także odnotowa-
ny w słownikach. SWil I 490 uznaje kipiątek ‘wrzątek, wrząca, gotująca 
się woda’ i ‘samowar’ za prowincjonalizm przejęty z języka rosyjskie-
go. SW II 340 podaje kipiątek bez komentarza w znaczeniu ‘wrzątek, 
ukrop’ i przen. ‘wrzenie, fermentacja umysłów’ z cytatami z utworów 
Józefa I. Kraszewskiego, Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz 
jako gwarowy w znaczeniu ‘samowar’. Ma także kipiątko ‘wrzątek’ 
z utworu Kazimierza Rojana (Rosinkiewicza). W SJPD III 688 kipią-
tek, z przykładami z XIX-wiecznych utworów Henryka Rzewuskiego 
i Marii Konopnickiej, określony jest jako rzadki. 

Szczególnie często używa go Eliza Orzeszkowa: w Nad Niemnem
„Wtem coś zawarczało i zadzwoniło na kształt gotującego się kipiątku”, 
„Zamiast świeżości, blasku i kipiątku wezbranego życia unosił się teraz
nad tą równinę łagodny smętek natury”, „Jak kipiątek długo i szczelnie
zamknięty po zerwaniu pokrywy z gwałtem i szumem wylewa się na
zewnątrz naczynia” (Orzeszkowa 1888), w utworze Meir Ezofowicz: 
„słowa jego przez kipiątek ten wzburzonych gwarów przepływały wy-
raźnie”, w Chamie „jak wzburzony kipiątek wylewały się z niej słowa
wdzięczności, radości, podziwienia dla jego dobroci” (Orzeszkowa 1888), 
w Rodzinie Brochwiczów „zabiegów, pogoni, zdobywania, uczenia się, 
wzbogacania, które nieustannym kipiątkiem napełnia tam przestrzenie
szerokie” (Orzeszkowa 1885) (SGPK II 356). Przy okazji odwołań do 
twórczości E. Orzeszkowej warto zaznaczyć, że omawiany wyraz był 
przez edytorów traktowany jako prowincjonalizm, zamieniany nieraz na 
„wrzątek”, jak to się stało przy okazji publikacji Zwierzeń w czasopiśmie 
„Kraj” (Danka 2019: 35).

U J.I. Kraszewskiego występuje w powieści Przed burzą (w zna-
czeniu przenośnym) „Denuncyowano wykroczenia śmieszne, straszne-
go tego kipiątka, który wrzał na spodzie, ledwie miano jakieś ciemne
przeczucie” (Kraszewski 1876: 7) i Bracia zmartwychwstańcy: powieść
z czasów Chrobrego „Kipiątek prędko stygnie. Niechby tylko czepiec
włożyła, zaraz by jej głowa oziębła” (Kraszewski 1876: 121), u W. Pola 
w utworze Pan Starosta Kiślacki „Lecz Sokół [pies, chart – D.R., J.S.] 
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osypkę na chińskiej brał czarze, parzoną kipiątkiem z pierwszego podo-
ju” (Pol 1877: 193) i w jego Pieśniach Janusza  „Jak moskiewska broń 
brzęknęła, Krew kipiątkiem wytrysnęła” (1878: 93), a u Teodora T.
Jeża kipiątek ‘war, wrzątek, wrzenie’ w powieści Komysznik „promie-
nie szły od nich [tj. oczu] i oblewały człowieka niby kipiątkiem” s. 61 
i w Pamiętnikach „opisać niepodobna tego tłumów orężnych kipiątka” 
III 243 (Doroszewski 1949: 33).

Poza tym odnotowano go u M. Konopnickiej w Nowelach: „ale 
Zapartemu złość po twarzy kipiątkiem szła” i „Aż mu do oczu podeszła 
kipiątkiem wielka gorąca łza” i u Rzewuskiego „podaje mi na tacy im-
bryk z kipiątkiem i fi liżankę” (Konopnicka 1897).

Mieczysław Smogorzewski wyraz kipiątek sytuuje wśród „potknięć, 
szablonów i partactwa”, które trafi ają się autorom tekstów. Jako przykład 
przywołuje fragment recenzji teatralnej Karola Irzykowskiego „Poezja 
Hebbla była w tym, że cały ten splot intelektualny uruchomił jako kipią-
tek życiowy” i komentuje to w sposób dość kategoryczny:

Niech mi daruje duch wielkiego krytyka, ale ów kip ią t ek  jest kopią rosyj-
skiego słowa kip ia tok .  Polski odpowiednik wrzą t ek  zapewne w tym zdaniu 
nie byłby na miejscu, ale i wyraz użyty też nie jest szczęśliwie dobrany. Lepiej 
sobie poradził Stanisław Witkiewicz, gdy w jednym z „Listów do syna” (list 
145), pisząc o rewolucji 1905 roku, użył wyrażenia war rewolucyjnych ruchów 
(Smogorzewski 1972: 362).

Formacja kipiątek, jak to już stwierdziła Sawaniewska-Mochowa, nie ma 
żadnych cech obcości i mogła powstać także niezależnie w języku pol-
skim, jednak przytoczony materiał wyraźnie przemawia za tym, że jest to 
pożyczka wschodniosłowiańskiego kipiatok, który został spolonizowany 
fonetycznie na kipiątek.
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e Koczerga, koczarga, koczerha i kociuba
‘urządzenie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’, 

‘pogrzebac z’

Koczerga, koczarga oraz kociuba występują w języku polskim w zna-
czeniach ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’ i ‘po-
grzebacz’, przy czym trudno oba narzędzia ściśle rozdzielić. Kociuba ma 
poza tym jeszcze inną semantykę.

Psł. *kočerga, *kočga łączy się zwykle z ros. dial. кочера ‘sękate 
drzewo, pień’ (por. np. Vasmer ESRJ II 358, Sławski SE II 321–322, ESSJ 
X 105–106). Występuje powszechnie w językach wschodniosłowiańskich, 
z tym że szerokim pasem w części centralnej na Białorusi i Ukrainie od 
granicy z Litwą (w języku litewskim kačérga, kačiárga jako pożyczka 
z białoruskiego – Fraenkel I 201) aż po granicę z Rumunią, a zwłaszcza 
od Brześcia nieco na południe od Dniestru, występuje też, a nawet zdecy-
dowanie dominuje lub jest wyłączna, kociuba (brus. кацýба, ukr. коцба, 
коцýба, кацýба). Dobitnie to pokazują atlasy gwarowe: białoruski (LAB IV 
m. 90, s. 48) i ukraiński (AUM II m. 282, s. 62). Widoczny tam układ 
terenowy wyraźnie dowodzi, że kociuba jest tu wtórna, ale na znacznym 
terenie wyparła pierwotną koczergę. Poza tym koczerga pojawia się re-
gionalnie w języku polskim i słowackim.

W języku rosyjskim кочерга ‘narzędzie do przesuwania węgla w pie-
cu’ poświadczona jest od 1585 r. (SRJ XI–XVII, t. VII 389), wyraz 
кочергá w tym znaczeniu notuje też SRJ XVIII, t. X 213, Dal II 180–181, 
SSRLJ V 1552 i Ožegov 2008: 398.

W języku białoruskim nazwę кочерга notowano od 1579 r. (HSBM 
XVI 68), w gwarach jako ‘urządzenie do wygarniania węgla z pieca 
chlebowego’ w postaciach качаргá, кочэргá itp. Licznie występuje nie-
mal na całej Białorusi, poza samym skrawkiem południowo-zachodnim 
od Brześcia po prawy dopływ Prypeci rzekę Stwiha, gdzie jest кацюбá
(LAB IV m. 90, s. 48). Na Polesiu dokładniej podział między zajmują-
cą przeważającą jego część nazwą kociuba i zlokalizowaną na krańcach 
północno-wschodnich nazwą kočerha przedstawił Tarnacki 1939: 38, 
mapa 74. Wyraz качаргá w tym znaczeniu notuje też wielokrotnie słownik 
pogranicza SPZB II 444. Postać качаргá ‘pogrzebacz’ właściwa jest też 
współczesnemu białoruskiemu językowi literackiemu (TSBM II 669–670). 

W języku ukraińskim w znaczeniu ‘narzędzie do wygarniania węgla 
z pieca chlebowego’ oraz ‘pogrzebacz’ używane są obie nazwy: кочергá
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i коцюбá. Кочерга poświadczona jest od 1642 r. (SUM XVI–XVII, 
t. XV 65), кочергá zapisał również Hrinčenko II 295 oraz słownik współ-
czesnego języka ukraińskiego (SUM IV 315). 

W gwarach ukraińskich występują obie nazwy, często w znacznym 
przemieszaniu, a podział między nimi jest dosyć skomplikowany. Dla 
nas najważniejsze jest bliższe sąsiedztwo z Polską. 

Na mapie AUM II 282 na całej północy aż mniej więcej po Dniestr 
dominuje коцýба, кацýба (dokładniej o podziale tych form piszemy przy 
omawianiu nazwy kociuba). W rozproszeniu i to zupełnie sporadycznie 
pojawia się tu кочергá. Na północy кочергá częściej występuje tylko 
z daleka od Polski nad rzekami Horyń i Uborć. Dominuje ona też na 
południe od Dniestru. Janów 2001: 98–99 ma w znaczeniach ‘urządze-
nie do wygarniania węgla z pieca’, ‘pogrzebacz’, ‘łopatka do ognia przy 
kuchni’ zarówno kociuba, kaczuba, kaciubka, jak i koczerha, koczierha. 
Pojawia się tu informacja, że według wierzeń ludowych na Huculszczyźnie 
wiedźmy jeżdżą na koczerhach.

W gwarach wschodniosłowiańskich na terenie Polski występują obie 
nazwy, nawiązujące do sąsiednich terenów białoruskich i ukraińskich. 
W AGWB m. 156, s. 140–141 na północy sięga aż po rzekę Supraśl, a na 
samym wschodzie po Narew, nazwa kačarha, kačerha, kočerha i po-
dobne, które łączą się z większością gwar białoruskich, a na pozostałym 
terenie zapisano różne postaci nazwy kociuba, jak kouba, kocuba, 
kauba, kacuba, które z kolei właściwe są przede wszystkim gwarom 
ukraińskim, m.in. pod Brześciem.

W atlasie ukraińskim AUM II m. 282, s. 62 pograniczne punkty ukraińskie 
na terenie Polski ściśle nawiązują do gwar na sąsiedniej Ukrainie: na całym 
polskim pograniczu wschodnim w p. 654–661 jest zlokalizowana коц’уба lub 
коц’уба, a w punktach 662–663 кац’уба lub кац’уба. Dopiero na południu 
Polski w p. 664. Wierchomla koło Piwnicznej-Zdroju, 665. Bartne koło Gorlic 
(por. też Rieger 2016: 80) i 666. Krempna koło Jasła pojawia się кочергa lub 
кочергa, a w p. 667 Komańcza pod Sanokiem кочаргa i коц’уба.

W ukraińskich gwarach nadsańskich przeważa kaćuba, kaćuba, ka-
ćuba, koćuba i tylko po stronie ukraińskiej pod Dobromilem w dwóch 
punktach zanotowano kočerha (Rieger 2017: m. 27).

Z gwar łemkowskich na terenie Polski i Słowacji Rieger 1995: 66 
podaje w znaczeniu ‘pogrzebacz’ głównie koczerha, koczeha oraz ko-
czarha w punkcie Šarišský Štiavnik na Słowacji i koczarha w Komańczy, 
a zupełnie wyjątkowo w Tyliczu kociuba. 
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e Koczerga ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’ znana 
jest również dialektom słowackim. Na samym wschodzie Słowacji oraz 
w części północno-wschodniej na pograniczu słowacko-polsko-ukraiń-
skim zanotowano kočerha i rzadziej też kočejrha (ASJ I m. VI 4, s. 158, 
por. też SSN I 795 z okręgów Sobrance i Trebišov). Warto dodać, że 
nazwa ta z ukraińskiego została przejęta do języka rumuńskiego jako 
cociorba (Tiktin I 381), na Mołdawię jako кочóрбэ, кочоарбэ (SDEM 
208) oraz do węgierskiego jako kočerba (Kniezsa 1955 I 271).

W gwarach bojkowskich w znacznym przemieszaniu występują koćuba, 
kaćuba, kocyba oraz kočerha i podobne, por. AGB I m. 16, s. 36–37.

To znaczne przemieszanie nazw *koczerga i *kociuba w gwarach 
białoruskich i ukraińskich jest zapewne wynikiem tego, że pierwotna tu 
*koczerga została częściowo wyparta przez późniejszą *kociubę. Taki 
stan właściwy jest także gwarom wschodniej Polski.

Przedstawimy najpierw nazwę koczerga. Za regionalizm wschodnio-
polski, znany też polskim dialektom kresowym, uznały go Sawaniewska-
Mochowa 1990: 163–164, Kurzowa 1993: 372, zaś Rembiszewska 2006: 
68–69, 2007: 35, 155 i Kostecka-Sadowa 2015: 241–242 za zapożycze-
nie wschodniosłowiańskie, na północy z języka białoruskiego, na połu-
dniu – z ukraińskiego. Zgromadzone w tych pracach materiały oraz bo-
gate nowsze dane zdają się to przypuszczenie potwierdzać. Omawiany 
wyraz, w znaczeniu metaforycznym funkcjonuje w socjolekcie młodzie-
ży polskiej Wilna – koczerga ‘długi, duży nos’ (Dawlewicz 2000: 98).

SGPK II 393 ma koczarga ‘pogrzebacz’ z Lindego, gdzie przytaczany 
jest słownik G. Knapskiego oraz koczerha, koczerga z Litwy (z powoła-
niem się na Karłowicza i Walickiego). 

MAGP IX m. 444, s. 126–129 i XII m. 597, s. 182–186 podaje ko-
czergę ‘urządzenie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’, okreś-
lając ją jako wyraz kresowy, jedynie z Wierzchjedliny koło Sokółki 
(kočerγa) i z miejscowości Baciki Średnie pod Siemiatyczami (kočyrga) 
oraz z punktów przesiedleńczych z Litwy: z Nowych Trok i Rogowa 
w powiecie wiłkomierskim koło Poniewieża.

Kartoteka SGP przynosi dalsze lokalizacje z gwar na wschodzie 
Polski: w znaczeniu ‘pogrzebacz’. Zdancewicz 1964: 242, 1975: 33 poda-
je kačerha jako pożyczkę białoruską spod Sejn, Bogusław Nowowiejski 
[1992] 2010: 244 koczerga z Sokółki na Białostocczyźnie, AGP 2 (2000), 
m. 163 spod Augustowa i Sokółki, Kudzinowski kọćerga z Knyszyna 
(Rembiszewska 2006: 68–69; u najstarszych kočerha, 2007: 35, 155), 
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Sawaniewska-Mochowa 1990: 163–164 przytacza dalsze lokalizacje 
z Białostocczyzny, częściowo uzyskane na podstawie informacji ustnych. 
Jako najdalej wysuniętą na zachód znajdujemy w AGM VI s. 99 nazwę 
koczerga ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’ w miej-
scowości Grochowo na południe od Piaseczna. Poza tym w Siematyczach 
odnotowano wyraz kaczerha w znaczeniu ‘łyżka do mieszania roztopio-
nego ołowiu’ (kartoteka SGP). W OKDA I m. 63 na Podkarpaciu tylko 
w traktowanej jako punkt ukraiński w Komańczy zapisano kọaroha, 
powszechnie zaś ćosk, ćosek.

Bogato reprezentowana jest koczerha, koczarga ‘pogrzebacz, ożóg’ 
na Litwie zarówno w polszczyźnie wileńskiej, jak i w gwarach. 

Walicki 1886: 97 notuje koczerha, Karłowicz 1984: 45 koczerga, 
koczerha ‘kosior, ożóg, pogrzebacz’, Turska 1982: 74 przytacza z pol-
szczyzny wileńskiej koerga, wywodząc ją z brus. kačarha (cytuje też 
koczerha z Walickiego i koczarga ze SWil I s. 77 i 79), a znajomość tego 
wyrazu w okresie powojennym w Sławęcinie na Pomorzu zachodnim 
u przesiedleńców z Wileńszczyzny potwierdza Anna Basara 1972: 133.

Koczerga ma także bogate poświadczenia na Wileńszczyźnie w gwarach. 
Zdaniukiewicz 1972: 160 podaje z Łopatowszczyzny kučerga, kočerga, 
kačerga w znaczeniu ‘narzędzie do poprawiania ognia w piecu i wycią-
gania garnków z pieca chlebowego’, Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 
225 koczerga, kaczerga jako ‘pogrzebacz’ wielokrotnie spod Jeziorosów 
(Imbrody, Smołwy, Kalniszki, Traczuny), z miejscowości Widugiry, spod 
Wilna (Landwarów, Mejszagoła, Świętniki), spod Solecznik (Pojedupie, 
Janczuny). Znana jest też szeroko na Kowieńszczyźnie (Sawaniewska-
Mochowa 2002: 162, SMPP 427, Karaś 2002b: 293), koczerga z dawnego 
zaścianka Rakuciniszki koło Naczy na pograniczu białorusko-litewskim 
(Lubkiewicz-Urbanowicz 1998: 201, 202). Karaś 2013: 364 dokumentuje 
występowanie nazwy koczerga na pograniczu litewsko-łotewsko-biało-
ruskim. Poza tym koczerga, kaczerga zapisano w polskiej gwarze wsi 
Darwinieki w centralnej Łotwie (Paršuta 1984: 143). Według Koniusz 
2001: 72 przykłady w SGPK II 393 świadczą, że koczerha występuje 
ogólnie na Litwie, a poza tym pod Nowogródkiem i w Horodyszczu.

Z Wileńszczyzną ściśle łączą się polskie gwary na Brasławszczyźnie, 
gdzie też powszechnie notowano kočerga, kačerga, kočarga (w biało-
ruskich gwarach zaś kočarha) w znaczeniu ‘pogrzebacz’, ‘pogrzebacz 
na długim kiju do ustawiania garnków w piecu chlebowym’ (Smułkowa 
2009: 291, Rieger 2014: 130–131).
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e Poza tym znana jest kaczerga, kaczerha, koczerga, koczerha w znacze-
niu ‘pogrzebacz’ z języka powojennych przesiedleńców spod Nowogródka 
(Lewaszkiewicz 2017: 406) i w ogóle z Kresów Północno-Wschodnich 
(Węgorowska 2004: 302). 

W polskim języku pisanym koczerga pojawia się późno. Nie ma jej 
ani w Słowniku staropolskim, ani w Słowniku polszczyzny XVI wieku
(wbrew twierdzeniu Kosteckiej-Sadowej 2015: 241). Notowano ją dopie-
ro w drugim wydaniu (1643) Słownika G. Knapskiego „Pogrzébáczká, 
koczárgá, szoruléc, poćiask”, co cytuje też słownik Lindego. Później 
koczarga ‘pogrzebacz, szurulec, ożóg’ podaje SWil I 502, a SW II 388, 
określając jako gwarowe, wymienia formy koczarga, koczerga, koczerha
i koczerka, a przy postaci koczarga powołuje się na G. Knapskiego oraz 
na pochodzącego z Polesia Łukasza Gołębiowskiego. E. Orzeszkowa 
w utworze Bene nati, z akcją rozgrywającą się nad Niemnem, ma ko-
czerhę w znaczeniu ‘narzędzie do wyjmowania pieczywa z pieca chle-
bowego’ (Bohatyrowicze 1998: 228).

Na podstawie przedstawionych materiałów przyjmowana pożycz-
ka z dialektów wschodniosłowiańskich wydaje się nie budzić żadnych 
wątpliwości. 

Jednakże w świetle, zwłaszcza nowszych, materiałów onomastycz-
nych bardziej prawdopodobne jest przyjęcie dawnego nawiązania, byłej 
łączności terytorialnej mazowiecko-ruskiej. Zakładał tę niegdysiejszą 
wspólnotę już Sławski SE II 321–322: „u Knapskiego najprawdopodob-
niej jeszcze szczątkowo zachowany wyraz rodzimy, jedna z wspólności 
mazowiecko-ruskiej”, a mimo tego pisze, że „jako dzisiejszy prowin-
cjonalizm wschodni niewątpliwa pożyczka z Rusi”. Godząc się z jego 
rozumowaniem, trzeba byłoby przyjąć, że pierwotnie może był to wy-
raz rodzimy, ale zanikł i dopiero ponownie został przejęty z dialektów 
wschodniosłowiańskich. Przecież bardziej prawdopodobne wydaje się, 
że pierwotnie regionalnie rodzimy wyraz się nieco wycofał, a jako relikt 
zachował się na ścisłym pograniczu wschodnim. 

Nowsze materiały onomastyczne pokazują, że mimo braku starych 
poświadczeń wyrazu pospolitego koczerga w języku polskim, był on 
u nas regionalnie od dawna dobrze znany. Występuje w kilku nazwach 
miejscowych.

Koczargi, dziś Stare Koczargi i Nowe Koczargi, sąsiadujące od pół-
nocy bezpośrednio z Warszawą (z dzielnicą Babice), są wymieniane 
od początku XV w. (1419, 1423, 1450 itd.). Przeważnie notowana jest 
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postać koczarga, ale sporadycznie występuje też koczerga (np. w 1479 r. – 
F. Sławskiemu znany był tylko ten przykład), por. NMP V 37.

Koczarki, wieś na Mazurach pod Kętrzynem, mająca pierwotnie na-
zwę Pogorzele, przyjęła w połowie XVI w. nazwę Koczargi, Koczarki 
(Kotzargen, Kotziarken, Koczarki). Ta nowa nazwa oczywiście została 
przeniesiona przez osadników z Mazowsza, por. NMP V 38. 

Poza tym znane są na pograniczu wschodnim Koczergi, wieś koło 
Parczewa, potwierdzona od 1626 r. (NMP V 38) i Koczery, wieś 
koło Drohiczyna, poświadczona od 1509 r., która pierwotnie była za-
pisywana jako Koczerhy, Koczarhy, Koczarhi, a postać późniejsza po-
wstała w wyniku uproszczenia dawnej grupy spółgłoskowej -rh- na -r- 
(por. NMP V 38–39).

Dawne zapisy podanych nazw miejscowości spod Warszawy i Kętrzyna 
wyraźnie świadczą, że ich podstawa – wyraz pospolity koczerga był od 
dawna znany na Mazowszu aż poza Warszawą. Daje to możliwość za-
kwestionowania przyjmowanej tu ruskiej pożyczki wyrazowej. Postaci 
z -g- byłyby u nas pierwotne (zresztą na Wileńszczyźnie trzymają się 
nieźle), jedynie formy z -h- należałoby przypisać wpływowi języka 
białoruskiego i ukraińskiego. Turska 1970: 84 odwrotnie: zakłada ruską 
pożyczkę wyrazową i mówi o niekonsekwentnym podstawianiu -g- za 
obce -h- w języku polskim.

Częściowo obocznie z nazwą koczerga, koczarga występuje wielo-
znaczna kociuba. Pochodzi ona niewątpliwie z tureckiego kösübe, kösüme 
od köse-, küse- ‘grzebać w piecu, w ognisku’, por. Zajączkowski 1934: 37
(dokładniej o możliwym źródle tureckim por. Stachowski 2014: 343–
344). Natomiast wypowiadane przez A. Zajączkowskiego przypuszczenie 
(przyjmowane też przez F. Sławskiego), że również koczerga ma ten sam 
pień turecki, jest nieuzasadnione. Pożyczka ta występuje w języku ukra-
ińskim i regionalnie w języku białoruskim i polskim. Geografi a wyrazu 
polskiego wskazuje na zapożyczenie z ukraińskiego (por. już Brückner 
SE 242, Berneker SEW 536, Sławski SE 318–319 oraz Kurzowa 1985: 
186, Pelcowa 1994: 87, 1997: 193, 2001: 66, Bańkowski SE I 743–744, 
Rembiszewska 2006: 68, 75, Rieger 2007: 16, Kostecka-Sadowa 2015: 241). 

Zasięg wyrazu kociuba w gwarach ukraińskich i białoruskich poka-
zują atlasy gwarowe. 

W LAB IV m. 90, s. 48 кацюбá występuje jedynie na samym skraw-
ku południowo-zachodnim od Brześcia po rzekę Stwiha (prawy dopływ 
Prypeci). Słownik pogranicza ma nazwę кацюбá tylko z terenu Polski 
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e z nieistniejącej już wsi Łuka koło Hajnówki oraz коцюбá i коцбнiк
‘pałka, na którą nasadza się kociubę’ na Białorusi z Dmitrowicz koło 
Kamieńca, na północ od Brześcia (SPZB II 442, 510). W białoruskim 
języku literackim (TSBM) omawiany wyraz nie jest notowany. 

Na Polesiu dokładniej podział między zajmującą przeważającą jego 
część kociubą a występującą na krańcach północno-wschodnich nazwą 
kočerha przedstawił Tarnacki 1939: 38, mapa 74. 

W atlasie ukraińskim AUM II m. 282, s. 62 na całym Wołyniu 
i Naddniestrzu nazwą wyłączną lub zdecydowanie dominującą jest коц’уба, 
коц’уба. Synonimiczna кочергa, кочергa pojawia się tu sporadycznie 
i w rozproszeniu. Na północ od górnego Dniestru aż po rzekę Zbrucz na 
znacznym terenie występuje postać кац’уба, кац’уба. Nazwa кочергa, 
кочергa notowana jest częściej na północy tylko z daleka od Polski nad 
rzekami Horyń i Uborć, a zaczyna dominować dopiero nieco na południe 
od Dniestru, ale pojawia się tu też коц’уба, коц’уба. Janów 2001: 98 
z Huculszczyzny ma też kociuba ‘łopatka do ognia przy kuchni’ i kaczuba, 
dem. kaciubka ‘haczyk żelazny do pieca’, czyli zapewne ‘pogrzebacz’.

Na południowej Białostocczyźnie w gwarach głównie typu ukraiń-
skiego zapisano różne postaci kociuby, jak kouba, kocuba, kauba, 
kacuba (AGWB VI m. 156, s. 140–141).

W podanych w AUM gwarach ukraińskich na terenie Polski w części 
północnej w punktach 654. Dobrowoda koło Hajnówki, 655. Żerczyce 
koło Siemiatycz, 656. Nosów koło Białej Podlaskiej, 657. Kobylany 
koło Terespola, 658. Stawki koło Włodawy, 659. Krzywowierzba mię-
dzy Włodawą a Parczewem, 660. Brzeźno koło Chełma, 661. Horyszów 
koło Zamościa występuje коц’уба, коц’уба, a w punktach 662. Cetula, 
gm. Wiązownica i 663. Hłomcza pod Sanokiem кац’уба, кац’уба.

W ukraińskich gwarach nadsańskich przeważa kaćuba, kaćuba, kaćuba, 
koćuba (Rieger 2017: m. 27), z gwar łemkowskich zupełnie wyjątkowo 
zapisano kociuba w Tyliczu (Rieger 1995: 66) i w Bartnem w znaczeniu 
‘pogrzebacz’ (Rieger 2016: 80). 

W znacznym przemieszaniu występują w gwarach bojkowskich 
koćuba, kaćuba, kocyba oraz kočerha i podobne, por. AGB I m. 16, 
s. 36–37.

W ukraińskim języku literackim коцюбá notowana jest w znaczeniu 
‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’ (Hrinčenko II 295), 
a także ‘łyżka z długim uchwytem do mieszania roztopionego meta-
lu’ (SUM IV 314). Od nazwy tej zostało utworzone nazwisko znanego 
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ukraińskiego pisarza i działacza społecznego Michała Kociubińskiego 
(Михайло Коцюбинський 1864–1913).

W języku polskim pożyczka ta ma bogatą dokumentację w kilku 
znaczeniach: ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’, 
‘pogrzebacz’, ‘kij do podpierania się’, ‘zakrzywione widły do ściągania 
obornika z wozu’ i inne. 

Najczęściej notowana jest jako ‘narzędzie do wygarniania węgla 
z pieca chlebowego’ lub ‘pogrzebacz’, przy czym w zebranych mate-
riałach trudno nieraz te oba znaczenia rozdzielić. SGPK II 392–393 po-
daje wyraz kociuba – ‘pogrzebacz’ z Lubelszczyzny i z Tykocińskiego 
(Gloger), koczuba, kuczaba z Wileńszczyzny ‘narzędzie do wygarniania 
węgla z pieca chlebowego’ (Walicki), również w innych znaczeniach.

W MAGP IX m. 444, s. 126–129 nazwy ‘narzędzia do wygarniania 
popiołu i żaru z pieca chlebowego’ kociuba, rzadziej kaciuba, mają sze-
roki zasięg na wschodzie Polski sięgający miejscowości Wierzchjedliny 
koło Sokółki, Bańki koło Bielska Podlaskiego, Derewiczna koło Radzynia 
Podlaskiego, Spiczyn koło Lubartowa, Mełgiew pod Lublinem, Zdziłowice 
koło Kraśnika, Lipiny Górne koło Biłgoraja, Wyżne na południe od 
Rzeszowa i Niebieszczany koło Sanoka. Poza tym poświadczona jest 
kociuba daleko na zachód w Kramsku pod Koninem. Odnotowano tu też 
kilka potwierdzeń tej nazwy z gwar przesiedleńczych z terenu Ukrainy.

Dalsze materiały uściślają i częściowo rozszerzają zasięg nazwy kociuba 
w gwarach polskich. W AGM VI m. 282, s. 94–97 kociuba ‘narzędzie do 
wygarniania żaru z pieca chlebowego’ tworzy zwarty kompleks w środ-
kowej części zachodniego Mazowsza w powiatach sierpeckim, płockim, 
płońskim, pułtuskim, gostynińskim, sochaczewskim, z którym łączą się 
sąsiadujące punkty spod Kutna (Krzyżanów), Grodziska Mazowieckiego 
(Chlewnia), Ciechanowa (Faustynowo) i Wyszkowa (Głuchy), a poza 
tym odnotowano ją pod Garwolinem (Wola Starogrodzka i Zakrzówek). 

Dokładnie zasięg nazwy kociuba w znaczeniu ‘narzędzie do wygarniania 
węgla z pieca chlebowego’ na Lubelszczyźnie pokazuje Pelcowa na czte-
rech podobnych mapach: dwóch izoglosowych 1994: 84 (m. XII) i 1997: 
209 (m. II) i dwóch punktowych 2001: 181 (m. 75) i SGL VI (2019).
Pelcowa 2012: 258, 259, 260 uznaje genetycznie wschodniosłowiań-
ską kociubę za właściwą całej Lubelszczyźnie wschodniej. W AGP 2 
m. 163  kociuba zapisano w pasie przygranicznym od Ciwioniuk na 
Białostocczyźnie po Mokrany pod Białą Podlaską. Obszerny zasięg nazwy 
kociuba wyznaczają tu najbardziej wysunięte na zachód miejscowości:
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e Sitno koło Międzyrzeca Podlaskiego, Ossowa koło Radzynia Podlaskiego, 
Glinny Stok koło Parczewa, Nowodwór koło Lubartowa, Jawidz, gmi-
na Spiczyn (między Lubartowem a Lublinem), Krępiec na wschód od 
Świdnika, Poniatowa na wschód od Opola Lubelskiego, Wierzbica 
i Trzydnik Duży koło Kraśnika oraz wieś Irena koło Zaklikowa na za-
chód od Janowa Lubelskiego.

Kartoteka SGP ma dalsze liczne przykłady występowania nazwy kociuba
‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’ na Lubelszczyźnie, 
jednak zazwyczaj w granicach wyznaczonych przez Pelcową. Nieco sze-
rzej udokumentowana jest ona tu tylko pod Lubartowem. Interesująco 
przedstawia się zestawienie materiałów polskich i ukraińskich spod 
Włodawy w atlasie F. Czyżewskiego. Zapisywał on tu często nawet 
w tej samej miejscowości: z gwar polskich koćuba, koćupka, kůćup-
ka, kućuba, a z gwar ukraińskich koťuba, koćuba, koćuba, koćupka, 
kůťuba, kůćupka, kućuba, kućuba, kućipka. Świadczy to o znacz-
nej zgodności nazw polskich i ukraińskich na tym terenie (Czyżewski 
1986b m. 73).

Również zapisy Cyrana 1960: 226–227 koćuba, kocuba pod Łosicami 
oraz kociuba w Budach pod Hajnówką, w Miłkowicach pod Siemiatyczami, 
w Bacikach Średnich pod Siemiatyczami, w Huszczy i w Łomazach pod 
Białą Podlaską mieszczą się w granicach wyznaczonych przez MAGP 
i Pelcową.

Bezpośrednio z zasięgiem podanym w MAGP łączy się koćuba ‘na-
rzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’ pod Knyszynem 
(Rembiszewska 2006: 68, 75, 2007: 155). Zapisy kociuby z Supraśla, 
Niemirowa i spod Bielska Podlaskiego, określane w RóżnSł 192–193 
jako ‘pogrzebacz’, zapewne też odnoszą się do ‘narzędzia do wygarnia-
nia węgla z pieca chlebowego’.

Na Podkarpaciu w OKDA I m. 63 w znaczeniu ‘narzędzie do wy-
garniania węgla z pieca chlebowego’ zarejestrowano kociuba tylko we 
wsiach Ząb i Łomnica, częstsza jest tu natomiast kociuba jako ‘pogrze-
bacz’ (OKDA I m. 64).

Kociuba ‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’ ma 
poza tym liczne poświadczenia z polskich gwar kresowych. W MAGP IX 
m. 444, s. 126–129 podano kilka zapisów z gwar przesiedleńczych z te-
renu Ukrainy: kociuba z Hanaczowa na południowy wschód od Lwowa, 
z Majdańskiej Huty koło Zdołbunowa i z Rzewuszek pod Kowlem oraz 
kaciuba z miejscowości Tuligłowy i ze Starej Huty pod Buczaczem. 
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Kartoteka SGP potwierdza zapisy kaćuba z Hanaczowa i ze Starej Huty 
oraz przynosi dalsze: z miejscowości pogranicznych – kociuba z Potylicza 
koło Rawy Ruskiej i spod Dobromila (w sąsiedztwie Przemyśla) oraz 
z Krotoszyna pod Lwowem (na południowy wschód), z Delejowa pod 
Stanisławowem i kućuba z miejscowości Duliby pod Buczaczem. Werenič 
1990: 110 ma nazwę kȯuba z polskiej wsi Zamosze na Polesiu, która 
została przejęta zapewne dopiero po przesiedleniu z Mazowsza (por. też 
Węgorowska 2004: 302). 

Dalsze liczne poświadczenia występowania tej nazwy w znaczeniu 
‘deseczka na kiju do wygarniania węgla z pieca’ mamy w gwarach prze-
siedleńców: w Tarnopolskiem kaćuba z Hanaczowa, Firlejowa, Krowinki 
(też kaćuba), Boryczówki, Sorocka, Borków Wielkich oraz koćuba 
z Kaczanówki (Tarnopol 2007: 138–139, nr 855) oraz koćuba we wsi 
Białe, w Różance, Ilniku i Kołtowie, natomiast w Siemianówce kaćuba 
i koćuba (Lwów 2015: 217, nr 855). 

Rzadsza w znaczeniu ‘pogrzebacz’ kociuba tworzy zwarty teren, po-
kazany za pomocą izoglosy w MAGP XII m. 556, s. 21–25 i m. 597, 
s. 185, na południu Polski koło Myślenic, Nowego Targu, Bochni, Nowego 
Sącza (w Brzeznej-Litaczu też kocuba), Gorlic i Jasła. W kartotece SGP 
jest jeszcze kilka poświadczeń kociuby w tym znaczeniu z pobliskiego 
Podkarpacia: z Brzezin (na południe od Dębicy), spod Łańcuta i Przeworska 
oraz z Lubelszczyzny – Sulów pod Kraśnikiem. 

W znaczeniu ‘pogrzebacz’ są potwierdzenia również z polskich gwar 
kresowych. Zanotowano ją z języka przesiedleńców spod Tarnopola: 
z Hanaczowa kaćuba i koćuba, z Kozłowa koćuba i z Krowinki 
kaćuba (Tarnopol 2017: 117, nr 853) i spod Lwowa: kaćuba ze wsi Białe, 
z Wołostkowa i Kołtowa oraz koćuba z Różanki (Lwów 2015: 117, nr 853).

Kociuba w gwarach polskich występuje również jako ‘kostur, kij 
wystrugany z drewna, służący do podpierania się’. W tym znaczeniu 
kociuba i dem. kociubka tworzą w AGM VIII m. 354, s. 27–28 na pół-
nocnym wschodzie Mazowsza zwarty areał obejmujący głównie powia-
ty grajewski, kolneński i łomżyński. Na tym terenie kociuba oznacza 
także ‘laskę’. Teren ten rozszerzają materiały kartoteki SGP z licznymi 
zapisami nazwy kociuba ‘kij podróżny’ (dębowy lub brzozowy, u góry 
zagięty), ‘laska pasterska’ z Kurpiowszczyzny. Poza tym Rembiszewska 
2006: 68 z mowy najstarszego pokolenia z Knyszyna podaje „koćuba, 
to taka laska vykšyona, z gaęźi”.

Poza tym w kartotece SGP znajdujemy wyraz kociuba w kilku spo-
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e radycznie odnotowanych użyciach. 
W znaczeniu ‘widły z zakrzywionymi zębami służące do ściągania 

obornika z wozu’ kociuba tworzy niewielką wyspę koło Łukowa i Radzynia 
Podlaskiego (Pelcowa 1994: 78, 2001: 222, mapa 116).

Kociubę jako nazwę ‘małej brzydkiej kobiety’ zanotowano pod Opolem 
Lubelskim, ‘starej baby’ w Mszanie Górnej koło Rabki Zdroju i wyzwi-
sko kobiety w Brzeźnicy koło Bochni i w Kramsku koło Konina, a żar-
tobliwą nazwę dziewczyny w Studziankach koło Kraśnika.

Sporadycznie kociuba oznacza ‘krowę’ – pod Puławami i Jarosławiem, 
zaś rodzaj grzybów pod Włodawą itp.

Kociuba ma też liczne potwierdzenia w utworach pisarzy głównie 
pochodzących z Kresów Wschodnich, także w znaczeniach nienotowa-
nych w gwarach. Linde II 396 daje kociuba i kociubka ‘narzędzie do 
mieszania masy szklanej’ z publikacji Józefa Torżewskiego ogłoszonej 
w Berdyczowie, kartoteka SXVII–XVIII dokumentuje tylko formę ko-
ciubka jako ‘naczynie kominne’ z Archiwum Radziwiłłowskiego z roku 
1650, użył jej Juliusz Słowacki w znaczeniu ‘pogrzebacz’ „do kociub
dziewczęta” (Jurkowski 1974: 119), SWil I 502 notuje wyraz kociuba
jako ‘narzędzie do mieszania masy szklanej’, ‘narzędzie do wygładzania 
tafel szklanych’ i ‘urządzenie drewniane do wygarniania węgla z pieca 
chlebowego’, a SW II 387–388 ‘narzędzie do mieszania materiału rozto-
pionego’, ‘narzędzie do wygładzania tafel szklanych’, ‘narzędzie drewnia-
ne do wygarniania węgla z pieca chlebowego, pogrzebacz’, ‘szczotka na 
długim kiju do omiatania ścian’, przen. ‘babsko niezgrabne’, SJPD III 784
‘narzędzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego, pogrzebacz’ z powo-
łaniem się na książkę Entliczek Pentliczek Marii Kownackiej (ur. w 1894 r.) 
oraz ‘drążek żelazny używany w hucie do mieszania roztopionego mate-
riału’. Józef I. Kraszewski użył wyrazu kociuba w znaczeniu ‘narzędzie 
do wygarniania żaru z pieca chlebowego’ (Koniusz 1984: 45). 

Omawiana nazwa stała się też podstawą stworzenia przez Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego postaci Hermenegildy Kociubińskiej pojawiają-
cej się w miniaturach dramatycznych Teatrzyk Zielona Gęś. 

Jak widać, pożyczka ukraińska kociuba upowszechniła się znacznie 
w polskim języku ogólnym, stąd też tak szeroki jej zasięg w gwarach 
polskich, chociaż jej występowanie aż w Kramsku nieco dziwi.
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Koniuszyna ‘koniczyna’, koniusznia, koniusznik ‘stajnia ’

Rutenizm, czy w ogóle wschodnioslawizm dla wyrazów koniuszyna, 
koniusznia, koniusznik przyjmuje Koniusz 2001: 98, 133. W zestawie 
materiałowym oprócz formy koniuszyna wymienia też koniuczyna. Obie 
formy wpływem wschodniosłowiańskim tłumaczy też Kostecka-Sadowa 
2015: 325, a postać koniuszyna, powołując się na kilka słowników etymo-
logicznych, uważa za derywat utworzony od wyrazu koniuch za pomocą 
sufi ksu -ina. Ze względów semantycznych przyjmowanie takiej podstawy 
jest niemożliwe (przy tej motywacji byłaby to ‘roślina jako pożywienie 
dla koniuchów’?), ale też żaden z podawanych słowników takiego tłu-
maczenia nie proponuje. ESUM II 562–563 pisze: „конюшна łączy się 
z кiнь ‘koń’, ale struktura słowotwórcza jest niejasna”, Sabadoš [1981] 
2015: 38 stwierdza, że trudno podać podstawę tej nazwy, może кóнюх 
w rzadkim znaczeniu ‘stajnia’, co też mało prawdopodobne. ESBM IV 243
uważa zaś, że brus. канюшна i ukr. конюшна stanowią zapożycze-
nie pol. koniczyna, będącego derywatem od stpol. konicz < konik (tak 
objaśniał pol. koniczyna już Sławski SE II 417–418). I jest to tłumacze-
nie najbardziej prawdopodobne, o czym świadczą zasięgi tych wyrazów 
w językach słowiańskich i ich historia.

W OLA IV m. 80, s. 194–195 *koničina występuje powszechnie 
w gwarach polskich, poza tym rzadko na pograniczu w dwóch punk-
tach czeskich na Śląsku i jednym w północno-wschodniej Słowacji 
(w SSN I 812 w kilku miejscowościach w północnej Słowacji). W obu 
tych językach sporadyczna koničina uważana jest za pożyczkę z polskie-
go (Sławski SE II 417). Forma *konjušina charakteryzuje gwary biało-
ruskie i ukraińskie, z tym że we wschodniej Białorusi oraz na znacz-
nym obszarze wschodniej Ukrainy pojawia się w rozproszeniu (Sabadoš 
1999, m. 24). Jeszcze wyraźniej ten podział uwidacznia się na mapie 
atlasu białoruskiego: канюшна występuje właściwie na całym terenie, 
wyłączna jest w części zachodniej, na wschodzie pojawia się rzadko 
(LAB I m. 246, s. 103). 

Z gwar rosyjskich tylko w jednym punkcie na terenie Litwy zapisano 
obocznie nazwę kaušыna, natomiast w Rosji upowszechnił się zapo-
życzony z niemieckiego kľever, znany również na wschodzie Białorusi 
i Ukrainy. Taki układ terytorialny stanowi dodatkowy argument prze-
mawiający za przyjęciem dla języków wschodniosłowiańskich pożyczki 
wyrazu *koničina z języka polskiego.
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e Na mapie OLA IV  80 podział między formami *koničina i *konju-
šina jest wyraźny i przebiega wzdłuż wschodniej granicy Polski. Jedynie 
w Radziuszkach pod Sejnami (w OLA p. 266) zapisano obocznie kuńačyna, 
a w Słomiance pod Białymstokiem (w OLA p. 287) wyłącznie końucyna.

Przy niejasnej strukturalnie nazwie wschodniej *konjušina, polska *ko-
ničina tłumaczy się dosyć dobrze. W języku staropolskim w znaczeniu 
‘koniczyna’ od XV w. notowane są dosyć często nazwy konik i koniko-
wie (SStp III 330), w XVI w. nadal używany jest w tym znaczeniu konik
u G. Knapskiego, J. Mączyńskiego, A. Calepina i często u A. Falimirza 
(SPXVI X 566), ponadto konicz poświadczono u G. Knapskiego i Marcina 
Siennika (SPXVI X 537). Linde II 428 podaje bez cytatów formy konik, 
kunicz, konikowie i koniczewie, poza tym konicz z XVIII w. i koniczyna
dopiero z końca XVIII w.: u K. Kluka z 1778 i S. Jundziłła z 1791 r. 
Stanowi ona derywat tautologiczny od wcześniejszego konicz.

A jaka jest chronologia nazw ruskich? Historyczny słownik białoru-
ski, podający materiał do końca XVIII w., nazwy канюшна nie notu-
je. W słowniku etymologicznym jej dokumentacja zaczyna się dopiero 
od 1884 r. (ESBM IV 243). Jako literacką poświadcza ją TSBM II 626, 
a gwarowy słownik pogranicza polsko-białorusko-litewskiego podaje 
spod Szczuczyna i z terenu Litwy (SPZB II 401).

Na Ukrainie najbardziej rozpowszechniona jest канюшна, znana też 
w języku literackim (Sabadoš [1981] 2015: 38–39). W słownikach pojawia 
się późno, dopiero u Hrinčenki II 279 z Wołynia, rejestruje ją SUM IV 
276. Wcześniej SUM XVI–XVII XV 5 podawał z 1638 r. конюшиная
z Włodzimierza Wołyńskiego w znaczeniu ‘żona koniuszego’. 

Z ogólnego języka rosyjskiego brak jakiegokolwiek potwierdzenia. 
Z gwar zanotowano коншина, конюшна ‘koniczyna’ jedynie z połu-
dniowej Rosji i z gwary rosyjskiej na terenie Litwy (SRNG XIV 277), 
poza tym nazwa ta w gwarach odnosi się do innych roślin, a także ozna-
cza ‘stajnię’ i ‘skórę lub mięso z konia’. Oprócz tego sporadycznie za-
notowano w gwarze w zachodniej części Rosji кончина (SRNG XIV 
277), a Annenkov 1958: 95 spod Petersburga коничина ‘Trifolium mon-
tanum – koniczyna pagórkowa’. To zapewne niezależna pożyczka z ję-
zyka polskiego (Mierkułowa 1967: 92 mówi o zapożyczeniu z zachodu).

Semantyka, geografi a i historia wyrazów zdecydowanie przemawiają 
za przyjęciem zapożyczenia z języka polskiego. Problematyczną kwestią 
pozostaje zastąpienie w tym zapożyczeniu č przez š. Trzeba tu przyjąć 
jakąś analogię, np. wpływ białoruskiego dem. канюшóк ‘koniczek’. 
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W języku polskim koniuszyna w kartotece SXVII–XVIII powszech-
nie oznacza ‘żonę koniuszego’, sporadycznie też u Lindego II 430, 
w SWil I 518, w SW II 442 (i jako gwarowa w znaczeniu ‘koniczyna’) oraz 
w SJPD III 442. W gwarach natomiast pod wpływem białoruskim i ukra-
ińskim pojawia się koniuszyna w znaczeniu ‘koniczyna’. Jest to pożyczka 
zwrotna. SGPK II 418 podaje ją z Litwy, MAGP VI m. 291, s. 135–139 
spod Białegostoku (Rybniki), Bielska Podlaskiego (Bańki), Białej Podlaskiej 
(Serpelice) i Chełma (Wólka Chełmska), poza tym z Nowych Trok na 
Litwie i ze Starej Huty pod Buczaczem na Ukrainie oraz koniuszka ‘ko-
niczyna’ z miejscowości Nadwitnie obecnie część Radzynia Podlaskiego. 

Kartoteka SGP ma ponadto dalsze przykłady z Wileńszczyzny: 
w Michaliszkach kańušyna oraz kańušyńišče ‘pole po koniczynie’, u Turskiej 
1982: 73 kańuyna ‘koniczyna’, kańuyniska ‘pole po koniczynie’, z Polesia 
(Zamosze, Horodyszcze), z miejscowości Duliby pod Buczaczem na 
Ukrainie kuńušėna, z Knyszyna kọńusyna (Rembiszewska 2007: 156), 
z Huszczy pod Białą Podlaską końušyna jako nowe i końusyna jako sta-
re oraz końusynka, na Lubelszczyźnie północno-wschodniej koniuszyna 
(Pelcowa SGL II 255). 

Formy koniuszyna użył E. Redliński w powieści Konopielka (Redliński 
1973: 69).

Szczególnie interesujące są materiały spod Włodawy. Często w tej 
samej miejscowości notowano jako polską formę końičyna, a jako ukra-
ińską końušyna, podobnie jako polskie kůńičyna i kůńušyna oraz jako 
ukraińskie kuńičyna i kuńušyna, poza tym pomysłowo grafi cznie wy-
różniono przykłady wzajemnych wpływów, a więc końičyna w zapisach 
ukraińskich oraz końučyna i końušyna w zapisach polskich (Czyżewski 
1986b m. 75).

Należy jeszcze zwrócić uwagę na formę koniuczyna (w OLA uogól-
nionego w zapisie *konjuŠina; Š > č), stanowiących jak gdyby kontami-
nację pol. *koničina oraz brus. i ukr. *konjušina, a właściwie chyba sta-
dium pośrednie w przekształcaniu zapożyczanego pol. koničina na ruskie 
konjušina. Występują one nawet stosunkowo często. Formę tę notowano 
na Wileńszczyźnie w Łopatowszczyźnie kuńučyna, kańučyna, końučyna 
(Zdaniukiewicz 1972: 161), we wsi Dzimitry koło Ejszyszek koniuczyna 
(Reichan 1982: 37), w Dojlidach koło Ejszyszek oraz w Wirszuliszkach 
i Świętnikach koło Wilna koniuczyna (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 
229), na Kowieńszczyźnie końučyna (SMPP 439–440). Wyraz koniuszyna 
pojawił się we wspomnieniach o charakterze powieściowym z dawnego 

Ko
niuszyna

Ko
niuszyna

Ko
niuszyna



144

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e zaścianka Rakuciniszki koło Naczy na pograniczu litewsko-białoruskim
(Lubkiewicz-Urbanowicz 1988: 319, 388), a ponadto na Polesiu 
(Horodyszcze – kartoteka SGP).

Poza tym nazwę *konjuŠina (Š > č) często notowano na pogra-
niczu wschodnim. Koniuszynka zapisano w Bohatyrowiczach nad 
Niemnem (Bohatyrowicze 1998: 201), w MAGP VI m. 291, s. 135–
139 koniuczyna w Bilwinowie pod Suwałkami, w Strękowiźnie pod 
Augustowem, w Żukach koło Białej Podlaskiej, w Derewicznej koło 
Radzynia Podlaskiego, w Ochoży niedaleko Chełma i w Posadowie pod 
Tomaszowem Lubelskim, w kartotece SGP ponadto w Magdalenowie 
koło Suwałk (końucyna), w Budach koło Hajnówki, w Huszczy pod Białą 
Podlaską, w Sławatyczach i Horodyszczu koło Włodawy, w kilku wio-
skach pod Chełmem, koło Hrubieszowa (Pelcowa SGL II (2014) 255). 

Podobnie w gwarach ukraińskich, np. конючна u Werchratskiego, 
конячина u Makowieckiego (ESUM II 562–563), коничина ‘Trifolium 
arvense’ w okolicy Stryja (Pastusiak 2007: 193). Rzadka w gwarach 
rosyjskich конючна (SRNG XIV 277) powstała zapewne niezależnie. 
Według Sabadoša [1981] 2015: 38–40, 374 występujące tylko na za-
chodniej Ukrainie конiчна, кончина oraz кóнич, кóнiч są pożyczkami 
z polskiego. Natomiast Moszyński 1955: 129–130 bezpodstawnie twier-
dził, że pol. koniczyna przyszła do nas z Rusi „ponad głowami ludu”.

Należy zwrócić uwagę, że w polskich dialektach południowokreso-
wych występuje koniczyna (Tarnopol 2007: 64, Lwów 2015: 52, nr 224). 
Źródłem zapożyczenia formy koniuszyna w dialektach polskich był zatem 
najpewniej język białoruski.

Koniusznia, koniusznik ‘stajnia’

Jest to oczywista pożyczka wschodniosłowiańska, jak świadczy geogra-
fi a i historia wyrazów polskich, przedstawiona przez Kurzową 1993: 373 
i Kostecką-Sadową 2015: 267 (por. też Bańkowski SE I 781).

Nazwy te występują głównie w językach wschodniosłowiańskich, 
gdzie poświadczone są od XVI w. Brus. кaншня ‘stajnia’ (TSBM II 
626) pojawia się pod koniec XVI w. (HSBM XV 291), ukr. коншня
(SUM IV 276, ESUM II 448) notuje dopiero Hrinčenko II 279 z 1864 r., 
w języku rosyjskim коншня i коншнiк rejestrowane są od drugiej 
połowy XVI w. (Srezniewskij I 1278, SRJ XI–XVII t. VII 291). Notuje 
je także Dal II 156, natomiast słownik współczesnego języka rosyj-
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skiego SSRLJ V 1875 podaje tylko коншня. W gwarach rosyjskich 
oprócz powszechnej postaci коншня często występuje też коншна 
(SRNG XIV 278).

ESSJ X 186–187 wskazuje wprawdzie jeszcze słc. koňušeň ‘stajnia’ 
ze słownika Kálala, formy tej nie potwierdza jednak słowacki słownik 
gwarowy SSN. Nieco szerzej znana jest słwń. konjúšna i derywowana od 
niej konjúšnica ‘stajnia’ (SSKJ II 407 i Pleteršnik II 431 oraz Snoj 328), 
które powstały zapewne niezależnie od nazw wschodniosłowiańskich.

W języku polskim koniusznia ‘stajnia’ jest dosyć szeroko znanym 
regionalizmem. Pojawia się późno: u A. Mickiewicza „oddano go w ko-
niusznie pomiędzy hajduki” oraz w Pamiętniku o Karolu Radziwille podług 
Archiwum Nieświeskiego z 1864 r. (SJPD II 925), znana była w między-
wojennej polszczyźnie wileńskiej (Kurzowa 1993: 373). Ma poza tym 
dosyć bogate poświadczenia w polskich dialektach kresowych (formalnie 
niby od koniuch, semantycznie i synchronicznie od koń, por. Rieger 2019: 
194). Basara TBW II 8 podaje nazwę koniusznia od przesiedleńców z te-
renu Białorusi z okolic miejscowości Postawy, spod Lidy i Oszmiany oraz 
z terenu Ukrainy z okolic Buczacza; Krawczyk 2007: 120 z Maćkowiec 
koło Płoskirowa (Chmielnickiego). MAGP II m. 66, s. 61 zawiera dal-
sze potwierdzenia koniuszni od przesiedleńców z Majdańskiej Huty koło 
Zdołbunowa na Wołyniu, a Lewaszkiewicz 2017: 409 od przesiedleńców 
spod Nowogródka. Poza tym podają ją Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 
229 z Wileńszczyzny ze Świętnik na północ od Wilna oraz z południa 
z miejscowości Emiliszki koło Ejszyszek, SMPP 440 z Bujwidz i z języ-
ka młodzieży wileńskiej, Werenič 1990: 117 z Polesia, Cechosz-Felczyk 
2004: 91, 308 z Oleszkowiec i Hreczan na Podolu, Rieger 2014: 134 
z dialektów polskich pod Brasławiem.

Poświadczeń z polskich dialektów pogranicznych jest natomiast nie-
wiele. Są to u Basary TBW II 8 koniusznia z Wierzchlesia koło Sokółki, 
koniusznik z Topolan w gminie Michałowo (na południowy wschód od 
Białegostoku). Zaskakuje natomiast dosyć spora oddzielna wyspa z na-
zwą koniusznia na Malborszczyźnie w granicach od Szrop po Dzierzgoń 
(oprócz koniuszni na tym terenie zapisano stania, stań Górnowicz 1974 II 
z. 2: 153). Nie można zatem wykluczyć, że powstała ona tu niezależnie.

Koniusznia zazwyczaj oznacza stajnię dużą, często wojskową, źró-
dłem zapożyczenia był więc najpewniej język rosyjski. 
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e Korcić ‘nie dawać spokoju, niepokoić, trapić’, 
dziś przede wszystk im ‘nęcić, kusić’

Przy ocenie rodzimości lub pożyczki w odniesieniu do wyrazu korcić
dochodzi do sprzeczności między kryterium formalnym a zasięgiem tego 
czasownika w gwarach polskich. Rekonstruuje się go jako *ktiti, a zatem 
kontynuant -or- <  wyraźnie wskazuje na wpływ ruski, natomiast jego 
obszar występowania w gwarach przemawia za rodzimością w języku 
polskim. Zaskakujące jest stwierdzenie Franciszka Sławskiego: „W takim 
wypadku pol. -or- <  wskazywałoby na rusycyzm. Zasięg wyrazu polskiego 
sprzeciwia się jednak kategorycznie wyprowadzaniu z ruskiego” (Sławski 
SE II 477–478). Sławski stara się wyjaśnić też powstanie polskiego korcić
gwarowym rozwojem z kårcić, jednakże występowanie a ścieśnionego 
nie ma żadnego potwierdzenia w zapisach gwarowych. Inni przyjmują 
pożyczkę wschodnią, choć nieraz nie bez wahania, por. Brückner SE 256 
„korcić zdaje się pożyczką z ruskiego, jeśli nie odwrotnie”, SJPD III 
(1961): 1003 „może z ukraińskiego (Brückner)”, Czyżewski 1986a: 94 
„korcić ‘chcieć czegoś bardzo’ z ukraińskiego”, Bańkowski SE I (2000): 
796 „korcić późny rutenizm”, Boryś SE 250 „postać fonetyczna (-or-) 
wskazuje na zapożyczenie ze wschsłow [wschodniej Słowiańszczyzny].”

Podobną sprzeczność argumentów mieliśmy w wypadku nazwy szczo-
ka ‘szczęka’, gdzie forma wskazywała na wpływ wschodniosłowiański, 
a zasięg wyrazu w gwarach na jego rodzimość. Ostatecznie zdecydo-
waliśmy się na przyjęcie wpływu ruskiego (Rembiszewska, Siatkowski 
2018: 203). 

Wpływ wschodniosłowiański w wypadku pol. korcić ze względów 
formalnych nie ulega zatem wątpliwości. Rozwój historyczny tłumaczy 
zaś, dlaczego znalazł on znaczne rozpowszechnienie w gwarach polskich.

Czasownik korcić w znaczeniu ‘nie dawać spokoju, niepokoić, trapić’ 
poświadczony jest w języku polskim od XVII w. W kartotece SXVII–
XVIII występuje u Wacława Potockiego kilkakrotnie w Wojnie chocim-
skiej (1670) np. „Turkow to osobliwie korciło” (s. 11), „co go w sercu
korci” (s. 41, 79), „Zwłoka mu serce korci” oraz w Sylorecie, poza tym 
w Rozmowach Artaksesa i Ewandra Stanisława Lubomirskiego (rkp. 1676, 
I wyd. 1686) „bo nas to podobno korci, że ci [przyjaciele] [...] z nieprzy-
muszonego afektu pomagają nam”, u Anny Stanisławskiej w Transakcji
(1685) „To cię najbardziej korciło, że nie zagranicą było”, w Rozmowie
Stanisława Konarskiego (1733), w Historii angielskiej Hipolita (1743) oraz 
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w liście Andrzeja Stanisława Załuskiego do Józefa Andrzeja Załuskiego 
z 4 IV 1753.

U Lindego II 443–444 notowany jest już z Marcina Kromera (1611 
[1767]) „Nieobecność Ludwika i panowanie białogłowskie Polaków 
korciło”, u Samuela Twardowskiego w utworze Władysław IV król 
polski (1650) „Tyle stracił, ano w saméj rzeczy było, co go korciło”, 
u Wacława Potockiego w Sylorecie (1680 [1764]) „Skryta go w sercu 
korci rana”, a także w jego Nowym zaciągu (1698) „Korci go niezmiernie, 
że [...]” i w Argenidzie (1728) „Że go coś korci, że go na umyśle rzeże”, 
u Józefa Wadowskiego (1699) „korciło to niektórych panów”, u Stanisława 
Staszica (1788) „Korciła go ta myśl [...]”, u Józefa Przybylskiego (1791) 
„Niech cię me słowa nie korcą” i u innych.

Już w tym czasie czasownik ten znacznie upowszechnił się w ję-
zyku polskim i nie był ograniczony w swoim występowaniu do utwo-
rów pisarzy związanych z polskimi Kresami. Poparte licznymi cytatami 
korcić przytacza SWil I 526 w znaczeniu ‘razić kogo, gryźć, frasować, 
pobudzać’, a także SW II 473 podając znaczenie ‘nie dawać komu spo-
koju, gryźć, razić, trapić, kusić, pobudzać’, przywołuje też formę kor-
cieć z utworu T.T. Jeża. Do dziś utrzymało się korcić w polskim języku 
ogólnym, głównie w znaczeniu ‘nie dawać spokoju’, ‘trapić’, ‘kusić’, 
‘nęcić’, por. SJPD III 1003. 

Dzięki temu czasownik ten znacznie się upowszechnił w języku po-
tocznym, a także w gwarach polskich. W kartotece SGP ma liczne 
 poświadczenia nie tylko na pograniczu wschodnim, lecz także szeroko na 
Mazowszu i w Małopolsce, a nawet notowany jest w okolicach Opoczna 
i w Wielkopolsce pod Koninem. W związku z tym podane wyżej zastrze-
żenia Sławskiego należy uznać za nieuzasadnione i przyjąć twierdzenie 
innych, że jest to zapożyczenie z języków wschodniosłowiańskich. 
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e Kosiec ‘kosiarz’, żeniec ‘żeńca’, żnieja ‘żniwiarka’, 
siewiec ‘siewca’

Elżbieta Smułkowa [1984] 2002: 291–292 stwierdza, że na podstawie 
zasięgów w gwarach nazwy wykonawców czynności kosiec, siewiec, 
żeniec można by 

w gwarach polskich Podlasia rozpatrywać jako archaizmy peryferyczne, zwłaszcza 
na tle ogólnopolskich formacji typu jeździec, krawiec, kupiec, goniec, strzelec, 
wędrowiec (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 64–65). Zapisy siewiec, kosiec, 
żeniec na terenie Białostocczyzny wschodniej trzeba jednak traktować jako bez-
pośrednią fonetyczną transpozycję odpowiednich formacji białoruskich. 

Wpływ białoruski za Smułkową przyjmują też Kowalska 2001: 380 
i Kostecka-Sadowa 2015: 145–146, 157–160. 

Warto się zastanowić nad słusznością tego twierdzenia w świetle do-
kładniejszych danych o zasięgu tych wyrazów w językach i dialektach 
słowiańskich oraz ich historii, które zresztą w poszczególnych wyrazach 
wyglądają bardzo różnie. Należy też pamiętać, że mamy tu do czynienia 
ze słownictwem bardzo archaicznym.

Słowiańskie gwarowe nazwy ‘kosiarza’ zostały przedstawione 
w OLA IV (2012) m. 70.

Najczęstsze dawne derywaty *kosьcь (derywowany od *kositi) oraz 
*kosarь (z polskim wariantem *kosь=arь) od *kosa dzielą obszar dialektów 
słowiańskich w sposób szczególny, przecinając się częściowo na krzyż. 

Nazwa *kosьcь została zanotowana w OLA na terenie Słowenii, 
Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, jako odosobniona w zachodniej Serbii, 
w punktach słowiańskich na terenie wschodniej Austrii oraz na zachodzie 
i północy Węgier, w zachodniej i środkowej Słowacji (w materiałach spo-
za OLA też, choć rzadko, w Słowacji wschodniej, por. ASJ III 31, m. 1, 
SSN I 834) oraz w kilku punktach na Ukrainie Zakarpackiej. 

Z dialektów z Zakarpacia oraz bojkowskich nazwę tę potwierdza 
AGB IV 19–20, m. 207 i Onyszkiewicz (ESSJ XI 181). Spod Lubowli na 
Spiszu ASJ III 31, m. 1 podaje z dialektu ukraińskiego formację kysca – 
*kosьca, a dalej, bez nawiązania terytorialnego do wyżej wyznaczonego 
areału, na Białorusi i w Rosji poza samym południem. Na Ukrainie poza 
Zakarpaciem zapisano w OLA ko|s’ec tylko raz na pograniczu z Białorusią 
we wsi Drozdyń (Дроздинь, p. 411). W OKDA V (1997), m. 21 *kosьcь
notowano dosyć często na Słowacji, sporadycznie na Morawach wschodnich,
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na polskim Podkarpaciu, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie oraz 
w południowo-zachodniej części ukraińskiego Zakarpacia. Zasięg wyrazu 
*kosьcь na Polesiu uściśla Tarnacki 1939: 71, m. 184. Poleskie nazwy 
‘kosiarza’ koec i kosar dzielą Polesie równoleżnikowo mniej więcej 
po linii Muchawca i Prypeci. Granicę tę przekracza południowopoleski 
kosar zaledwie w kilku punktach. Na mapie OLA jest także jeden punkt 
z nazwą koec na południe od tej granicy.

Odosobniony zapis kos’ec w p. 203 na Śląsku czeskim nawiązuje te-
rytorialnie do dialektów słowackich, podobnie jak polskie zapisy z połu-
dniowo-zachodniej Małopolski i z polskiego Śląska. Dla Śląska czeskiego 
znajdujemy potwierdzenie u Kotta VI 675, Bartoša 1906: 156 i Kellnera II 
199, por. OLA IV m. 70, Siatkowski 2005: 60–61, m. 1, Wendina 2014: 71. 

Dalej na Ukrainie występuje powszechnie kosar. Na zachodniej 
Ukrainie w większości gwar był notowany kosar, sporadycznie kośar, 
ale też kosec, jak już wspomniano, na Zakarpaciu, a także w południo-
wej Łemkowszczyźnie na terenie Słowacji oraz w Polsce (Rieger 1995: 
75, AGB IV 207, s. 29–30, Hojsak 2018: 73). 

Taki układ zdecydowanie przemawia za uznaniem nazwy *kosьcь za 
prasłowiańską i ogólnosłowiańską, która lokalnie uległa zanikowi.

Na terenie Polski *kosьcь podano w OLA z południowego Śląska koło 
Cieszyna (p. 308), z południowo-zachodniej Małopolski – koło Żywca 
(p. 309) i Nowego Targu (p. 310) oraz na peryferii wschodniej koło 
Sanoka (p. 325) i koło Suwałk (p. 266), poza tym na terenie nowych dia-
lektów mieszanych od informatorów pochodzących głównie spod Wilna: 
p. 238 (i z Polesia), 240, 252, 253, 267. Jedynie peryferyczny zasięg 
nazwy kosiec w dialektach polskich potwierdza SGPK II 439, podający 
przykłady jej występowania z Cieszyńskiego i Litwy. Z Litwy notuje 
go też Karłowicz 1984: 46 w swoim Podręczniku. Zdaniukiewicz 1972: 
162 ma wyraz kosiec (kos’ec, kas’ec) z Łopatowszczyzny. Kosiec ‘ko-
siarz’ pojawia się sporadycznie w gwarach polskich na Brasławszczyźnie 
(Smułkowa 2009: 209, Rieger 2014: 136).

Według Pomianowskiej 1963: 27 kosiec tworzy, podobnie jak w OLA, 
niewielkie zgrupowania na krańcach Polski: występuje na pograniczu 
śląsko-małopolskim (w Cieszyńskiem, pod Żywcem i Nowym Targiem), 
w Sanockiem, na Podlasiu i na Suwalszczyźnie (w Jeglińcu pod Sejnami kosc). 

Materiały kartoteki SGP zasięg ten potwierdzają i rozszerzają. Mamy tu 
bardzo liczne przykłady ze Śląska Cieszyńskiego (por. też SGŚ XV 303, 
SGŚC 149) i z Zaolzia, z Orawy, spod Żywca, Nowego Targu i Sanoka.
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e Z południa Polski, ze Spisza, Helena Grochola 2012: 176 wymienia 
wyraz kosiec ‘człowiek koszący trawę lub zboże’ jako przykład nazwy 
niemającej odpowiedników żeńskich, Pawłowski (charakteryzując oso-
bliwości leksykalne Muszyny i Tylicza w Nowosądeckiem) zamieszcza 
go wśród „muszyńskich dialektyzmów ogólnopolskich” i uznaje za re-
gionalizm z północno-wschodniej Polski (Pawłowski 2002: 501).

Licznie prezentowany jest też na pograniczu wschodnim: w Radziuszkach 
pod Sejnami (kosca gen. sg. od kośec – Zdancewicz 1966: 59, 83), na 
Suwalszczyźnie (Degucie, w Bilwinowie w postaci kosc), pod Augustowem 
(Dalny Las), pod Knyszynem (Rembiszewska 2007: 157), Bielskiem 
Podlaskim (Orzechowicze, Budy). W znaczeniu ‘gwiazdy w gwiazdo-
zbiorze Oriona’ zanotowano koścy, kośce, koścowie pod Augustowem, 
Bielskiem Podlaskim, Sanokiem i w Cieszyńskiem (Kupiszewski 1958: 
233, 234). 

Ciekawa jest sytuacja na Białostocczyźnie. Na podstawie materiałów 
specjalnie zbieranych dla uchwycenia dialektów wschodniosłowiańskich 
kaec, koec, kose, kue, kusec występuje właściwie na całym te-
renie, jedynie na południu pojawia się ukr. kosar w p. 61 i 100 oraz 
obocznie z końik w p.105 (Smułkowa 1968 m. 22, s. 163 i AGWB I
m. 7). Natomiast u Kowalskiej 1975 m. 2, s. 61–62, 1979 m. 170, poda-
jącej z tych dwujęzycznych stron tylko materiał polski, kosiec ma znacz-
nie węższy zasięg, niewiele przekraczający na zachodzie linię między 
Sokółką i Hajnówką, szerszy jedynie nad górną Biebrzą, a wyspowo 
pojawiający się w Dobrzyniewie Dużym koło Białegostoku. Wypiera go 
tu mazowiecki kośnik, a dalej na południe najbardziej rozpowszechniony 
w dialektach polskich kosiarz. Świadczy to o ukształtowaniu się tu po-
czucia, że kosiec jest wyrazem ruskim. 

Znajdujemy jeszcze odosobnione zapisy nazwy kosiec ‘kosiarz’ 
w Libiszowie pod Opocznem (Dejna 1977: 232) oraz na pograniczu 
małopolsko-mazowieckim, gdzie jednak głównie notowano kosiarz i ko-
śnik (Marciniak-Firadza 2013: 195), a w AGM I s. 86 jako sporadyczne 
i nieuwzględnione na mapie kośce ‘gwiazdy w gwiazdozbiorze Oriona’ 
spod Kolna, a także spod Wyszkowa i z Łaziska w pobliżu Tomaszowa 
Mazowieckiego. Trudno przyjąć, by aż tak daleko sięgały wpływy 
wschodnio  słowiańskie.

Zatem można wysunąć przypuszczenie, że ogólnosłowiański kosiec
był dawniej szerzej znany również na wschodzie Polski, ale pod wpły-
wem powszechniejszych nazw ‘kosiarza’ w gwarach polskich wycofał 
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się na peryferie. Mimo to na samym pograniczu wschodnim może też 
wchodzić w grę wpływ wschodniosłowiański, zwłaszcza w wypadku form 
fonetycznie obcych, jak kaec na Wileńszczyźnie w Łopatowszczyźnie 
i w pobliskich Boguszach i Hołowaczach, kaśec w Woli Młynarskiej pod 
Pasłękiem z przesiedleńcami m.in. spod Wilna i Białegostoku, a nawet 
postać kośec w OLA w nowych dialektach mieszanych na zachodzie 
(267, 238, 240) i północy (253) Polski.

Nazwa *kosьcь ‘kosiarz’ ma dosyć dawne poświadczenia w tych 
językach słowiańskich, w których jest szerzej reprezentowana w gwa-
rach, por. słwń. kósec, -sca od XVIII w. (Gutsmann) – Pleteršnik I 441, 
w SSKJ II 443 kôsec, sch. kòsac, кòсац od XVII w., z poświadczenia-
mi w tym znaczeniu głównie z Dalmacji, Bośni i Hercegowiny oraz 
Czarnogóry, ale też i z Serbii (RHSJ V 355, RSHJ X 297), słc. kosec 
od XVI w. (HSSJ II 110, SSJ I 750), stbrus. косецъ od XVII w. (HSBM 
XVI 46), dziś касéц (TSBM II 656, ESBM IV 293), strus. косьць, косецъ 
od XVI w. (Srezniewskij III 144, SRJ XI–XVII, t. VII 358, SRJ XVIII, 
t. X 196, Dal II 172), dziś косéц (SSRLJ V 1495). W języku ukraińskim 
косéць jest właściwy tylko gwarom (ESUM II 48 s.v. коса2). 

Słowniki czeskie uznają nazwę kosec za dialektalną lub słowacką, 
dostała się ona jednak i do literatury czeskiej (Božena Němcová, Josef 
Holeček), por. Kott I 757, VI 675, PS II 299, SSJČ I 961. 

Nazwa kosiec ‘kosiarz’ ma również potwierdzenie w polszczyźnie 
pisanej. Mrongowiusz w słowniku zapisał kosiec obocznie do innych 
wyrazów współrdzennych: „przekos znaczy tę część trawy lub zboża 
którą kosiarz (kosiec) przez pewny obręb sianożęci lub zboża ukosi 
[...]” (Mrongowiusz 1835: 394). Wbrew informacji Sławskiego SE II 
521 nazwy kosiec w SPXVI nie ma. Poza tym SWil I 530 przytacza na-
zwę ‘kosiarza’ kosiec, uznając ją za prowincjonalizm, SW II 487 trak-
tuje jako gwarową i cytuje z utworu Ignacego Chodźki; SJPD III 1036 
uważa za regionalny, co ilustruje zdaniem ze wspomnień Wacława 
Koszycza [Walerego Wacława Wołodźki], dotyczących 1863 r. na 
Białorusi. Wyrazu kosiec użył Florian Czarnyszewicz w powieści Wicik 
Żywica, której akcję umieścił w rodzinnej Bobrujszczyźnie (środkowa 
Białoruś): „Jak okiem dojrzeć, [...] migały koszule kośców i chusty 
rozbijaczek”. 

Tożsame z apelatywem kosiec jest nazwisko Kosiec, znane już w sta-
ropolszczyźnie (SEMSNO I 121), co potwierdzać może dawność tego 
wyrazu w języku polskim.
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e Przedstawiony materiał współczesny wydaje się wskazywać na po-
życzkę wschodniosłowiańską, ale historia wyrazu i nawiązania słowiań-
skie zdecydowanie świadczą, że w rzeczywistości mamy tu do czynienia 
z reliktami dawniej szerszego zasięgu tego wyrazu w języku polskim, 
podobnie jak w wypadku nazw koczerga ‘urządzenie do wygarniania 
węgla z pieca chlebowego’ i skowroda ‘patelnia’.

Dla nazwy *žьnьcь ‘żeńca’ mamy dosyć bogate materiały gwarowe 
i historyczne. Wpływ wschodniosłowiański przyjmuje tu m.in. również 
Kurzowa 1993: 458. 

*Žьnьcь (od *žьnjǫ, *žьnǫ z sufi ksem -ьcь) występuje w OLA na 
zwartym terenie w całej wschodniej Słowiańszczyźnie, poza tym ma on 
wyspowe nawiązania w zachodniej i środkowej Słowacji oraz w Czechach 
właściwych (nie na Morawach), na wschodnich krańcach Polski oraz 
w rozproszeniu na południu Słowiańszczyzny, głównie w Słowenii 
i sporadycznie w Chorwacji, poza tym pojawiają się tam derywaty od 
*žьnjǫ, *žьnǫ z innymi sufi ksami (OLA IV 68, Siatkowski 2005: 44–47, 
Wendina 2014: 61–62). 

W gwarach wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie jest po-
wszechny wyraz žńec. Jego zachodnie zasięgi wyznacza Smułkowa 1968: 
163, m. 22 i AGWB I m. 7, natomiast Kowalska 1975 m. 12, s. 64, 1979 
m. 170, podająca z tych dwujęzycznych stron jedynie materiał polski, 
zanotowała żeniec tylko w wąskim pasie przygranicznym.

Materiały OLA wykazują znaczne różnice w geografi i nazw ‘żniwiarzy’ 
w porównaniu z informacjami Ruska 1996: 21–26, opartymi w dużym 
stopniu na źródłach pisanych. Pozwala to na dokładniejsze przedstawie-
nie tendencji rozwojowych w omawianym słownictwie, zauważonych 
zresztą już przez wymienionego językoznawcę. 

Nazwa *žьnьcь, utworzona za pomocą formantu -ьcь od form czasu 
teraźniejszego *žьnǫ, *žьnešь, znana była językom północnosłowiańskim 
oraz językowi słoweńskiemu i niektórym dialektom chorwackim. Jak pi-
sze Rusek 1996: 22, występowała ona również w tłumaczeniach prolo-
gów redakcji serbskiej oraz w zabytkach średniobułgarskich, gdzie jednak 
mogła być przeniesiona z oryginału staroruskiego. Miała ona w językach 
słowiańskich dawne i bogate poświadczenia. Z materiałów OLA widać, 
że ostatnio jej znajomość uległa znacznemu skurczeniu. Warto dokład-
niej prześledzić obecne występowanie na tle dawniejszych poświadczeń. 

We wschodniej Słowiańszczyźnie *žьnьcь (strus. жьньць, жнецъ) ma 
dawne potwierdzenia od XIII w. (SDRJ III 273, Srezniewskij I 860, 887, 
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SRJ XI–XVII, t. V 121) i do dziś zachowany jest tu жнец (SSRLJ IV 
179), stbrus. жнецъ od XIV w. (HSBM X 43), dziś жнец (TSBM II 
257), w gwarach жнец, жнэц i жэнéц (SPZB II 150); stukr. жнець, 
жнецъ od XVI w. (SUM XVI–XVII, t. IX 171–172), dziś жнець 
(SUM II 538).

W OLA *žьnьcь w dialektach wschodniosłowiańskich występuje 
dosyć powszechnie na całym terenie, np. ros. žn’ec, brus. žn’ec, žn’e, 
ukr. žne, žnec. Częstszy brak nazwy dotyczy samej północy i południa 
Rosji oraz częściowo północnej Białorusi (to ostatnie potwierdza też atlas 
białoruski, por. LAB III 88, m. 236 i 237). Materiały spoza OLA poka-
zują, że archaiczne formy žne, žny zachowały się stosunkowo dobrze 
w gwarach bojkowskich, a także na całym prawie Zakarpaciu, niemalże 
powszechnie w gwarze nadsańskiej oraz w kilku punktach na północnej 
Łemkowszczyźnie (por. AGB IV 29–30, m. 207; w Polsce koło Ustrzyk 
Dolnych oraz w jednym punkcie na Słowacji zapisano wtórną postać že|nec). 

Dawniej *žьnьcь rozprzestrzeniony był w całej zachodniej Słowiań -
szczyźnie, por. słc. žnec (SSJ V 825), czes. žnec powszechny już w języku 
staroczeskim, np. u Chelčickiego (GbHMČ I 181), w Biblii drezdeńskiej 
(Mateusz XIII 30, 39), w Biblii ołomunieckiej (tamże oraz księga Rut II 2,
3, 4, 5, 7), później žnec i uważane za dialektalne ženec (Kott V 811, 
871, PS VIII 1098, SSJČ IV 935), pol. żeniec lub żniec w gwarach. Na 
Łużycach od XVI w. (Schuster-Šewc IV 1799–1800) poświadczone są 
postaci: głuż. žnjeńc, później žnjenc (Pful 1968, Kral 1986, Jakubaš 1954) 
i dem. žněčk (Kral 1986, Jakubaš < *žьnьčьkъ, por. też Rusek 1996: 
24), dłuż. žeńc, a także žńejc, žnic (Muka II 1144, 1149), žnjejc, žnjeńc 
(Starosta 1999: 711).

Materiały OLA pokazują, że nazwa ta w dialektach zachodniosłowiań-
skich uległa właściwie zanikowi. Brak jej na Słowacji, na Morawach, 
a nawet w Czechach wschodnich. Zapisano ją jedynie w kilku punktach na 
terenie Czech właściwych, jednakże nie tylko w tradycyjnych postaciach 
žnec, ženec, ale także we wcześniej nieznanej z literatury naukowej po-
staci žneč, utworzonej wtórnie od nazwy żeńskiej žnečka. 

Regularnym kontynuantem nazwy *žьnьcь w języku polskim jest żniec 
i będąca rezultatem jej skontaminowania się z przypadkami zależnymi 
forma żeniec. Są one poświadczone bardzo rzadko.

W OLA IV 68, s. 170–171 na terenie Polski nazwę *žьnьcь zapisano 
tylko w kilku punktach na peryferii wschodniej: 287 – Słomianka w pow. 
monieckim (ženc, zenc), 326 – Pacław koło Przemyśla (žńec, žeńc) oraz 
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e 247 – Deszczno koło Gorzowa Wielkopolskiego (žńec) od informatorów 
przesiedlonych po II wojnie światowej z Wołynia. W Choroszczynce 
(307) koło Białej Podlaskiej zapisano jako polską formę živak i jako 
ukraińską žec (por. Rembiszewska, Siatkowski 2018: 31).

Kowalska 1975: 64, m. 12, 1979: m. 170 zanotowała nazwę żeniec
w kilkunastu punktach na wschodnim pograniczu: pod Sejnami, Dąbrową 
Białostocką, Sokółką, Białymstokiem, Białą Podlaską i Łosicami. Poza 
tym Osipowicz 2009: 130 (w XIX w.) zarejestrował wyraz żeniec
spod Augustowa, Judycka 1961: 34 żeniec sporadycznie pod Nidzicą, 
Giżyckiem i Piszem, Chludzińska 1972: 122 jakoby też z Warmii (jed-
nak brak jej w kartotece SOWM), a w kartotece SGP znajdujemy jesz-
cze żniec z Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla i od Haliny Turskiej 
z Wileńszczyzny. Kurzowa 1993: 458 zaś przytacza postać żeniec z mię-
dzywojennej polszczyzny wileńskiej i z Podręcznika Karłowicza 1984: 74: 
żeniec ‘żniwiarz’. Natomiast w podawanych przez nią licznych dalszych 
przykładach występuje postać niewątpliwie polska żeńca lub formy przy-
padków zależnych niepozwalających ustalić formy mianownika liczby 
pojedynczej. Podobnie trudno wskazać formę mianownika w tekście 
XVII-wiecznej sielanki Żeńcy Szymona Szymonowica, gdyż wyraz ten 
wystąpił tylko w tytule utworu w liczbie mnogiej. Postać żeniec pojawiła 
się w informacji zamieszczonej w czasopiśmie wydawanym we Lwowie: 
„dobry żeniec był zarobić za półtrzeciej kopy” (Rolnik 1875).

We wcześniejszych opracowaniach (również u Siatkowskiego 2005: 47)
formy te zazwyczaj przedstawiane są łącznie z częstszą w języku pol-
skim nazwą (ten) żeńca, stanowiącą innowację tylko polską. Natomiast 
w przytaczanych źródłach, mających świadczyć o znajomości formy 
żeniec, często jej w ogóle nie ma, a przypadki zależne mogą dowodzić 
zarówno formy żeniec, jak i żeńca. 

W materiałach SPXVI według Pepłowskiego 1974: 110–112 występu-
je żeńca 7x – żnarz 1x – żeniec 1x, który stwierdza: „Czy wprowadzony 
przez Kochanowskiego żeniec jest pożyczką regionalną lub gwarową, 
czy też może wywodzi się z tradycji średniowiecznej i jest wykorzystany 
w Psałterzu jako archaizm, nie wiadomo”. Poza tym wbrew twierdzeniu 
F. Pepłowskiego formy ż(e)niec w Biblii królowej Zofi i nie ma. SStp XI 
583 zresztą zamieszcza tylko hasło żeńca lub żyńca. 

W kartotece SXVII–XVIII formę żeniec znajdujemy jedynie w Słowniku 
Loderekera (1605) i u Mariana z Jaślisk (1641), częstszy jest żeńca, 
a przeważnie występują formy zależne, niepozwalające na ustalenie formy 



155

mianownika. U Lindego VI 1021 żeniec poświadczony jest z Metamorfoz 
Jakuba Żebrowskiego (1636) i ze Zbioru rzeczy potrzebniejszych Michała 
Dudzińskiego (1776). SWil II 1270 podaje żeńca i żeniec ‘żniwiarz’, 
uznając ten drugi za przestarzały, SW VIII 707 wymienia postać żeniec 
oraz jako gwarową żeńca, a SJPD X 1426 przytacza formy liczby mno-
giej żeńce, żeńcy z Jana Wiktora, Bohdana Dyakowskiego, Wiktora 
Gomulickiego, Cypriana K. Norwida i z czasopisma „Lamus”, a formę 
liczby pojedynczej żeniec ma tylko z utworu Leopolda Staff a.

Przedstawiony materiał gwarowy wydaje się wskazywać na pożycz kę 
wschodniosłowiańską, ale historia wyrazu i nawiązania słowiańskie zde-
cydowanie świadczą, że żeniec należy uznać za relikt wspierany przez 
współrdzenną formę żeńca, stanowiącą na gruncie słowiańskim polską 
innowację. Dziś w języku ogólnopolskim jest to już wyraz przestarzały 
(żęcie zboża sierpem zupełnie wyszło z użycia), używany głównie w liczbie 
mnogiej (żeńcy), nie notuje go już SJPSzym i inne nowsze słowniki polskie.

Pożyczkami wschodniosłowiańskimi, przyjmowanymi przez Sawaniew-
ską-Mochową 1990: 137, Kurzową 1993: 458–459 i Kostecką Sadową 
2015: 154–155, są natomiast występujące w polszczyźnie gwarowej na-
zwy ‘żniwiarki’ żnieja i żniejka. 

W OLA IV 69, s. 172–173 nazwę *žьněja ‘kobieta, która zżyna zboże 
sierpem’ notowano znacznie częściej niż jej odpowiednik męski *žьnějь, 
a mianowicie na całym terytorium rosyjskim – žn’e|ja, žn’i|ja (jedynie 
rzadziej na południu) oraz w północnej części Białorusi (žn’a|ja, žn’i|ja). 
Jest to związane z tym, że pierwotnie żęciem zboża za pomocą sierpu 
zajmowały się głównie kobiety. Na południowo-wschodniej Białorusi 
koło Homla, rzadko też na północy Białorusi, a poza tym w zachodnich 
dialektach rosyjskich, sporadycznie też na Ukrainie (439, 445), notowano 
formację rozszerzoną sufi ksem -ьka: *žьnějьka (ž|n’eka, ž|n’ejka). W atlasie 
białoruskim przy gęstszej siatce punktów zasięgi podanych wyżej nazw 
przedstawiono dokładniej (LAB III 88, m. 234, por. też SPZB II 150), 
są one jednak w zasadzie podobne. 

W Polsce żnieja odnotowana jest tylko z terenu nowych dialektów 
mieszanych (p. 247, 252, 267), niewątpliwie od informatorów z Kresów 
(Siatkowski 2005: 57–58). 

Przedstawione feminativa *žьněja, *žьnějьka mają dawną dokumenta-
cję we wschodniosłowiańskich językach literackich. Ros. жнея, znana od 
XVI w. (SRJ XI–XVII, t. V 121), dziś przestarzała i regionalna (SSRLJ 
IV 179), bogato reprezentowana jest w gwarach (SRNG IX 209–210), 
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e жнéйка, sporadyczna w końcu XIX w. (SSRLJ IV 179), ma liczne po-
świadczenia w gwarach spod Nowogrodu, Smoleńska, Tweru i Wołogdy 
(SRNG IX 209). Brus. жнея, notowana od XVI w. (HSBM X 43), wy-
stępuje do dziś жня i жнéйка (TSBM II 257). Mimo skromnej repre-
zentacji w OLA ukr. жні i dem. жнíйка są znane, notuje je Hrinčenko 
I 488 (z trudnymi do zlokalizowania geografi cznego przykładami). 

Nazwy te znajdujemy również w źródłach polskich, wskazujących 
jednak na pożyczkę ze Wschodu. SGPK VI 446 ma żnieja z Wisły V 486
(ze wsi Komarowicze na Białorusi pod Mozyrzem koło Homla) i żniejka
z pieśni dożynkowej na Litwie (według Koniusz 2001: 77, która za 
Wisła III 93, określa inną geografi ę, a mianowicie Szawry w powiecie 
lidzkim na Białorusi). Kurzowa 1993: 458–459 przytacza poświadcze-
nia z Karłowicza 1984: 74 żnieja, żniejka ‘żniwiarka’, Walickiego 1886: 
406 i Łętowskiego 1915: 376 oraz stwierdza ich znajomość w polszczyźnie 
wileńskiej w okresie międzywojennym, kartoteka SGP zaś z prac Haliny 
Turskiej. Turska 1982: 113 uważa, że žńejka, mająca odpowiedniki w ję-
zyku białoruskim žńaja, žńejka, najpewniej jest pożyczką białoruską, 
podobnie sądzi Nowowiejski [2000] 2010: 279, 281.

Mamy też dalsze potwierdzenia z Wileńszczyzny: Zdaniukiewicz 1972: 
222 przytacza żnieja ‘kobieta pracująca przy żniwach’ z Łopatowszczyzny, 
Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 453 żniejka i żnieja ‘kobieta żnąca 
zboże’ z kilku miejscowości koło Wilna – Landwarowa, Wirszuliszek, 
Mejszagoły i Świętnik. Rieger 2014: 309 odnotowuje żniejka ‘kobieta, 
która żęła sierpem’, ‘żniwiarka, kobieta, która kosi’ z Brasławszczyzny 
i wskazuje jako źródło gwarowe białoruskie жнéйка. SWil II 2271 po-
daje żnieja jako prowincjonalizm tylko z Litwy, a SW IX 713 i SJPD III 
1436 żnieja uznają za wyraz dialektalny, cytując jedynie Władysława 
Syrokomlę, pochodzącego z Polesia i żyjącego później na Litwie. Ponadto 
wyraz żnieja ‘kobieta żniwiarka’ zanotowano w miejscowości Degucie 
na Suwalszczyźnie (kartoteka SGP). Pojawia się on w haśle Postacianka
w Słowniku wyrazów krewickich objaśniającym wyrazy z pieśni wiej-
skich znad Dźwiny i Niemna: „pierwsza na czele ich żnieja, żniwiarka” 
(Czeczot 1846: 67), a także w utworze wspomnieniowym autora pocho-
dzącego z Trok: „Żniejki przyszły do nas i śpiewały «Plon»” (Bilecki 
2009: 64) oraz w języku Polaków nad Berezyną żnijka (Czarnyszewicz 
1976: 73, por. Bednarczuk 1987: 44, Grek-Pabisowa 2009: 227).

Dla nazwy siewiec ‘siewca’ udało się zgromadzić dosyć skromny 
materiał, bowiem sianie ręczne już dawno wyszło z użycia. 
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W OLA IV m. 36 nazwa *sěvьcь występuje na całej niemal Białorusi 
(aec). Również w atlasie białoruskim nazwą dominującą w tym kraju 
jest сявéц, notowany też często w słowniku pogranicza polsko-białorusko-
-litewskiego (SPZB V 63), natomiast literacki сéйбiт oraz сябíт jest 
zlokalizowany w pasie między Mińskiem i Mohylewem od Witebska na 
południe (LAB III 228, s. 86–87). 

Poza Białorusią w OLA zanotowano *sěvьcь jeszcze tylko w kilku punk-
tach polskich: na pograniczu wschodnim w Radziuszkach (266) pod Sejnami 
śeec, obocznie z śevak oraz na zachodzie i na północy Polski: w Sławęcinie 
(238) koło Choszczna z przesiedleńcami m.in. z Wileńszczyzny i Polesia 
śeec obok śevńik, na Pomorzu w Gwiazdowie (240) koło Sławna śeec 
od informatorów pochodzących spod Wilna, z Podola i Małopolski 
oraz w Woli Młynarskiej koło Pasłęka (252) z dawnymi mieszkańcami 
Wileńszczyzny i Białostocczyzny śeec obok śefca. Częstszy jest nato-
miast występujący w rozproszeniu na obszarze całej Polski *sěvьca, co 
dobrze pokazuje mapa zbiorcza nr 4 wykonawców czynności z sufi ksem 
-ьcь w IV tomie OLA (Ferenčíková 2019: 108).

Poza tym siewiec ‘siewca’ znany jest na Wileńszczyźnie w Łopatow-
szczyź  nie (Zdaniukiewicz 1972: 201).

Na Białostocczyźnie wschodniosłowiański aec sięga na zachód 
mniej więcej po linię Dąbrowa Białostocka–Białystok–Bielsk Podlaski 
(Smułkowa 1968: 162–163), natomiast polski siewiec zachowany jest 
w węższym pasie przygranicznym pod Dąbrową Białostocką, Sokółką, 
Hajnówką, a także pod Białą Podlaską (Kowalska 1975 m. 1, s. 61, 1979 
m. 170). Podobnie z pogranicza wschodniego nazwę siewiec ‘siewca’ re-
jestruje Basara 1998: 67–69 spod Sokółki, Łap, Białegostoku, Hajnówki 
i Siemiatycz.

Ponadto nazwę siewiec ‘siewca’ zapisano na Mazowszu w AGM IV 
131, niestety bez bliższej lokalizacji, gdyż zrezygnowano ze sporządzenia 
mapy, „ponieważ bogatemu zróżnicowaniu słowotwórczemu formacji od 
siew oznaczających człowieka siejącego zboże nie towarzyszy zróżnicowa-
nie terenowe”. Omawiany wyraz był zarejestrowany także na Kaszubach – 
sėvc, z powołaniem się na Alojzego Budzisza (Lorentz PW II 221).

W świetle analizowanych materiałów należy tu przyjąć raczej po-
życzkę (por. Smułkowa [1984] 2002: 291–292, Kowalska 2001: 380, 
Kostecka-Sadowa 2015: 145–146, 157–160 oraz Wojtyła-Świerzowska 
1974: 86), ale sporadyczne zapisy na Mazowszu i Kaszubach nie wyklu-
czają zachowania reliktu dawniej szerszej wspólnoty. 

Ko
sie

c
Ko

sie
c

Ko
sie

c



158

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e Kozytać ‘łaskotać, łechtać’, kozytki ‘łaskotki’

Pożyczkę białoruską (wschodniosłowiańską) dla kozytać ‘łaskotać, 
łechtać’, kozytki ‘łaskotki’ przyjmowała Sawaniewska-Mochowa 1990: 
48, 193, 211 i niezależnie Nowowiejski [1992, 2000, 2004] 2010: 241, 
217, 281 oraz Kurzowa 1993: 376. Etymolodzy jednak o możliwości 
takiego wpływu nie wspominają, por. Karłowicz SWO 308, Vasmer 
ESRJ II 279, ESBM IV 94–95 (zakłada natomiast wpływ białoruski na 
zachodnie gwary rosyjskie).

Wyrazy te mają w Słowiańszczyźnie ograniczony zasięg regionalny, 
występują w języku białoruskim, rosyjskim i polskim.

Najpowszechniejsze są one na Białorusi. W atlasie białoruskim 
казытáць tworzy spory zwarty areał na południowym zachodzie Białorusi, 
na całym terenie przeważają natomiast шчыкатáць i шлакатáць, 
слакатáць, a od Brześcia aż po Horyń, prawy dopływ Prypeci, ciągnie 
się wykazujące duże zróżnicowanie fonetyczne ласкатáць, лоскотáць itp. 
(LAB III 80, s. 48). Słownik pogranicza polsko-białorusko-litewskiego 
ma liczne poświadczenia czasownika казытáць, mieszczące się w are-
ale wyznaczonym na mapie LAB, a ponadto z gwar białoruskich na 
Białostocczyźnie казтка ‘łaskotki’ z Krynek, кóзыт też z nieistniejącej 
już wsi Łuka w gminie Narewka (SPZB II 363, 494). Poza tym ESBM 
IV 94 podaje odosobniony zapis czasownika казытáць na wschód od 
Mohylewa (Bialkevič 1970), wychodzący poza obszar wyznaczony w LAB.

Zasięg ten poszerzają materiały z kartoteki gwar wschodniosłowiań-
skich na Białostocczyźnie. Czasownik kozytać ‘łaskotać, łechtać’ wy-
stępuje tu w najrozmaitszych postaciach fonetycznych: kazyta (-i), 
kоzyta (-i, -ťi), gazyta, gozytai, kоzykta, kоzytka, kamzyta
(kom-), komzytaťi (AGWB I 112, pyt. XXIV 48). 

Czasownik ten wszedł też do białoruskiego języka literackiego, por. 
казытáць ‘łaskotać, łechtać’, ‘podrażniać’ oraz pochodne казытлíвы
‘łaskoczący’, казытнýць ‘połaskotać’, ‘połachotać’ oraz кóзыт ‘łaskot-
ki’ (TSBM II 578, 707).

W języku rosyjskim ma on ograniczone występowanie. Ze słowni-
ków tylko Dal II 132 s.v. козéл notuje козытáть ‘łaskotać palcami lub 
rożkami’, określa je jako zachodnie. Rosyjski słownik gwarowy podaje 
козытáть ‘łaskotać’, powołując się tylko na Dala, poza tym ma spod 
Kurska козюкáть ‘ts.’(SRNG XIV 79). Na Ukrainie poświadczeń dla 
tych wyrazów nie udało nam się znaleźć.
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W języku polskim kozytać ‘łaskotać, łechotać’ i kozytki ‘łachotki’ 
są dosyć szeroko znanymi regionalizmami północno-wschodnimi. Już 
SGPK II 459 ujmował jako pozyskane ustnie z Litwy kozytać ‘łaskotać, 
łachotać, łechtać’ oraz kozytanie ‘łachotanie’. Z Wileńszczyzny Walicki 
1886: 162 potwierdza kozytać („Pokozytaj dziecko”, „kozytał mnie pod 
pachy”) i kozytki ‘łaskotki’, Karłowicz 1984: 46 kozytać ‘łechtać, łaskotać’ 
i pochodne, z polszczyzny gwarowej spod Landwarowa i z Mejszagoły 
Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 234 podają kozytać ‘łaskotać’ („Nie 
lubia, jak kto mnie kozyczy”). 

W gwarach na pograniczu wschodnim zanotowano w Słowniku podla-
skim na Suwalszczyźnie kozytać ‘łaskotać, łachotać’ i kozytki ‘łachotki’, 
w Wasilkowie koło Białegostoku i w powiecie bielskim kozytać, poza 
tym w Supraślu kozytka, kuzytka ‘łaskotanie’ (RóżnSłow 142–143). W kar-
totece SGP podano: pod Augustowem kozytać ‘łaskotać, łechotać, łechtać’ 
(Osipowicz 2009, 74), w Wierzchjedlinie koło Sokółki kozytki ‘łaskotki’, 
w Tykocińskiem (?) „starsi i od strony wschodniej mówią kozytać, ko-
zytki, młodsi i od strony Mazowsza łachotać, łachotki”, pod Knyszynem 
(Rembiszewska 2007: 157) i w Dobrzyniewie koło Białegostoku kozytać 
‘łaskotać’ i kozytki ‘łaskotki’. Z Sokółki Nowowiejski [1992] 2010: 245 
ma kozytać ‘łaskotać, łachotać, łechtać’ i kozytanie oraz kozytki ‘łachotki’. 

Kozytać ‘łaskotać, łechotać’ i kozytanie wprowadził do swojego słow-
nika lekarskiego Giedroyć 1931: 329. SWil I 539 kozytać ‘łaskotać, ła-
chotać’ uważa za prowincjonalizm litewski, SW II 516 uznaje podawa-
ne formy kozytać ‘łaskotać, łechotać’, kozytanie i kozytki ‘łaskotki’ za 
gwarowe i ilustruje kozytać przykładem z Walickiego. Lewaszkiewicz 
2017: 409 przytacza kozytać ‘łaskotać’ z języka przesiedleńców spod 
Nowogródka, a Dombroski 1932: 229 z Białorusi sowieckiej (wschod-
niej), por. SMPP 456.

W utworze Konopielka E. Redliński 1973: 77, dla oddania kolory-
tu lokalnego, użył zwrotu „I żyta nie tykajcie, bo Kózytka zakózycze” 
tj. ‘załaskocze’, nawiązując do znanego na Podlasiu podania ludowego 
o kozytce ‘rusałce’, która przez łaskotanie doprowadzała swoje ofi ary do 
śmierci. Podanie to przytoczył już w XIX w. Federowski 1897, zap. 218: 

Rusawka, albo jak ją lud w Sokólskiem Kozytką nazywa, ma być demoniczna 
istota strzegąca łanów zboża (zwłaszcza żyta), by dzieci zbierające kwiatki nie 
otrząsały pyłku na kwitnących kłosach. Skoro Rusawka nieostrożnego śmiałka 
uchwyci, nie wypuszcza go już, dopóki go na śmierć nie załachocze.
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rusałki, jak лоскотуха, лоскотовка, лоскотиха (por. Kriuczkowa 2014) 
i ukraińskie лоскотуха, лоскотарка (Hrinčenko II 378). 

Etymologię wyrazu kozytać ‘łaskotać, łechtać’ wyjaśnił już Karłowicz 
SWO 308: „zdaje się, że od kozy, mianowicie od rogów kozich, do któ-
rych podobne są dwa wystawione palce, którymi się łaskocze”. Tak 
właściwie ros. козытáть ‘łaskotać, łechtać’ tłumaczy też Dal II 132, 
umieszczając je pod hasłem козéл. Vasmer ESRJ II 279, przytaczając to 
tłumaczenie, uznaje je za niejasne, ale ESBM IV 94–95 uważa, że chyba 
Karłowicz ma rację, skoro podobnie należy tłumaczyć wspomniane już 
wyżej ros. dial. казюкать ‘łaskotać’ spod Kurska. Pod względem for-
malnym pol. kozytać nie ma więc żadnych znamion obcości. 

Przedstawiony materiał pokazuje, że *kozitati miało swoje centrum na 
zachodniej Białorusi lub może raczej na pograniczu białorusko-polskim. 
Szerszy zasięg na Białorusi mógłby wskazywać na pożyczkę białoruską. 
Biorąc pod uwagę fakt, że nazwy związane z podaniami ludowymi są 
zazwyczaj bardzo archaiczne, nie można wykluczyć, że mamy tu do czy-
nienia z dawną innowację białorusko-północno-wschodniopolską. 
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Kulhać ‘kuleć’, kulhawy ‘kulawy’

Jeśli chodzi o wyrazy kulhać, kulhawy, mamy tu wcześniejszy wpływ 
czeski w polszczyźnie pisanej oraz późniejszy wschodniosłowiański, 
głównie gwarowy. Pożyczkę z języka czeskiego przyjmował już Brückner 
1901a: 86 (ale w tym samym roku ją odrzucał 1901b: 239) oraz 1915: 
86 i w SE 281, później Taszycki 1927: 61 przytaczając kulhać ‘kuleć’ 
z Mikołaja Reja i Havránka 1939: 56.

Urbańczyk 1945a: 23–25, 1946: 115 wystąpił z twierdzeniem, że cze-
chizmem jest nie tylko postać kulhawy, lecz wyraz ten także w postaci 
kulawy, unikany przez tłumacza Biblii królowej Zofi i. Spotkało się to z kry-
tyką Milika 1945: 109–110 i Bąka 1945: 110–113. J. Milik zwrócił uwagę, 
że w gwarach polskich formy z h/ch mają dosyć szeroki zasięg: kulhawy 
i/lub kulchać/kulhać i pochodne znane są na Podhalu, w Tykocińskiem, 
pod Drohiczynem, Sokołowem Podlaskim i na Wileńszczyźnie oraz że 
tak szeroki zasięg form z γ (h, ch, z [sic! D.R., J.S.]) nasuwa przypusz-
czenie, iż i sam wyraz, i fonetyczna odmianka z γ w czeskim, w polskich 
gwarach i w białoruskim są pierwotne, a nie zapożyczane. W odpowiedzi 
S. Urbańczyk 1945b: 113–114 słusznie nie zgodził się z tym, by pol. h 
było tu rodzime i bezpodstawnie (por. Stieber 1979: 89–90) zasugerował, 
że h na Rusi mogło być przejęte od Czechów.

Siatkowski BFJP I 60–61, 68–69 potwierdził, że XVI-wieczne kulhać 
i kulhawy jest niewątpliwą pożyczką z czeskiego, dodając do wcześniej 
podawanego jedynego przykładu ze Zwierzyńca (1562) M. Reja „Ow 
mu drogę powiáda, boby sam nie tráfi ł, A ow by też kulháiąc, słabo się 
pokwapił” 115 (w SPXVI, t. XXVI, s. 416 s.v. pokwapić się) dwa wcze-
śniejsze poświadczenia tej pożyczki z Ewangeliarza (1527/1528) spo-
rządzonego przez znanego bohemizatora Jana Sandeckiego-Maleckiego: 
„wezwi … kulhawych a slepych” O6 i „slepe y kulhawe wwiedz sam” 
O7 (Janów 1947: CXXV), nawiązujące do znanej przypowieści rzym-
skiej o potrzebie wystrzegania się łakomstwa, którą później przytacza 
SPXVI, t. XI 544 z Historii rzymskich z r. 1566 „A wnetki wezwaw-
szy vbogich… slepych y kulháwych, á przed onym kowalem rozło-
mił on krepel” 121v (w wydaniu wcześniejszym Historii z 1543 r. 
jest tu kulawych, por. Gesta 121v). SPXVI, t. XXI, s. 304 podaje po-
nadto z XVI w. z Biblii Leopolity 1561 „ále on okulháwiał ná nogę” 
Gen 32, 31 (Linde III 544 cytuje tu błędnie okulawiał, por. Urbańczyk 
1945a: 23).
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e Natomiast polskie postaci gwarowe z h, ch J. Siatkowski przypisuje na 
Podhalu wpływowi słowackiemu, a w Tykocińskiem i pod Drohiczynem 
ruskiemu. Gwarową postać kulgać ‘taczać’ z Malborskiego i Przasnyskiego 
(SGPK II 517–518) uważa za innowację czesko-słowacko-polsko-ruską. 
Do gwar w północnej Polsce nie mogła się ona dostać ani bezpośrednio 
z języków ruskich lub z języka czeskiego, ani przez polski język literacki. 
Podobnie przedstawia to Sławski SE III 348–349, ale jak dawniej, jako 
czechizm podaje tylko przykład z M. Reja, a formy gwarowe uważa za 
przejęte na południu z czeskiego, na północnym wschodzie z białoruskiego.

O znanych gwarom polskim pożyczkach kulhać ‘kuleć’, kulhawy ‘ku-
lawy’, dzięki wcześniejszym opracowaniom, zwłaszcza Sawaniewskiej-
Mochowej 1990: 48, Kurzowej 1993: 380 i Kosteckiej-Sadowej 2015: 
88–89 oraz zbiorom kartotekowym SGP wiemy już dosyć sporo. 

SGPK II 519 podawał z Litwy kulhać ‘kuleć’ i kulhawy ‘kulawy’. 
Występowanie przymiotnika kulhawy ‘kulawy, chromy’ na Wileńszczyźnie 
potwierdza w swoim Pamiętniku Karłowicz 1984: 48, jego znajomość 
w międzywojennej polszczyźnie wileńskiej stwierdzają informatorzy 
Kurzowej 1993: 380. Wyrazy te najczęściej były notowane w gwarach 
polskich na pograniczu wschodnim: u Karłowicza 1984: 48 kulhać ‘kuleć’ 
spod Bielska Podlaskiego, w kartotece SGP kulchać ‘kulać, toczyć’, kulcha-
wiec ‘człowiek kulawy’, nazwa pogardliwa spod Tykocina (Gloger 1893: 
837), kulhać ‘kuleć’, kulhavy ‘kulawy’ w okolicy Knyszyna (Rembiszewska 
2007: 27, 36, 159), pod Siemiatyczami kulχać obok kuśtykać i utykać (na 
jedną nogę) i kulχavy obok kulavy w Miłkowicach (-Maćkach, -Paszkach 
i -Jankach) oraz kulhać i kulhawy w Bacikach Średnich. 

Kowalska 1979: 61, m. 146 jako nazwy ‘człowieka kulawego’ zanoto-
wała w rozproszeniu na dużym obszarze derywat rzeczownikowy kulγač
w Lipsku (na mapie nr 117) nieco na północ od Dąbrowy Białostockiej 
oraz przymiotnik kulγavy w Suchowoli na południowy zachód od Dąbrowy 
Białostockiej, we wsi Ruda koło Knyszyna oraz w Serpelicach koło Janowa 
Podlaskiego. Czarkowski 2009: 188 ma kulchać ‘kuleć’ spod Drohiczyna. 
Słownik podlaski daje ponadto kulhać ‘kuleć’ i kulhavy ‘kulawy’ z oko-
lic Bielska Podlaskiego (RóżnSłow 65 z Bańkowskiego). Postaci z ob-
cym γ odnotowano też w Seroczynie leżącym na północ od Sokołowa 
Podlaskiego. Milik 1945: 109 tu „notował kulγać ‘kuleć’ oraz pokrewne 
kuletać ‘z lekka utykać’ (uważa, że powstało z kulγać poprzez onoma-
topeiczne kulet)”. W kartotece SGP mamy ponadto kulee obok kulγa
z dawnej polskiej gwary we wsi Zamosze na Polesiu (Werenič 1965: 147).
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Przedstawione tu przykłady występowania form kulhać, kulhawy 
i pochodnych w polskich gwarach północno-wschodnich, zgodnie ze 
stwierdzeniem F. Sławskiego, Z. Sawaniewskiej-Mochowej, Z. Kurzowej 
i A. Kosteckiej-Sadowej, należy przypisać wpływowi języków wschod-
niosłowiańskich, głównie językowi białoruskiemu. 

Sporadycznie zanotowane przez Krawczyk 2007: 121 w Maćkowcach 
na Podolu kulhać ‘utykać, kuleć’ też trzeba uznać za przejęte z ukr. 
кульгати, podobnie kulhawy ‘kulawy’ na Bukowinie, jeśli nie jest to 
wczesna pożyczka z czeskiego, jak uważają Greń i Krasowska 2008:119. 

Poza tym w gwarach na południu Polski jest wiele zapisów form kul-
hać, kulhawy, które zostały przejęte z języka słowackiego lub czeskiego. 
Należą tu: kulchać ‘kuleć’ z Podhala w SGPK II 519, a w kartotece SGP 
kulhać ‘kuleć’ ze Sromowiec Wyżnych koło Nowego Targu, ze Śląska 
Cieszyńskiego kulhutać i kulhónckać ‘kuleć, utykać’ (SGŚC 159, wyd. 2 
168), poza tym z kilku wsi na czeskim Śląsku kulhać i kulhawy (Zaręba 
AJŚ IV m. 663 i 664) oraz kulhavka (kulhafka) z Cierlicka Górnego 
i Suchej Dolnej (Kellner II 1949: 206). Postać kulchać ‘chodzić, utykając 
na jedną nogę’ podano w Słowniku gwary orawskiej (Kąś 2011, I 503).

Na podstawie przedstawionych materiałów źródło i sposób przejęcia 
pol. kulhać, kulhawy przedstawia się chyba dosyć jasno. Od psł. *kuljati 
(kulać) ‘posuwać coś okrągłego, toczyć’ powstał ekspresywny derywat 
kulgać ‘kulać, toczyć’ (Sławski SE III 341–342, 348), który skontami-
nował się z *kuljati (kulać) ‘utykać na nogę, kuleć’, od którego przez 
dodanie ekspresywnego przyrostka -ьg- powstała innowacja czesko-
-słowacko-polsko-ruska *kuljьgati ‘kuleć’, por. czes. kulhati ‘kuleć’, kul-
havý ‘kulawy’ od początku XV w. (GbSl II 176), słc. kuľhať ‘kuleć’, 
kuľhavý ‘kulawy’ od XVI w. (HSSJ II 159), pol. dial. kulgać ‘taczać’, 
ukr. кульгавый ‘kulawy’ od początku XVII w. (SUM XVI–XVII, t. XV, 
s. 177), кульгáти ‘kuleć’, кульгáвий ‘kulawy’ (SUM IV 392–397), brus. 
кульгáць, кульгáвы ‘ts.’ (TSBM II 753, SPZB II 566), ros. кульга ‘kula-
wy człowiek’ (Vasmer ESRJ II 412), por. Sławski SE III 342, 348–349, 
ESSJ XIII 98–99. Na ewentualną łączność kuleć ‘utykać na nogę’ i kulać 
‘toczyć’ wskazywał już Milik 1945: 109.

Za rodzimością pol. dial. kulgać ‘toczyć, kulać’ przemawiają dalsze 
zapisy w kartotece SGP, zarówno z Polski północnej, jak i z pogranicza 
wschodniego, z Malborskiego kulgać ‘kulać, toczyć’ (Górnowicz 1963, t. II,
z. 1: 199) i z Nowego Miasta pod Lubawą, kulgać ciasto spod Chełmna 
i Dobrzynia, kulgać ‘przewracać z boku na bok’ spod Nidzicy na Mazurach 
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e (SOWM III 379) oraz na wschodzie pod Siemiatyczami kulgać ‘tworzyć 
wałki ciasta na kluski’ w Miłkowicach (-Maćkach, -Paszkach, -Jankach) 
i w Bacikach Średnich. 

W tej sytuacji w polskiej postaci kulhać ‘kuleć’ należy widzieć za-
stąpienie rodzimego g przez obce h (wpływ fonetyczny) pod wpływem 
czeskim sporadycznie w trzech zabytkach XVI-wiecznych, a w gwa-
rach niezależnie pod wpływem czeskim, słowackim i języków ruskich 
( głównie języka białoruskiego). W wypadku zaś przymiotnika kulhawy
proces zapożyczenia był podobny, ale przy braku w języku polskim for-
my kulgawy, trzeba przyjąć raczej nie wpływ fonetyczny, lecz pożyczkę 
leksykalną ze wspomnianych języków.
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Kułak ‘pięść’, ‘uderzenie pięścią’, ‘bogacz wiejski’

Wyraz kułak w znaczeniu ‘pięść’, ‘uderzenie pięścią’ wcześniej uważa-
no za przejęty z węg. kulyak, kulak, por. SGPK II (1901) 522, SW II 
(1902): 629, Brückner SE 281, Karłowicz SWO 1961: 380 (i pośrednic-
two rosyjskie), SJPD III (1961): 1284, później uznano za orientalizm, 
który się dostał do języka polskiego za pośrednictwem ruskim ze wzglę-
du na geografi ę i historię wyrazu polskiego, por. Sławski SE III, 1966–
1969, 356–357, Minikowska 1980: 83, Sawaniewska-Mochowa 1990: 
167, Kurzowa 1993: 380, Rytter 1992: 115. Pożyczkę turecką w języ-
kach słowiańskich widzą tu liczne słowniki etymologiczne, por. Vasmer 
ESRJ II 408–409, BER III 115–116, ESBM V 152, ostatnio Stachowski 
2014: 358–359.

Najpewniej jednak wyraz ten jest dawną innowacją, która powstała 
na gruncie słowiańskim. Od XVI w. poświadczony jest *kulakъ w ję-
zyku rosyjskim, por. „и кулаки побием”, „Не бити ни кулаком под 
срдце” (Srezniewskij I 1361, SRJ XI–XVII, t. VIII 113–114). W publi-
kacji IUM 1983: 35 stwierdzono, że nie ma podstaw, by przyjmować tu 
zapożyczenie orientalne, a strus. кулакъ ‘pięść’ należy uznać za derywat 
od rdzenia *kul-, który występuje też w ukr. кулитися ‘garbić się, stu-
lać się’ (SUM IV 391), скулити ‘zwijać (się)’, ‘zginać swoje ciało lub 
jego część’ (SUM IX 333), скула ‘widelec’, dial. куляти ‘kuleć, utykać’ 
(SUM IV 392), pol. dial. kulić ‘kurczyć (się)’. Etymologię tę przyjmu-
je ESSJ XIII (1987): 96, uznając za utworzone od tego rdzenia również 
czes. dial. kulák ‘okrągły kamień’, ‘kogut bez ogona’, kulak ‘okrągłe 
drzewo’ (wyrazu polskiego jednak w tym haśle w ogóle nie wymienia). 
Za rodzimym pochodzeniem tej grupy wyrazowej opowiada się również 
ESUM III (1989): 132. 

Dla rozstrzygnięcia, czy mamy tu o czynienia z pożyczką wschodnio-
słowiańską, należy dokładniej przedstawić, podawaną już w wymienio-
nych wyżej opracowaniach, jego geografi ę i historię w języku polskim, 
uzupełnioną nowymi materiałami. 

SGPK II 522 podał kułak ‘pięść’ z Litwy, przywołując też Walickiego 
oraz spod Augustowa (Osipowicz 2009: 77: 1. ‘pięść’, 2. ‘ząb drewniany 
w kole maszynowym’). 

MAGP VI 267, s. 69–71, XII 597, s. 182–186 zalicza wyraz kułak 
‘pięść’ do wyrazów wschodniopolskich, podając poświadczenia spod 
Suwałk (Radziuszki), Augustowa (Rubcowo), Sokółki (Wierzchjedlina), 
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e Białegostoku (Rybniki), Bielska Podlaskiego (Budy i Bańki), Białej 
Podlaskiej (Serpelice), z Włodawy nad Bugiem, spod Hrubieszowa 
(Moniatycze) i Tomaszowa Lubelskiego (Posadów), z najdalej wysunię-
tym na zachód punktem Kamieńczyk koło Ostrowi Mazowieckiej. Poza 
tym Atlas podaje nazwę tę z polskich dialektów kresowych: z Litwy 
z Rogowa pod Kownem, z Nowych Trok koło Wilna (por. też SMPP 
481) i z terenu Ukrainy spod Kowla, Zdołbunowa, Lwowa (Hanaczów) 
i Buczacza (Stara Huta). Jest to zasięg charakterystyczny dla pożyczek 
z języków wschodniosłowiańskich.

Podobny zasięg ma kułak ‘pięść’ na mapie OLA IX 33, s. 100–101, 
gdzie z terenu Polski zanotowano go pod Suwałkami (Radziuszki), 
Augustowem (Pomiany), Grajewem (Flesze), Mońkami (Słomianka), 
aż pod Przasnyszem (Zaręby, gmina Chorzele), poza tym pod Łosicami 
(Horoszki), Białą Podlaską (Choroszczynka), pod Włodawą (Osowa) 
i Hrubieszowem (Wiszniów). Ponadto w północnej i zachodniej Polsce 
zapisano nazwę kułak ‘pięść’ od przesiedleńców spod Wilna, z Wołynia, 
spod Lwowa i z Podola. 

Materiały z kartoteki SGP przedstawione zasięgi potwierdzają i uzu-
pełniają, gdyż podano: kułak ‘pięść’, ‘uderzenie pięścią’ spod Suwałk 
(Bilwinowo), Augustowa, Sokółki (też kułaczek ‘piąstka małego dziec-
ka’), z okolic Knyszyna (Rembiszewska 2007: 156, 36, 122), Tykocina, 
Białegostoku (Dobrzyniewo, też kułaczyć, kułakować ‘bić pięściami’), 
Bielska Podlaskiego (Bańkowski, por. RóżnSłow 185), Siemiatycz 
(Miłkowice, Baciki Średnie), Radzynia Podlaskiego (Żabików), Białej 
Podlaskiej (Huszcza), Włodawy (Sławatycze), Hrubieszowa, Zamościa 
(Suchowola), w ogóle z Lubelszczyzny (Pelcowa 1994: 68, 89; 1997: 
194; 2001: 66, 68), a także z Podkarpacia (Kamienica Górna na połu-
dnie od Dębicy), a nawet spod Opoczna (Brudzewice i Jelnia, por. Dejna 
1977: 276–277). Pod Biłgorajem i Chełmem zanotowano kułak również 
w znaczeniu ‘łokieć’.

Jako regionalizm białostocki kułak ‘pięść’ wprowadza E. Redliński do 
Konopielki („jednym kułakiem krzyży rozcierajo, drugim oczy” 1973: 2,
„żeb znowui kułakiem dostać?” 1973: 22).

Do dzisiaj na Białostocczyźnie znana jest wyliczanka białoruska, za-
wierająca omawiany wyraz, którą dawniej wypowiadały dzieci, wyrusza-
jąc na poszukiwania bociana w dniu Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny (25 marca):
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Bocian, bocian, klekot|un.
Uział babu za kałt|un.
Baba joho kułak|om,
a on babu dziubach|om (KartDR)

W kartotece SGP znajdujemy też liczne poświadczenia nazwy kułak 
‘pięść’ z polskich dialektów kresowych. Jego znajomość w polszczyźnie 
wileńskiej potwierdza Karłowicz 1984: 48 kułak, kułaczny ‘pięść’, ‘na 
pięści’, twierdząc, że używa się go po polsku tylko pogardliwie. Poza 
tym kułak, kułak ‘dłoń zaciśnięta w pięść’ został zanotowany z gwary 
Łopatowszczyzny (Zdaniukiewicz 1972: 164), kułak, kułak obok ens’’’, 
en’ w dialektach polskich pod Brasławiem (Smułkowa 2009: 11, 
396), kułak ‘pięść’ u przesiedleńców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 
2017: 411) i w polskiej wsi Zamosze koło Łunińca na Polesiu (Werenič 
1965: 142, spr. 149), kułak ‘pięść, dłoń’ u przesiedleńców ze wsi Tuligłowy 
koło Komarna w pobliżu Lwowa (Paryl 2004: 59), kułak ‘pięść, garść’ 
w Oleszkowcach na Podolu (Cechosz-Felczyk 2004: 99), kułak ‘pięść’ 
pod Buczaczem w Dulibach (Hrabec 1955: 63) i Hanaczowie, a jako 
‘garść’, ‘zaciśnięta pięść’, też kułaczek ‘mała garść’ w Starej Hucie. 
Na Bukowinie znany jest kulak ‘uderzenie pięścią’ (Deboveanu 1971: 
138, Greń, Krasowska 2008: 119). 

W słowniku mówionej polszczyzny północnokresowej podano: k|u-
łak, kuł|ak 1. ‘kułak, pięść’; 2. ‘kułak, zamożny chłop’ oraz frazeologizm 
gwizdać w kułak ‘nie mieć grosza przy duszy’ z północno-zachodniej 
Białorusi (Widze, Postawy, Straczuny, Komaje), por. SMPP 2017: 481. 
W polszczyźnie ogólnej pojawia się w XVI w. SPXVI XI 545 rejestruje 
go tylko z Kroniki (1582) Stryjkowskiego „Piecinig […] vderzył gwałtow-
nie kułakiem ná Peresławiániná”, a Linde II 545 jeszcze z Biblii Jakuba 
Wujka (1599) „Tedy plwali na oblicze jego i bili go kułakami” Mat. 26, 
67. W kodeksie wileńskim zanotowana jest także nazwa osobowa Kułak 
z 1502 (1486) r. (SSNO III 193).

Linde II 545 ma poświadczenia z początku XVII w.: z tekstów Piotra 
Skargi (1607) „kułakami go i pięściami bili”, poza tym przywołuje 
Adagia (1632) G. Knapskiego z przysłowiem ukraińskim „Pałec skrywasz, 
kryczyt: kułakom morsnesz, mowczyt”. Więcej przykładów z XVII w. 
przynosi kartoteka SXVII–XVIII, przy czym charakter źródeł wyraźnie 
przemawia za przyjęciem pożyczki ruskiej. 

W Pamiętnikach z przymusowego pobytu w państwie moskiewskim 
w latach 1606–1608 Stanisław Niemojewski pisze o bojarach rosyjskich 
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e „Kiedy się też jeden z drugim pomówi, o pojedynku rzecz niesłychana, 
ale kułaczkami się w boki, albo rękawy po gębie, z ręku je spuściwszy” 
(s. 47), związany z Litwą Stefan Pac natomiast w Obrazie dworów eu-
ropejskich (1624/1625) relacjonuje z Włoch „Znowu na grę tych piłek
patrzyliśmy i potężną bitwę pięściami i kułakami” (s. 144), w słowniku 
polsko-łacińsko-litewskim (1629) Konstanty Szyrwid podaje „Kułák, 
complicati in condylum digiti, kumśćia” (s. 100), G. Knapski ma ku-
łak, kułakiem biię, ponadto kułak występuje w Diariuszu (1656–1664) 
związanego ze Smoleńskiem Jana A. Chrapowickiego. W liście z epoki 
Wazów znajdujemy ostrą wypowiedź: „Ach, żeby można bisów takich
kułakiem po mordzie, zapomnieliby mącić” (Malewska 1959: 240–241).

Dalsze poświadczenia wyrazu kułak występują w rękopisie sprzed 
1715 r. Historii świeżych i niezwyczajnych, sporządzonym przez jezu-
itę związanego z Kresami Wschodnimi, który przebywał w Brześciu, 
Jarosławiu, Lwowie, Samborze, Kamieńcu Podolskim, Barze, Krzemieńcu, 
a najbardziej był związany z kolegium jarosławskim (Kazańczuk 1998: 
137). Znajdujemy u niego: „Wszyscy się na niego i słowy i kułakami
oburzyli i mało go nie ubili”, „Codziennie kułaki w owym ciemnym ta-
rasie swoim od metresy złej jako dijablicy ponosić musiała”, „ubrawszy
się prędko, prosto do niego przylecieli i najpierwey go kułakami utłu-
kli” (Jurkowski [przed 1717] 2004: 69, 140, 148; Obirek 1996). Dalsze 
przykłady XVIII-wieczne są u Lindego.

W późniejszych słownikach (SWil I 564, SW II 629, SJPD III 1284) 
kułak w znaczeniu ‘pięść (zaciśnięta/zamknięta)’, ‘uderzenie pięścią’ 
uznawany jest za literacki i udokumentowany licznymi przykładami 
z literatury.

Przedstawione materiały wyraźnie pokazują, że kułak w znaczeniu 
‘pięść’, ‘uderzenie pięścią’ w języku polskim jest pożyczką z języków 
wschodniosłowiańskich, niezależnie od tego, jaką jego etymologię przyj-
miemy. Jeśli uznamy go za orientalizm pochodzenia turkijskiego, po-
średnictwo ruskie nie podlega wątpliwości, jednakże również przyjęcie 
innowacji na gruncie słowiańskim nie wyklucza pożyczki ruskiej.

Należy jeszcze wspomnieć o wyrazie kułak z wtórną semantyką ‘bogacz 
wiejski’1, która wytworzyła się w byłym Związku Radzieckim w czasach 

1 Pseudoetymologię o odcieniu ironicznym omawianego wyrazu podał Józef 
Mackiewicz w powieści Droga donikąd: „Rewolucja, która obaliła carów, wydała 
między innymi w końcu lat dwudziestych dekret o «rozkułaczeniu wsi», czyli 
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kolektywizacji rolnictwa. W tym znaczeniu został on przejęty z języka 
rosyjskiego do wielu języków słowiańskich. Pomijamy tutaj szczegółowe 
rozważania dotyczące ideologizacji tego wyrazu, bo nie ma ona znaczenia 
dla ustalania źródła pożyczki. Leksem kułak miał dużą frekwencję teksto-
wą w prasie Związku Radzieckiego (Graczykowa 2010: 96). Wyraz ten 
(obocznie do gbur) pojawiał się np. w „Trybunie Radzieckiej” w 1930 r., 
wydawanej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (Grek-
Pabisowa i in. 2008: 227). Należy jeszcze dodać, że zwolennik tworze-
nia polszczyzny radzieckiej w ZSRR, poeta Bruno Jasieński, proponował 
rusycyzm kułak zastąpić wyrazem gbur, nacechowanym pejoratywnie, 
północnopolskim określeniem wiejskiego bogacza. Redaktorzy pisma 
„Kultura Mas” (1930) starali się ten pomysł wcielić w życie, używając 
go wielokrotnie, m.in. jako podpisu pod zdjęciem z karykaturą kułaka. 
Proponowany wyraz jednak się nie przyjął (Mędelska, Marszałek 2000).

W Polsce pojawił się w słownikach sprzed 1945 r., ale dużą frekwen-
cję zyskał właściwie dopiero po II wojnie światowej2 (choć już SW II 
(1902) 629 zanotował kułak w znaczeniu ‘kupiec albo zamożny chłop 
rosyjski’, Arct 1946: 165 ‘w Rosji chłop bogaty, wykorzystujący innych 
chłopów, lichwiarz wiejski’), ale szybko upowszechnił się zarówno w ję-
zyku literackim (por. SJPD III 1284–1285), jak i w gwarach.

W Encyklopedii PWN z roku 1959 pod hasłem kułak zanotowano: 
„przyjęte początkowo w Związku Radzieckim, a następnie w krajach 
demokracji ludowej określenie właściciela lub użytkownika większego 
gospodarstwa wiejskiego, który zatrudnia siłę najemną” (Mała encyklo-
pedia 1959: 471). Wskazano także, że wyraz pochodzi z języka rosyj-
skiego. W czterotomowej Encyklopedii PWN z lat siedemdziesiątych 
XX w. hasła tego nie ma. Zamieścił je natomiast Władysław Kopaliński 
w Słowniku pojęć i wydarzeń XX wieku, wskazując na pejoratywny cha-
rakter tej nazwy (Kopaliński 1999: 216).

Jeśli chodzi o gwary, wyraz kułak w omawianym znaczeniu podaje kar-
toteka SGP m.in. spod Ostrowca Wielkopolskiego (por. też MAGP IX: 444),

usunięciu z niej wszystkich tych chłopów, których określono mianem «kułak». 
Określenie było trafne, albowiem chłopi tej kategorii istotnie przez całe życie zaci-
skać musieli swe kułaki, czy to wokół narzędzi rolniczych, czy też każdego grosza 
w garści, bacząc, by się nie potoczył na zbędne wydatki” (Mackiewicz 2019: 34). 

2 W języku propagandy lat pięćdziesiątych XX wieku kułak odnosił się nie 
tylko do przedstawicieli chłopstwa. Na przykład funkcjonowało okazjonalnie wyra-
żenie kułak nauki (por. Anna Zechenter 2011: 48).
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e Konina, Wielunia, Radomska, Opoczna, Szymczak 1964: III 453 z Do-
   maniewka pod Łęczycą. Odnotowano też kułak w tym znaczeniu m.in. z dia-
lektów polskich pod Brasławiem (Rieger 2014: 143, Smułkowa 2009: 
396, 678), na Litwie pod Kownem (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 
243). Oczywiście dostał się on tu niezależnie w różnym czasie.

Reasumując, na podstawie przytoczonych materiałów, można stwier-
dzić, że kułak został przejęty z języka rosyjskiego dwukrotnie: najpierw 
jako ‘pięść’, później zaś jako ‘bogacz wiejski’. W odniesieniu do pierw-
szego znaczenia to rozstrzygnięcie byłoby niemożliwe bez prześledzenia 
geografi i omawianego wyrazu. Dla drugiego znaczenia nie było to czyn-
nikiem decydującym, gdyż przyjęło się ono przede wszystkim w polsz-
czyźnie ogólnej.
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Lastówka, lasztówka, łastówka, łasztówka ‘jaskółka’

Na mapie ‘jaskółki’ w OLA I m. 24 formy z nagłosowym l- zajmują całą 
Słowiańszczyznę poza językiem polskim i dolnołużyckim. W obu wymie-
nionych językach występują zaś formy z nagłosowym j-. Na wschodzie 
podział ten na mapie OLA przebiega ściśle wzdłuż wschodniej polskiej 
granicy państwowej. 

Na terenie Polski jedynie na samym południu zapisano na Śląsku 
Cieszyńskim w Wiślicy (308) obok jaskọka też lastọfka oraz w punk-
cie laskim w Krzanowicach (299) vaštuička, vastuička, łastuička. 
W materiałach spoza OLA zasięg tych form w dialektach polskich 
został dosyć dokładnie wyznaczony. Dejna PLPJ II 53 na pograni-
czu polsko-laskim pod Raciborzem zanotował tu w punktach polskich 
łaštufka, astůfka, astoička, lastoička (z drugiej strony w dialek-
tach laskich pojawiają się formy z nagłosowym j, Dejna PLPJ II 53), 
w MAGP IV (1961) m. 193, s. 120–124 na pograniczu śląskim 
w dialektach polskich zanotowano formy lastówka, łastówka, lasztów-
ka, łasztówka, lastawiczka, łastawiczka, łasztówiczka i własztówka, po-
dobnie Zaręba w AJŚ IV 549 lastufka, lastůfka, laštȯfka, aštůfka, 
vaštůfka, vłaštofka. 

Pojawiające się na południu Polski podane tu formy polskie już 
dawno uznano za pożyczki z języka czeskiego i/lub słowackiego, por. 
Karłowicz SWO 337, SW II 689, Sławski SE I 513, V 30. Jest to oczy-
wiście możliwe: w języku czeskim występują głównie formy: vlaštovka, 
vlaštůvka, vlaštuvka, poza tym vlaštovice, vlaštovička, laštovka, lašťovka 
itp. (por. ČJA V m. 180, s. 276–278), w języku słowackim zaś lastovi-
čka, lastovice, lastovka, laštofka, aštofka, laštúfka, lastufka, por. SSN II 
33–34. Trubačow ESSJ XIV 45 wspomniane polskie formy gwarowe 
z nagłosowym l- wymienia pod hasłem *lastovъka bez żadnego komen-
tarza, podobnie Vasmer ESRJ II 463–464 i Černych 1994 I 469 polskich 
gwarowych form z l- nie uważają za zapożyczone.

Zarysowany w OLA podział na Łużycach (zaciemniony na mapie 
przez podanie w legendzie przy pustym kółku z numerem 235 błędnego 
uogólnienia lask-ol-ič-ьk-a zamiast jask-ol-ič-ьk-a) dokładniej przedstawia 
SSA III m. 29, s. 96–97 za pomocą izoglos. Na Łużycach Dolnych zare-
jestrowano formy z nagłosowym j: askoľicka, aškoľicka, na Łużycach 
Górnych zaś astɔlka, lastaka i przekształcona fastɔnka, a na pogra-
niczu różne formy z nagłosowym j.
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e Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie wbrew temu, co pokazuje 
mapa OLA I 24, w świetle dodatkowych materiałów z gęstszej siatki 
punktów jest bardzo skomplikowane. 

Zacznijmy od przedstawienia materiałów z języków wschodniosło-
wiańskich, wykazujących znaczne zróżnicowanie gwarowe, choć w dia-
lektach białoruskich i ukraińskich dominują zapisy wywodzące się od 
wspólnej praformy *last-ov-ъk-a (brus. łastaka, łastoka, łastovka itp. 
oraz ukr. łasťika, lastivka, lasťika itp.), a w dialektach rosyjskich za-
pisy sprowadzające się do prapostaci *last-ъč-ьk-a (łastočka, lastočka, 
lastocka, łastɘčka itp.).

W języku białoruskim w XVI–XVII w. dla ‘jaskółki’ zanotowano formy 
ластовица, ластовка (HSBM XVI 299–300). Dziś nazwą literacką jest 
лáстаўка (TSBM III 23), która również dominuje w gwarach, przynaj-
mniej w północno-zachodniej Białorusi, stanowiącej pogranicze z dialek-
tami polskimi, sporadycznie zapisano лáстачка na Łotwie i deminutywne 
лáставачка pod Szczuczynem (SPZB II 626). Słownik etymologiczny 
rejestruje ponadto również rzadkie formy лáстувка, лáстоўка i ластавiца. 

W języku ukraińskim w XVII w. odnotowano ластивочка oraz 
ластовица i ластовка (SUM XVI–XVII XV 238), Tymčenko I 398 ma 
ластовка z 1659 r., a Hrinčenko II 346 лáстiвка i лáстовця. W języ-
ku literackim jest лáстiвка, pieszczotliwie лáстовонька i jako deminu-
tivum лáстiвочка (SUM IV 452), zaś w gwarach ласóчка, лáстичка, 
ластовця, лáстовка, лáсточка, глáстiвка.

W języku rosyjskim najpierw notowano formę ластовица (Srezniew-
skij II 12, SDRJ IV 392), później też ластвица, ластка, ласточка (SRJ XI–
XVII VIII 177–178). Dal II 239 podał kilka form: лáстица, лáстка, 
лáстовица, лáствица, лáстовка, лáстовочка, лáсточка, лáстушка, 
podobnie rosyjski słownik gwarowy: лáстка, лáстовица, лáстовка, 
лáстовочка, лáсточка, ластýнюшка, лáстушка (SRNG XVI 282–284). 
Słownik współczesnego języka rosyjskiego formę лáстовица uznaje już 
za przestarzałą, a jako podstawową literacką wskazuje postać лáсточка
(SSRLJ VI 75–76), Ožegov 2008: 419 ma już tylko лáсточка, która też 
dominuje w OLA niemal na całym terytorium gwar rosyjskich. W OLA 
rzadko reprezentowane są niektóre formy gwarowe podawane przez Dala 
i SRNG, ponieważ ich występowanie często ogranicza się do tekstów 
folklorystycznych.

Bezpośrednio do białorusko-ukraińskiego kompleksu z kontynuanta-
mi praformy *last-ov-ъk-a nawiązują gwary wschodniosłowiańskie pod 
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Białymstokiem. W kartotece AGWB (w kwestionariuszu do AGWB py-
tanie II 27) występują powszechnie na całym terenie, jedynie w dwóch 
punktach koło Siemiatycz pojawiły się formy z nagłosowym j-. W części 
północno-wschodniej, na terenie akającym, zapisywano zazwyczaj formę 
łastaka, ale ze względu na pozycję przed  też łastoka, łastȯka, 
łastuka, podobnie jak w AGWB I 17 w poakcentowej grupie o 
w wyrazie makoka ‘makówka’. Na południowym zachodzie odnotowano 
formy łastoka, łastovka, łastȯka, łastuka, łastuvka. Zapisaną w trzech 
punktach formę *last-ъč-ьk-a (łastočka w Nowodworcach – 43 
i w Rybołach – 69 oraz łastačka w Białowieży – 92) należy przypisać 
wpływowi języka rosyjskiego. Dobrej znajomości wyrazu *last-ov-ъk-a na 
tym terenie dowodzą poświadczone w AGWB jego znaczenia przeno-
śne, jak łastaka ‘klin z materiału w koszuli pod pachami’ (nad górną 
Narwią – AGWB IX m. 493 i łastówka w pasie nadgranicznym na połu-
dniowy wschód od Białej Podlaskiej – Pelcowa SGL VII 205), łastoka 
i podobnie ‘muszka wiązana pod szyją’ (AGWB IX 495). Eksploracje na 
terenie Białostocczyzny z lat późniejszych potwierdzają znajomość tego 
leksemu – łástaka (Bobrowniki, pow. białostocki), łástovka (Białowieża, 
pow. hajnowski), łástuka (Nowosady, pow. hajnowski) (Barszczewska, 
Tymoszuk 2016: 228).

Podobny stan dokumentuje w gwarach północnorosyjskich Černych 
1994 I 469: ласточка znaczy tam też ‘бабочка’, czyli ‘motyl’, może 
i ‘muszkę wiązaną pod szyją’. 

Dalej na południe występuje ukraińska forma łastiwka ‘jaskółka’ 
w dialektach łemkowskich na terenie Polski i Słowacji (Rieger 1995: 77), 
a także w ukraińskich gwarach nadsańskich, również na terenie dzisiejszej 
Polski (Rieger 2017, t. II, m. 313 i 425: łastivka, łastivka). 

Bezpośrednio do białorusko-ukraińskiego kompleksu z formą *last-
ov-ъk-a nawiązują, tzn. łączą się terytorialnie, zapisy w gwarach pol-
skich na pograniczu wschodnim. W MAGP IV m. 193, s. 120–124 
(por. też MAGP XI m. 581, s. 126) forma ta występuje w zwartym 
pasie na wschodzie Polski: łastówka (fonetycznie -ufka i -uka, por. 
s. 122) zapisano w Wierzchjedlinie koło Sokółki, w Dobrzyniewie 
koło Białegostoku, w Budach pod Hajnówką, w Serpelicach pod 
Białą Podlaską (też łasztówka), w Sławatyczach koło Włodawy i we 
Włodawie, w Posadowie pod Tomaszowem Lubelskim, w Nowym Bruśnie 
koło Lubaczowa i w Michałówce koło Jarosławia oraz lastówka w Płazowie 
pod Lubaczowem. Poza tym MAGP ma jeszcze od  przesiedleńców z terenu 
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e Ukrainy: z miejscowości Tuligłowy (na południowy zachód od Lwowa) 
łastyfka (s. 122, por. też Zduńska 1971: 96), łastywka (Paryl 2004: 63 
i Lwów 2015: 173, nr 1367), łastówka z Rzewuszek spod Kowla oraz la-
stówka z Majdańskiej Huty koło Zdołbunowa pod Równem. SGPK III 11 
podawał ponadto łasztówka spod Lublina oraz łastawka znad Wilejki 
(por. też Koniusz 2001: 67).

Poza tym znajdujemy jeszcze dalsze potwierdzenia formy *last-ov-
ъk-a w gwarach na wschodzie Polski: łastówka koło Knyszyna [łastọfka] 
(Kudzinowski, por. Rembiszewska 2006: 170; 2007: 15, 37, 162) 
i w Bacikach Średnich pod Siemiatyczami (kartoteka SGP) oraz łastówka
pod Białą Podlaską w Międzylesiu i Kątach, łastołka w Wyhalewie koło 
Parczewa (Pelcowa SGL III (2015): 230), łastówka w miejscowościach 
Strupin koło Chełma (i łastóweczka, notowana ponadto z Cieszyńskiego 
przez SGP III 11) oraz Obsza koło Biłgoraja (kartoteka SGP), poza tym 
w gwarach kresowych w Olechowcach na Podolu łastowka (Cechosz-
Felczyk 2004: 106), w Starej Hucie koło Buczacza lastuka (karto-
teka SGP), spod Komarna na południowy zachód od Lwowa lastyfka
(Harhala 1931: 36), w Rumunii na Bukowinie lastówka (Deboveanu 
1971: 21, 25), w Zamoszu na Polesiu łastuφka (Werenič 1990: 94). 
Formę łastówka ‘jaskółka’ wymienia także SWil I 606, uznając ją 
za prowincjonalizm.

W dialektach polskich pod Brasławiem Smułkowa 2009: 37, 683 
zanotowała inną formę, mianowicie łastaczka, która ma wzór w miej-
scowych dialektach białoruskich. Wśród gwarowych form białoruskich 
wymienia ją także białoruski słownik etymologiczny (ESBM V 247). 
Należy ją przypisać zapewne wpływowi języka rosyjskiego i gwarom 
rosyjskim w krajach nadbałtyckich. 

Przedstawione nazwy ‘jaskółki’ z nagłosowym l-, występujące na 
wschodnim pograniczu Polski oraz w polskich dialektach kresowych, 
powszechnie uważa się za pożyczki wschodniosłowiańskie: białoruskie i/
lub ukraińskie, por. Karłowicz SWO 337, SW II 689, Sławski SE I 513, 
V 30, Kondratiuk 1975: 50–51, MAGP IV m. 193, s. 120–124, ESUM III 
198–199, Rembiszewska 2006: 170, Rieger 2011: 114, Kostecka-Sadowa 
2015: 298–299, 310.

I synchronicznie tak to należy potraktować.
Jest tu jednak wypadek szczególny w naszych rozważaniach stano-

wiących główny cel naszej pracy, czy należy tu widzieć nawiązanie, czyli 
pierwotną łączność terytorialną, czy zapożyczenie.
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Jeśli zgodzimy się z powszechnie przyjmowanym sądem, że nazwy 
‘jaskółki’ z nagłosowym l- są w Słowiańszczyźnie bardziej powszech-
ne i pierwotne, a formy z j w języku polskim i dolnołużyckim stanowią 
neologizmy, które powstały wtórnie przez adideację do dźwiękonaśla-
dowczego *jaskati, *jaskotъ, *jaskotati (por. Sławski SE I 513), to wy-
stępujące w peryferycznych dialektach polskich formy z nagłosowym 
l- należałoby traktować raczej jako relikty dawnego stanu, a nie jako za-
pożyczenia. Mimo braku wyraźnego stwierdzenia, tak właściwie należy 
rozumieć potraktowanie przez Vasmera i Trubačowa tych polskich form 
peryferycznych jako normalne kontynuanty psł. *last-ov-ъk-a.
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e Łoszę ‘źrebię, młody koń’, łoszak ‘źrebię, młody koń’, 
‘mały koń tatarski’

W języku polskim wyraz łoszę (łoszak) to pożyczka ruska pochodzenia 
orientalnego. Z języków wschodniosłowiańskich jest ona dobrze zna-
na w języku rosyjskim лошадь ‘koń’ od XII w. (SRJ XI–XVII, t. VIII 
s. 288–289) i ukraińskim лошакъ ‘źrebię’ od XVI w. oraz лошадъ
‘koń’ od XVII w. (SUM XVI–XVII, t. XVI, s. 104), dziś лошá, лошáк, 
лошáтко ‘źrebię’, ‘młody koń’ (SUM IV 550–551, na Huculszczyźnie 
łoisza ‘klacz’, Sofron Witwicki 1873), natomiast w języku białoruskim 
лашáк i лашóнак w znaczeniu ‘źrebię’ występuje tylko w gwarach na 
samym wschodzie na południe od Mohylewa (LAB I 42, 43), a w języku 
literackim лашáк oznacza ‘muła/osłomuła’ (TSBM III 27). 

W tej sytuacji łoszę, łoszak dostały się do nas najpewniej z języka 
ukraińskiego. Jak pisze Karłowicz SWO 355 „Gwagnin chciał mówić nie
o mułach, lecz o koniach i użył wyrazu nie tatarskiego, lecz ukraińskie-
go, a ten jest odmianką ukr. łosza ‘źrebię’”. Por. też Brückner SE 312, 
Sławski SE V 213–214, Minikowska 1980: 87–88, Rytter 1992: 71, 

Łoszę ‘źrebię, młody koń’
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ESUM III 296, Rieger 2019: 169, 171, 180, 199, Kostecka-Sadowa 2015: 
299. Uściślenia wymaga czas przejęcia obu tych form i ich funkcjono-
wanie w języku polskim.

Dla wyrazów łoszę, łoszak i pochodnych znajdujemy liczne poświad-
czenia w gwarach polskich na pograniczu wschodnim i na Kresach, a tak-
że w dawnej polszczyźnie pisanej. 

Już SGPK III 78 ma łoszę, łaszątko, łoszak w znaczeniu ‘źrebię’ z po-
granicza wschodniego spod Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego i Przemyśla 
oraz z Kresów z Grodna, Drohobycza, Podola (Kremer łosze [1870] 1999: 
295) i ogólnie z Rusi (Barącz 1866:164). 

W MAGP I 40, s. 115–118 podano, że łoszę ‘źrebię’, często obocznie 
z formą łoszak, występuje na pograniczu z Ukrainą w 8 punktach (ale na 
mapie podano tylko 5 punktów spod Zamościa, Biłgoraja, Tomaszowa 
Lubelskiego, Lubaczowa i Jarosławia) oraz z Kresów z miejscowości 
Tuligłowy, Hanaczów, Stara Huta, Majdańska Huta i Rzewuszki.

Kartoteka SGP nieco poszerza zasięg tych wyrazów: zgromadzono tu 
bogatą dokumentację dla form łoszę, łoszątko, łoszak ‘źrebię’ spod Bielska 
Podlaskiego (łoszak w Łomazach), Chełma, Krasnegostawu, Hrubieszowa, 
Zamościa, Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego oraz odosobniony zapis 
nazwy łoszak ze wsi Stok pod Puławami. Poza tym zapisano łoszyca 
‘klaczka’ w Hucie Chełmskiej oraz łoszyczka ‘klaczka’ pod Przemyślem 
we wsiach Pacław koło Fredropola i Stubienko koło Radymna oraz na 
Kresach Południowo-Wschodnich (Pomianowska 1963: 94). W kartotece 
OLA na szczególną uwagę zasługuje odosobniony zapis łoś ‘koń’ z żar-
gonu sitarzy biłgorajskich. 

Szeroką znajomość tych nazw na Lubelszczyźnie potwierdza Pelcowa 
SGL III (2015) m. 10 i s. 231–233, która zanotowała łoszę, łosząt-
ko, łoszak ‘źrebię, źrebak, klaczka’, ‘młody koń’, łoszaczek ‘młody 
koń’, łoszenica ‘źrebię, źrebak, klaczka’, łoszyca ‘klaczka’, ‘klacz dwuletnia’,
łoszyczka ‘klaczka’ głównie na Lubelszczyźnie południowo-wschodniej, 
sporadycznie też pod Lublinem i Puławami łoszak, w Brzezinach na pół-
noc od Lubartowa łoszę. 

Na pograniczu wschodnim z terenów bardziej północnych mamy tylko 
z Ciechanowca łoszak ‘młody koń’ i łoszka ‘młoda klacz’ (Maryniakowa 
2011: 43).

Nowsze materiały przynoszą też liczne poświadczenia omawianych 
nazw z polszczyzny południowokresowej. Cechosz-Felczak 2004: 106, 
315 podaje łoszę, łoszak i zdr. łoszątko ‘źrebię’ z Oleszkowiec i z Hreczan 
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e na Podolu, Rieger 2019: 199 z Nowosielicy i z Zielonej koło Płoskirowa 
(Chmielnickiego) łoszę, łoszatko oraz łoszak, a Krawczyk 2007: 122 
z Maćkowiec na Podolu łoszę. Z języka przesiedleńców spod Lwowa w zna-
czeniu ‘młode źrebię bez względu na płeć’ zanotowano ze wsi Białe łoše, 
Tuligłowy łaše, Wołczuchy łošak, jako ‘podrosłe źrebię płci męskiej’ łošak
ze wsi Różanka, Tuligłowy i Siemianówka i jako ‘źrebię płci żeńskiej’ 
łašyca ze wsi Tuligłowy, a u przesiedleńców spod Tarnopola ‘młode 
źrebię bez względu na płeć’ z Boryczówki łošaček, łošontko i z Sorocka 
łoszytko (łoszatko), jako ‘podrosłe źrebię płci męskiej’ z Sorocka łošak
i jako ‘źrebię płci żeńskiej’ z Boryczówki i Sorocka łošyčka. Kostecka-
Sadowa 2008: 178 zamieszcza wyraz łoszak ‘źrebię’ z Mościsk z cieka-
wymi cytatami „W tym roku mamy dwa łoszaki”, „Posadź dziecko na
łoszaczka”, na Bukowinie zanotowano łosiacko ‘źrebię’ z ukr. лошатко
(Greń, Krasowska 2008: 130).

Zapewne od apelatywu łosza, łoszak utworzono nazwę miejscową na 
dawnych Kresach: Łosza (biał. i ros. Ло́ша) – wieś na Białorusi w ob-
wodzie grodzieńskim oraz Łosze niegdyś w powiecie kowelskim w wo-
jewództwie wołyńskim.

Jak wspomnieliśmy, omawiana pożyczka pojawia się także w polsz-
czyźnie pisanej. Czas pierwszego jej poświadczenia nie jest jasny.

Minikowska 1980: 87–88 na podstawie kartoteki SPXVI przytacza 
z Kaszub, z akt prawnych Kościerzyny z końca XVI w. postać łoszę ‘źre-
bię’, co powtarza Sławski w SE V 214 i Rytter 1992: 71. Tymczasem 
SPXVI w druku tej formy nie podaje. Może uda się wyjaśnić, dlacze-
go ten zapis pominięto. W każdym razie zebrany materiał pokazuje, że 
forma łoszę pojawia się w języku polskim znacznie później niż łoszak.

Łoszak ‘mały koń tatarski’ i ‘źrebię, młody koń’ zaznacza swą obecność 
na początku XVII w. Należy tu cytowany przez Lindego II 660 łoszak
‘mały koń tatarski’ z Kroniki sarmacji europejskiej Aleksandra Gwagnina 
w tłumaczeniu Marcina Paszkowskiego z 1611 r. „Konie, które Tatarowie
łoszakami zowią, niewielkie są”. W kartotece SXVII–XVIII mamy dalsze 
poświadczenia w obu znaczeniach: z Pamiętników (1606–1608) Stanisława 
Niemojewskiego „trzeci był łoszak, albo szkapa od Hosudara”, „Naprzód
wysłał przeciw niemu łoszaka z kilką Bojar”, „Kupowaliśmy sobie i ło-
szakom żywność”, z Regestru złoczyńców grodu sanockiego (1554–1638) 
„z tychże koni […] został jeden łoszak” i „ukradł klacz wroną i łoszaczek
pod nią gniady”, z Konterfektu (1625) Jana Dzwonowskiego „Bierzem zá
nie losaki [mazurzenie], bierzem i báchmáty” (Rytter 1992: 71), z Wierszy
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(1675) Zbigniewa Morsztyna „żołnierz na łoszaku, baba na djable jeździ” 
i z Archiwum Radziwiłłowskiego „Klacz także gniada, pod nią Łoszak 
trzecioletni”, „Łoszaczek gniady tegoroczny”. 

U Jana Ostroroga w Chowaniu źrzebców z pierwszej połowy XVII w. 
mamy ciekawe tłumaczenie nazwy łoszak, oparte chyba na etymologii 
ludowej, kojarzącej łoszaka z przysłówkiem łoni ‘w ubiegłym roku’ 
„i zowią je łoszaki, jakoby łońszczaki”. Sławski SE V 213–214 jednak 
występujące obocznie formy łoščák, łonšák, łončák < łońszczak uważa 
za oddzielną formację.

W Archiwum Radziwiłłowskim pojawia się też forma żeńska łoszy-
ca ‘młoda klacz’: łoszyca trzyletnia/trzecioletnia/dwuletnia i łoszyczka 
tegoroczna. Forma łosza w kartotece występuje tylko raz około połowy 
XVIII w., niestety nie podano znaczenia.

Jak widać, w XVII w. łoszak był dosyć często używany. SWil I 611 
podaje łoszak ‘mały koń tatarski’ jeszcze bez żadnego kwalifi katora, podob-
nie SW II 816 łoszak w znaczeniu ‘koń’ i ‘mały koń tatarski’ oraz łoszę, 
łoszak i łoszątko ‘źrebię, żrebak’ z powołaniem się na J.I. Kraszewskiego. 
SJPD IV 312 uznaje łoszak ‘źrebię, źrebak, mały konik tatarski’ za wy-
raz dawny, przytaczając lwowski „Dziennik Literacki”, a łoszę ‘mały 
koń, źrebię’ uważa za regionalizm i cytuje Wołynianina Józefa Dunina 
Karwickiego.

Warto wspomnieć, że we współczesnej polszczyźnie łosza oznacza 
‘samicę łosia’, co nie ma związku z omawianą nazwą.

Jak się zdaje, zapożyczenia na pograniczu polsko-wschodniosłowiań-
skim oraz w polszczyźnie południowokresowej są niezależne od XVII-
wiecznej pożyczki do polszczyzny pisanej. Należy zwrócić uwagę, że 
znaczenie ‘mały koń tatarski’ w gwarach polskich nie ma żadnego po-
świadczenia.

Ło
szę

Ło
szę

Ło
szę



180

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e Małanka ‘błyskawica bez grzmotu’

Wyraz małanka, bardzo zróżnicowany fonetycznie w językach słowiań-
skich, wywodzi się zapewne z psł. *mъldni (ESSJ XX 220–222), któ-
re na pewnych terenach uległo uproszczeniu w *mъlnьji, *mъlni, por. 
ros. мóлния, pol. dial. mołnia (Wiesław Boryś w SEK III 228–230). 
Brus. малáнка jest lokalną innowacją, najpewniej późną, w XV–XVII w. 
występowały w języku białoruskim postaci молния, молня i молонья, 
маланья, моланья (HSBM XVIII 131, 137). W gwarach dominuje nie-
mal w całej Białorusi малáнка, też z akcentem na sylabie pierwszej lub 
ostatniej, dosyć częste są występujące głównie na wschodzie, a w roz-
proszeniu szerzej, formy малáння, малáнья i маладн, natomiast dawna 
мóлня pojawia się sporadycznie. Słownik pogranicza polsko-białorusko-
-litewskiego ma głównie малáнка, малнка i na północ od Mińska wy-
jątkowo маладн (SPZB III 19, 21–22). ESSJ XX 220–222 przytacza 
z gwar białoruskich jeszcze inne postaci tego wyrazu. W języku białoru-
skim znany jest frazeologizm, wywołujący asocjację z ruchem, dynamiką: 
маланкаю смаліць, маланкаю смалянуць 1. ‘bardzo szybko pracować; 
szybko robić coś’, 2. ‘ostro mówić, rozmawiać’ (Jankouski 1968). 

Na Białorusi малáнка już w czasach pogańskich była kojarzona z bo-
giem Perunem i wiązały się z nią różne wierzenia. Nie można było na 
przykład ratować człowieka porażonego małanką. Nie gaszono także po-
żaru wznieconego od małanki, bo płomienie można było polewać tylko 
mlekiem (Paškou (red.) 2006 II 96). 

Do gwar białoruskich terytorialnie nawiązuje rosyjska малáнка pod 
Pskowem (SRNG XVIII 24) oraz niemal powszechna w gwarach wschod-
niosłowiańskich na terenie Białostocczyzny małаŋka, małanka (AGWB 
XXI 10).

W języku polskim małanka jest regionalizmem północno-wschodnim, 
zaznaczającym swoją obecność również w literaturze. 

Do przyjmującej wpływ białoruski (por. już SW II 861) słusznych 
ustaleń Kurzowej 1993: 386 nowsze materiały pozwalają wprowadzić 
pewne uzupełnienia. 

Już z przytoczonego w SGPK III 105 Łopacińskiego 1899: 788 (PF V) 
wiadomo, że małanka ‘błyskawica nocna bez towarzyszącego jej grzmo-
tu’ znana była na Litwie, skąd poświadcza ją też Walicki 1886: 183 oraz 
nad Dźwiną (zapewne na Łotwie), co dokumentuje Czeczot 1846: 81 ma-
łanka, małaneczka ‘błyskawica’, uważając ją za spieszczenie od imienia
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Melania, spod Augustowa przytacza ją Osipowicz 2009: 82, który wspo-
mina o przypisywaniu małance właściwości palenia, tj. wytwarzania 
czarnych plam na owocach i liściach, i przytacza przekleństwo „Bodaj 
ciebie małanka spiekła”. Występuje też spod Tykocinem (Gloger 1893: 
841) oraz na Mazowszu. 

Małanka ‘błyskawica bez grzmotu’ znana była w międzywojennej 
polszczyźnie wileńskiej (Kurzowa 1993: 386) oraz szeroko w gwarach 
polskich na Wileńszczyźnie w okolicach Wilna pod Landwarowem, 
Wirszuliszkami, Mejszagołą i Świętnikami oraz bardziej na północ koło 
miejscowości Widugiry (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 259–260), 
a także na południu w Łopatowszczyźnie na pograniczu litewsko-bia-
łoruskim (Zdaniukiewicz 1972: 169). Kupiszewski 1969: 62 zanotował 
małankę ‘błyskawicę’ od polskich przesiedleńców z terenu Białorusi spod 
Szczuczyna, Nowogródka i Lidy na wschód od Grodna, kartoteka SGP 
ponadto aż ze wsi Komarowicze w powiecie mozyrskim.

Nazwa ta jest znana także w polskich gwarach na pograniczu wschod-
nim: pod Sejnami małaŋka ‘błyskawica’ (Zdancewicz 1964: 238, 1966: 32, 
54), pod Augustowem u przytoczonego już przez Karłowicza SGPK III 
105 z Osipowicza, u Kudzinowskiego w Knyszynie (Rembiszewska 2007: 
27, 37, 163), w Sokółce (Nowowiejski [1992] 2010: 245) oraz na za-
chód od Białegostoku w Dobrzyniewie i w wysepce obejmującej wioski 
Siekierki, Popowlany, Kruszewo, Radule i Pszczółczyn (Dworakowski 
1964: 125, 211). 

Ze słowników wyraz ten, uznając za gwarowy, przytacza SW II 
861: małanka ‘błyskawica (na suszę, bez grzmotu)’ i ilustruje zwrotem 
„Przepadł/zginął jak małanka” ‘bez śladu’. 

SMPP 539 notuje małankę z Łopatowszczyzny na Wileńszczyźnie, 
z Brasławszczyzny oraz z języka polskiego na Białorusi sowieckiej 
(wschodniej).

Poza tym wyraz małanka pojawia się w literaturze pięknej: w Senniku 
współczesnym T. Konwickiego w przekleństwie: „Nadoje nam ta zima, 
żeby ją małanka” (1963: 149) oraz „żeby jego małanka spaliła” (Konwicki 
1963: 234), a także w powieści Nic albo nic „Poznaliśmy wasze po-
rządki, żeby was małanka spaliła” (Konwicki 1973). Znajdujemy go 
też w Konopielce E. Redlińskiego „Abodajby jego małanka spaliła, co 
on już dokazuje, ten Grzegor”, „A żeb ich małanka popaliła” (Redliński 
1973: 69). Podobne przekleństwo podał spod Augustowa Osipowicz. Jest 
to oczywiście przejęcie powszechnego na Białorusi „Каб цябе спалiла 
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e маланка!”, „Каб маланка спалiла цябе!” Występuje tam często też 
podobny zwrot „Каб маланка хату не спалiла”. 

Tego wyrazu użyła Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz w powieści, której 
akcja toczy w szlacheckim zaścianku Rakuciniszki koło Naczy na pogra-
niczu białorusko-litewskim: „Błysnęła przez całe niebo małanka, deszcz 
lunął” (Lubkiewicz-Urbanowicz 1998: 25). 

Małanka to także sztuka teatralna autorstwa Teresy Lubkiewicz-
Urbanowicz, która miała premierę w 1985 r. w Teatrze Dramatycznym 
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (w 1979 w Teatrze Polskiego 
Radia).

Pisarka Regina Godlewska w powieści o życiu warszawskiej rodziny, 
której ważny element stanowi wspomnienie jednej z bohaterek o zagładzie 
Żydów 5 sierpnia 1941 r. w Tykocinie, nadała tytuł Małanka. W recen-
zji tej książki Dagmara Pędrak objaśnia znaczenie omawianego wyrazu: 

Małanka to błyskawica, co dzieli lipcowe niebo na dwoje: nagła, ostra i jasna”. 
„Małanką” zwie się przeto ta opowieść, która raptownym błyskiem wdziera się 
w świadomość – i szybko kończy, jeszcze zanim ktokolwiek zrozumie jej cię-
żar. Zatrzymać to mgnienie znaczy pojąć świat (Pędrak 2004).

Pozostaje do wyjaśnienia twierdzenie J. Czeczota, że małanka jest piesz-
czotliwym zdrobnieniem imienia Melania od urodzonej w starożytnym 
Rzymie Melanii (Маланки lub Мелании), patronki rodzących kobiet. 
Tłumaczenie takie odnosi się do homonimu małanka o znaczeniu ‘za-
bawa/impreza w wieczór poprzedzający Nowy Rok według kalendarza 
juliańskiego, tj. 13 stycznia’, a także w znaczeniu ‘pieśni śpiewane przy 
tej uroczystości’, jak np. „Ой господарю, господарочку, Пустi до
хати Маланочку” [...] lub „Ой учора, iзвечора пасла Маланка два
качора”. Малáнка to święto, zwane też щедрый вечер, w czasie które-
go młodzież w maskach lub bez nich kolęduje, chodzi z „kozą”, „babą” 
i dziadem Wasylem. W czasach Związku Radzieckiego ta tradycja zani-
kła, ale w latach osiemdziesiątych XX w. odrodziła się (Duda 2005: 438). 
Takie uroczystości w 2020 r. odbyły się m.in. w Polsce na Mazurach, 
w Koszalinie, w Białymstoku, Warszawie i w innych miejscowościach, 
gdzie mieszkają Ukraińcy. 

Małanka więc, choć dość dobrze zakorzeniona w polszczyźnie, jest 
niewątpliwie pożyczką wschodniosłowiańską, która różnymi drogami 
dotarła do gwar i języka ogólnego.
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Mi(e)zyniec, mizynek ‘mały palec’, ‘najmłodsze dziecko, 
cielę, prosię, kurcz ę’

O wyrazach mi(e)zyniec, mizynek w „Języku Polskim” pisano wielokrotnie. 
W roku 1914 Tadeusz Lehr uznał mizelny, mizynek ‘mały palec’ za po-
życzki ukraińskie (Lehr 1914: 49), Kazimierz Nitsch w roku 1927 w dzia-
le Zbieranie słownictwa ludowego czasopisma „Język Polski” zamieścił 
studium wyrazowe o nazwie mizynek (Nitsch WPP II [1927] 1955: 130–
132), w którym opowiada się za rodzimością pewnych form związanych 
z tym rdzeniem. Rok później Mosze Altbauer opublikował tekst będący 
uzupełnieniem wniosków K. Nitscha (Altbauer 1928). Nitsch wprowadził 
później jeszcze drobne uzupełnienia (Nitsch WPP II [1945] 1955: 132). 

Po kilkudziesięciu latach, kiedy dysponujemy bogatymi materiałami 
źródłowymi, słownikowymi i opracowaniami monografi cznymi, warto 
się przyjrzeć ponownie tej rodzinie wyrazowej.

Charakter wpływu obcego jest tutaj szczególny, wymagający przed-
stawienia historii i geografi i tych wyrazów w języku polskim na szero-
kim tle ogólnosłowiańskim. 

SGPK III 169–170 podaje w znaczeniu ‘mały palec’ mizyny palu-
szek z Litwy, mizelny palec spod Drohobycza (Parylak [1877] 1999: 
355), miedziany palec spod Augustowa (Osipowicz 2009: 83), mieziany 
a. miziniec z Tykocińskiego (Gloger 1893: 842), nizny palec a. niziniec 
spod Międzyrzeca Podlaskiego (Pleszczyński 1892: 38), poza tym mizy-
nek jako ‘najmniejszy palec’ i ‘ostatnie jajko od kury’, ‘ostanie dziecko 
u matki’ z Podola (Kremer [1870] 1999: 296) oraz spod Chełma mizy-
nie, mizynietko, tj. mizinię, mizyniątko w znaczeniu ‘najmłodsze dziecko, 
cielę, prosię’, gdzie fonetyka przytoczonych form, jak stwierdził Nitsch 
WPP II [1945] 1955: 132, wskazuje na dialekt ruski, a nie polski.

Nitsch WPP II ([1927, 1945] 1955: 130–132) przytacza kilka przy-
kładów z miejscowości czysto polskich, choć leżących blisko grani-
cy ukraińskiej: mieżny (palec) z Biecza (pow. gorlicki), mieźny z Bud 
(pow. łańcucki), miziny z Jasionki (pow. krośnieński) oraz mieziniec od 
pochodzącego spod Tarnowa Jana Rozwadowskiego. Szymczak 1970: 
328 podaje w znaczeniu ‘ostanie dziecko’ ḿiźińec ze wsi Osowa pod 
Włodawą oraz ḿizynek z Wiszniowa pod Hrubieszowem jako ‘każda 
młoda istota, najmniejsze prosię, kurczę’. Natomiast Pelcowa SGL VIII 
(2020) 261 z Lubelszczyzny wschodniej podaje miziniec ‘mały palec’ 
i mizynek ‘najmłodsze dziecko’.
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e Dalsze liczne przykłady z pogranicza wschodniego znajdujemy 
w kartotece SGP: ńiźany palec z Bilwinowa pod Suwałkami, miziany, 
ńiziany palec z Dobrzyniewa koło Białegostoku, mizionek ‘mały pa-
lec’ z Tykocińskiego, ḿiźinek ‘ostatnie dziecko’ z Bud pod Hajnówką, 
miziny, miźny palec z Turowa w pow. radzyńskim (w piosence „Wzioł
jo wróbel w taniec, w taniec, nadeptał jo w miźny palec”).

Twarde połączenie -zy- zapisano w kartotece SGP w kilku miej-
scowościach: w Miłkowicach (-Maćkach, -Paszkach, -Jankach) pod 
Siemiatyczami mizynek ‘najmniejsze, najsłabsze dziecko’, w Klukach koło 
Mińska Mazowieckiego mizynek („ḿizınek to ci to prośe, a to ćelak, to
jak mae to ńizınek a ńiźacek”), w Sławatyczach pod Włodawą ḿizyńec
‘najmłodszy syn’ i ḿenzyńec ‘najmniejszy palec u ręki’, poza tym na po-
łudniu Polski „zegna się mieźnem palcem” w Lipnicy Górnej koło Jasła 
i mieźny palec koło Gorlic. Może należy tu też miźlawy ‘o bydlęciu; zły, 
agresywny’ na Orawie (Kąś 2011, I 589). 

Kilka dalszych przykładów z północno-wschodniego krańca Polski 
z miękkim połączeniem -zi- przynosi słownik podlaski: ḿiźany pa-
lec z Suwalszczyzny (Zdancewicz), mizieniec spod Supraśla (Załęski) 
i ḿižińec z Niemirowa nad Bugiem (Janiak 1995) (RóżnSłow 180). 
Trzeba również dodać z kartoteki z własnych badań D. Rembiszewskiej 
ńiiny z Mielnika nad Bugiem i ńiźunek z okolic Zambrowa na pogra-
niczu Podlasia i Mazowsza.

Omawiane wyrazy notowano także w polskich dialektach kresowych. 
Należy zwrócić uwagę, że w zapisach często występuje polskie miękkie 
połączenie -zi-. W kartotece SGP PAN mamy spod Komarna w pobliżu 
Lwowa ḿiźiľny paľec ze wsi Chłopy oraz ḿiźelny palec z Buczał. Na 
zachodniej Ukrainie w pogranicznych Mościskach zapisano obocznie 
miziniec i mizyniec ‘najmniejszy palec’: „na ḿizińcu mam ṕirśćonek”, 
„Tyn pierścionek tó tylku na mizyniec pasuji” (Kostecka-Sadowa 2008: 
182, 2015: 92). U przesiedleńców spod Lwowa jako ‘najmłodsze dziecko’ 
zanotowano z Białego ḿiźenek, a jako ‘najmniejszy palec’ z Wołostkowa 
i Kołtowa ḿiźeľny (palec), z Białego także ḿiźeľne, z Różanki ḿizynek, 
a z Ilnika i Wołczuchów zniekształcone ḿizerny (palec) (Lwów 2015 
nr 1789, 1879), u byłych mieszkańców okolic Tarnopola w znaczeniu 
‘najmłodsze dziecko’ ḿizynek z Hanaczowa, Kozłowa i Sorocka, a jako 
‘najmniejszy palec’ ḿizynek z Hanaczowa i Kozłowa, ḿizeľny z Boryczówki 
i ḿiźeľny z Sorocka (Tarnopol 2007 nr 1789, 1879). Poza tym Cechosz-
Felczyk 2004: 115 w Oleszkowcach na Podolu zapisała mizynek ‘ten, 
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kto narodził się ostatni’, a u górali polskich na Bukowinie używane jest 
zniekształcone mizerny ‘mały palec u ręki’ (Greń, Krasowska 2008: 139).

W piśmie omawiane wyrazy pojawiają się u nas późno i są zupeł-
nie rzadkie. SPXVI, t. XIV 131 ma mieźny palec z zapisków sądowych 
warszawskich z 1504 i 1518 r. W kartotece SXVII–XVIII znajdujemy 
tylko z traktatu (1610) Jana Ursinusa Leopolity mieźiny pálec oraz z roz-
prawy o cudach w klasztorze pieczerskim w Kijowie (1638) Anastazego 
Kalnofojskiego pálcá mieźinnego. Poza tym Nitsch (1955: 132 [1945: 
31]) przytoczył z listu króla Jana Sobieskiego do Marysieńki, pisanego 
z obozu pod Podhajcami (1667): „paraliż mu u lewej ręki mierzenny 
palec naruszył” ‘mały palec’ (natomiast podający to wydawca określa 
błędnie jako ‘palec środkowy’), Linde III 130 podaje z Nowych Aten 
(1745) Chmielowskiego „Ostatni, mizynny palec”, a SW II 1002 od 
pochodzącego z Ukrainy Aleksandra Grozy (1807 Zakrenicze – 1875 
Chałaimgródek) „Nasz szlachcic mizynka wiódł do szkoły”. 

SWil I 670 podaje bez komentarza przymiotnik mizinny ‘należący do 
małego palca, z małego palca’, a SW II 1003, określając poszczególne 
wyrazy jako gwarowe lub przestarzałe, przytacza całą rodzinę wyrazową: 
miziniec, mizynek ‘mały palec’, ‘najmłodsze dziecko’, ‘pieszczoszek’, 
‘najmłodsze ulubione cielę, prosię, kurczę’ oraz przymiotniki mizynny, 
miezynny, mizyny, miziny, mizinny, miźny, mizelny, mieziany, miedziany. 
Zamieszcza także ekwiwalenty z języka czeskiego, ukraińskiego i litew-
skiego, ale o ewentualnej pożyczce nie wspomina. Giedroyć w swoim 
słowniku lekarskim odnotowuje jako gwarowe mizelny palec, miziniec, 
mizinny (miezynny, miźny) palec, mizinek, mizynek ‘mały palec ręki’ i ni-
ziniec ‘paluszek’ (Giedroyć 1931, t. I: 452 i 548).

Należy dodać, że na mapie ‘małego palca’ w Ogólnosłowiańskim 
atlasie językowym (OLA IX, m. 39, s. 112–113) nazwy *mězinьcь, 
*mězinъkъ, *mězinъ, *mězinьnъ (palьcь) i podobne występują powszech-
nie tylko w dialektach wschodniosłowiańskich. Bezpośrednio do nich na-
wiązują też zapisy z cechami zarówno białoruskimi, jak i z ukraińskimi 
w gwarach ruskich na terenie Białostocczyzny: w kartotece AGWB I 65
zanotowano formy: ḿiźińec, ḿiźineć, mazenyć, ḿeźany (ḿiźiny, 
ḿiźinny) palec, poza tym poświadczono u staroobrzędowców w Polsce 
iiic, ieic, iiьc, ееьc (SGStar 164). Natomiast w OLA 
z gwar polskich zapisano tylko sporadycznie na pograniczu wschodnim 
w Słomiance (287) koło Moniek eźan:y paľec, w Horoszkach Małych 
(306) koło Łosic ńiźinny palec i w Wiszniowie (324) koło Hrubieszowa 
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e izelny, izerny oraz w zachodniej Polsce w punktach z przesiedleńca-
mi ze Wschodu w Żagańcu (257) koło Żagania i w Wojborzu (276) koło 
Nowej Rudy izelny palec.

Nazwy te w językach wschodniosłowiańskich znane są od dawna 
powszechnie. W języku ukraińskim już w XVII w. występuje мизинъка
‘najmłodsza córka’ (SUM XVI–XVII, t. XVII 153 mająca też odsyła-
cze do мѣзиний, мѣзынъ). Hrinčenko II 416, 422 przytacza całą rodzinę 
wyrazową: мизнець ‘mały palec’, ‘najmłodsze dziecko’, też мизнник, 
мизнок ‘ts.’, мизнка ‘najmłodsza córka’, мизнний ‘najmniejszy’, ‘naj-
młodszy’ i kilka dalszych derywatów, a formę z -e- (мезнець) podaje 
tylko jako odsyłacz. Współcześnie w użyciu są: мiзнець ‘mały palec’, 
‘najmłodsze dziecko w rodzinie’, мiзнка ‘najmłodsza córka’, мiзнний
пáлець i мiзнок ‘mały palec’ (SUM IV 731), pod Winnicą мизнок
‘najmłodsze dziecko w rodzinie’ (MSPG 247). W literackim języku 
białoruskim występują мéзенец, zdrobnienie мéзенчык i мéзены пáлец
‘mały palec’ (TSBM III 134), gwary wykazują wielką różnorodność fo-
netyczną postaci, m.in.: мязíняц, мéдзены, мéзiны, мiзiны, мéзяны, zna-
ny z dialektów polskich мéдзяны itp., przeważają formy z -e- w rdzeniu 
(ESBM VII 5, 8, SPZB III 101). W języku rosyjskim z pierwotnej postaci 
z *měz- w rdzeniu w wyniku asymilacji samogłosek wcześnie ustaliły 
się formy мизнец ‘młodszy syn’, ‘mały palec’, zdrobnienie мизнчык, 
przymiotnik мизнный (SRJ XI–XVII, t. IX 149–150, Dal II 325, SSRLJ 
VI 970), choć w gwarach znane są też formy z -e- (SRNG XVIII 93). 

W związku z takim zróżnicowaniem fonetycznym omawianych form 
w językach wschodniosłowiańskich, polskie formy z -e- w rdzeniu na-
leżałoby przypisywać ewentualnemu wpływowi języka białoruskiego, 
natomiast postaci z -i- oddziaływaniu języka ukraińskiego, a w związku 
z wczesnym ustaleniem się rosyjskich wtórnych form z -i- też wpływo-
wi rosyjskiemu.

Geografi a i historia polskich wyrazów mi(e)zyniec, mizynek i związa-
nych z nimi przymiotników jest charakterystyczna dla pożyczek wschod-
niosłowiańskich. Nie dziwi więc, że przyjmowano tu zapożyczenie. Lehr 
1914: 49 wśród „wyrazów małoruskich żywcem wprowadzonych do języ-
ka polskiego” wymienia mizelny, mizynek ‘piąty palec’. Brückner SE 339 
pisze „mizinny ‘mały palec’ gwarowe z ukraińskiego”. Podobnie pol. mi-
zynek uważa za przejęte z ukraińskiego ESUM III 473. Ostatnio zapoży-
czenie wschodniosłowiańskie przyjmuje tu Kostecka-Sadowa 2015: 92. 
Kość 2000: 460 zalicza przymiotnik miziny ‘mały’ do wyrazów, o których 
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trudno rozstrzygnąć, czy stanowią leksykalny wpływ wschodniosłowiański, 
czy polski archaizm zachowany pod wpływem wschodniosłowiańskim.

Nitsch WPP II [1927, 1945] 1955: 130–132 natomiast, jak już wspo-
mnieliśmy, formy z fonetycznie polskimi kontynuantami mie- i -zi- trak-
tował jako rdzennie polskie.

Do rozstrzygnięcia tego problemu trzeba przedstawić nasze wyra-
zy na szerszym tle słowiańskim, a nie tylko w zestawieniu z językami 
wschodniosłowiańskimi. Okazuje się, że należy je uznać za prasłowiań-
skie i niemal ogólnosłowiańskie, wystarczy zapoznać się z przykładami 
podawanymi w słownikach etymologicznych języka starosłowiańskiego 
(ESJS VIII 471) oraz języków słowiańskich (ESSJ XVIII 227, 230–231).

Już w języku starosłowiańskim poświadczony był m7zinьcь ‘najmłod-
szy syn’ (SJS II 258). Musiała być wtedy dobrze znana też jego podstawa 
przymiotnikowa m7zinь, skoro została przejęta do języka rumuńskiego 
jako mezin ‘najmłodszy, najmłodsze dziecko’ (Tiktin II 973). 

Psł. *mězinьcь wszędzie (poza czeskim) miał znaczenie ‘najmniejszy 
palec’, poza tym oznaczał ‘palec obok małego palca’, ‘palec środkowy’, 
szeroko występowało znaczenie ‘ostatnie, najmłodsze dziecko’, a także 
‘młoda istota, młode cielę, prosię, kurczę’ itp. Szczególnie istotne są tu 
materiały historyczne dotyczące tych nazw, ponieważ w niektórych ję-
zykach zanikły pewne znaczenia lub nawet same wyrazy, które miały 
jednak bogate poświadczenia historyczne. Pokażemy to na materiałach 
dotyczących przykładowo tylko języka słoweńskiego i czeskiego. 

W języku słoweńskim występowały od XVI w. formy mezînec, me-
zînek ‘mały palec’, ‘najmłodsze dziecko’, mezînka, mezínica ‘najmłodsza 
córka’ (Pleteršnik I 579, Bezlaj II 182, Snoj 424), współcześnie znany 
jest mezínec ‘mały palec u ręki lub nogi’ (SSKJ II 767). 

W języku czeskim od XIV w. poświadczone są mězenec, měznec ‘palec 
środkowy’ lub ‘palec koło małego palca’, mězený (prst) ‘palec obok ma-
łego palca’ oraz z XV w. měděnec ‘palec środkowy’ (GbSl II 330, 347), 
Jungmann II 413, 432 ma mezenec, miezenec, mezinec i mezený, miezený 
(prst) ‘palec koło małego palca’ oraz jako przestarzały měděnec, podobnie 
Kott I 993, 1011–1012 mězenec, przest. miezenec, mězinec, mězený, mieze-
ný (prst), a także jako przestarzały měděnec ‘ts.’, uważając podaną formę 
mězinec za lepszą niż mezinec, później podawany jest tylko mezenec ‘palec 
koło małego palca’ jako przestarzały i gwarowy (PS II 805, SSJČ I 1219). 

Ogólnosłowiański zasięg wyrazu *mězinьcь pozwala przypuszczać, 
że mógł od dawna występować również w języku polskim. 
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e Potwierdzają to zresztą pewne polskie formy gwarowe oraz pierwsze 
zapisy polskie tych wyrazów. Już Nitsch (1955: 130–132) zwrócił uwagę, 
że w południowej Małopolsce na terenach bezpośrednio sąsiadujących 
z ukraińskim obszarem językowym występują formy z -e- w rdzeniu, które 
nie mogły być przejęte z sąsiadujących gwar ukraińskich mających -i- z ě. 
Zapisów tych jest zresztą sporo: mieźny (palec) spod Gorlic, Jasła i Łańcuta 
oraz jako ‘mały palec’ mieziniec spod Tarnowa i ḿenzyńec spod Włodawy.

W gwarach polskich na północy, na terenach sąsiadujących z gwara-
mi białoruskimi, takie formy z -e- nic nie świadczą o ich pochodzeniu, 
mogą być zarówno archaizmami, jak i pożyczkami z języka białoruskie-
go, gdzie właśnie dominują tego typu postaci.

Na rodzimość postaci z -e- w języku polskim wyraźnie wskazują ich 
najwcześniejsze zapisy: mieźny palec z zapisków warszawskich z po-
czątku XVI w. oraz u autorów związanych z Ukrainą – mieźiny pálec
(z 1610 r.) u Jana Ursinusa urodzonego we Lwowie, a potem związa-
nego z Zamościem, pálcá mieźinnego (1638 r.) u Jana Kalnofojskiego 
Rusina, zakonnika monastyru w pow. pińskim oraz monastyru pieczer-
skiego w Kijowie, mierzenny (mieżenny lub miezienny) palec u Jana 
Sobieskiego urodzonego w Olesku na Ukrainie (SXVII–XVIII, t. I, zesz. 1, 
s. LXXXIII, C–CI, CIII).

Z materiałów wynika, że sytuacja jest dosyć skomplikowana i po-
szczególne formy od rdzenia *měz- trzeba zapewne oceniać różnie.

Niektóre formy, jak np. mieźny, mieziny, miezinny, miezienny, miezi-
niec należy uznać za relikty dawnej wspólnoty słowiańskiej i nie sposób 
tu mówić o pożyczce leksykalnej. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę 
takie formy, gdzie dominują postaci z ukraińskim i oraz ukraińskim y
w sylabie -zy-, to wchodzi w grę wpływ fonetyczny.

Za ewentualną ukraińską pożyczkę wyrazową można by uznać dery-
wat *mězinъkъ, który nie ma w języku polskim żadnego poświadczenia 
postaci z mie- i zawiera twarde połączenie -zy-. Forma mizynek jest jed-
nak najpewniej wtórna, a wcześniej w języku polskim występowała po-
stać mizinek z miękkim połączeniem -i-. Przypuszczenie, że wyraz ten 
na północno-wschodnim krańcu Polski został przejęty z białoruszczyzny 
(por. мязíняц, мéзiны, мiзiны) i zawędrował stamtąd na południe Polski, 
leży zupełnie – jak twierdził już Nitsch (1955: 130–132) – poza grani-
cami normalnych polskich dróg wpływów kulturalnych.

We wczesnych zapisach polskich i w słownikach brak wpraw-
dzie formy mizinek, pojawia się ona dopiero u Giedroycia, ale za jej 
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 dawniejszym istnieniem w języku polskim przekonującego argumentu 
dostarcza Altbauer 1928: 49–50, wykazując, że wyraz ten w znaczeniu 
‘ostatnie dziecko u matki, najmłodsze dziecię, pieszczoszek’, występują-
cy w języku Żydów polskich (w Warszawie, Łodzi, Bielsku, Tarnowie, 
Brzozowie, Łańcucie, Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie) w postaci myž’nɘk, 
myž’nɘk miał najprawdopodobniej za podstawę polski mizinek, inaczej 
bowiem nie można wytłumaczyć w tej pożyczce żydowskiej zmiękczo-
nej spółgłoski ž’. Za taką interpretacją dodatkowo przemawia fakt, że 
u Żydów z Kresów Wschodnich występowała postać inna, nawiązująca 
do języka ukraińskiego, mianowicie myzynɘk. 

Z przedstawionego przeglądu wynika, że wyrazy mi(e)zyniec, mizynek 
i pochodne nie zostały „przejęte żywcem z języka ukraińskiego”, lecz są 
rodzime, choć może tylko na południu Polski, później jednak w różnym 
stopniu uległy rutenizacji fonetycznej.
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e Niezabudka ‘niezapominajka, Myosotis L.’

Wiele nazw ‘niezapominajki’ łączy się z jej bogactwem znaczeń sym-
bolicznych. Kojarzy się ją z oczami i uważa za symbol wierności oraz 
przypisuje magiczną siłę zapewniania wierności w miłości (SSiSL II 
180–186). Jedną z tych nazw jest niezabudka.

O wyrazie tym pisano już dużo. Z opracowań Sawaniewskiej-Mochowej 
1990: 124, Waniakowej 2006a: 71–79; 2006b: 527–534; 2012: 111–112; 
2015: 205–216 i Kosteckiej-Sadowej 2015: 330–331 wiadomo, że pol-
ska niezabudka stanowi pożyczkę z języków wschodniosłowiańskich. Do 
opracowań tych należy jednak wprowadzić pewne uzupełnienia i uści-
ślenia, a także wnieść sprostowania, zwłaszcza w uporczywie powta-
rzanych błędnych informacjach o obszarach występowania tej pożyczki 
w gwarach polskich.

Zasięgi tej nazwy w gwarach słowiańskich dobrze prezentuje OLA III, 
s. 132–133, na mapie 53 Незабудка (Myosotis). Otóż podany w postaci 
uogólnionej leksem *ne-za-bǫd-ъk-a, wraz z właściwym głównie dia-
lektom ukraińskim wariantem *ne-za-bǫd-ьk-a, tworzy obszerny areał 

Niezabudka ‘niezapominajka’, Myosotis L.
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w dialektach wschodniosłowiańskich i słowackich, z którym łączą się dwa 
punkty na polskim pograniczu wschodnim (Trzebieszów pod Łukowem 
i Choroszczynka pod Białą Podlaską). Poza tym zanotowano go w kilku 
punktach na zachodzie Polski od przesiedleńców spod Wilna, Lwowa 
i z Podola, a zatem należy je lokalizować w polskich dialektach kreso-
wych. Wendina 2014: 94 traktuje je podobnie, ale na s. 378 niesłusznie 
mówi o izoglosie rusko-polskiej, zamiast o rusko-słowackiej. 

W dialektach słowackich *ne-za-bǫd-ъk-a niewątpliwie należy do 
nazw rodzimych. W OLA jest poświadczona powszechnie w dialektach 
środkowej i zachodniej Słowacji, występuje też na wschodzie, gdzie czę-
ściowo przeważa *žab-ьj-E oč-ьk-o. Podobny zasięg wyrazu nezábudka, 
nezabútka ‘niezapominajka’ potwierdza też słownik gwarowy SSN II 429, 
a w słowackim języku literackim notowano ją od XIX w. (Králik 2015: 
387, SSJ II 370). Pod wpływem słowackim nezabudka pojawia się rów-
nież w języku czeskim (Jungmann II 717, Kott II 162, VI 1189), dziś 
jest tu przestarzała (PS III 558, SSJČ II 198), ale sporadycznie została 
zapisana w gwarze na Morawach (ČJA II m. 113, s. 268–270). 

Materiały spoza OLA pokazują, że postaci sprowadzające się do uogól-
nionego zapisu *ne-za-bǫd-ъk-a mają na polskim pograniczu wschodnim 
znacznie szerszy zasięg, ale ich postać fonetyczna z samogłoską u, za-
miast oczekiwanego kontynuantu samogłoski nosowej, wskazuje, że nie 
mamy tu do czynienia z dawną łącznością rusko-polską, lecz z pożyczką 
wschodniosłowiańską.

Nazwę niezabudka ‘niezapominajka’ zamieszcza SGPK III 320 jako 
zasłyszaną na Litwie (ustnie z Litwy). Z Wileńszczyzny potwierdza ją 
Karłowicz 1984: 52. Z gwar polskich na Brasławszczyźnie Rieger 2014: 
171 podaje ńezabútka jako imię krowy. Warto dodać, że nazwę ńezabútka 
odnoszącą się do nazwania krowy zanotowano też w polskich gwarach na 
Białorusi pod Lidą (PolGov II: 170). Według Smułkowej 2009: 168 
na Brasławszczyźnie w wypowiedziach traktowanych jako polskie wy-
stępują ńezapoinaji, natomiast w białoruskich ńezabuti. Mamy też 
kilka poświadczeń tego wyrazu z polskich gwar kresowych: do wspomnia-
nych już w OLA trzech punktów z przesiedleńcami spod Wilna, Lwowa 
i Podola można dodać zapisy ńezabutka ‘niezapominajka’ od byłych 
mieszkańców wsi po Lwowem –  Siemianówki i Wołostkowa (Lwów 
2015 nr 1294, s. 165) oraz z Kozłowa pod Tarnopolem (Tarnopol 2007 
nr 1294, s. 188), na co zwraca uwagę też Rieger 2007: 16. U przesiedleń-
ców spod Nowogródka występuje niezabudek (Lewaszkiewicz 2017: 418),
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e ale autor w tłumaczeniu tego wyrazu użył synonimów ‘niezabudka, nie-
zapominajka’, co świadczy, że sam też używa formy niezabudka.

Niezabudka znana jest w gwarach niemal całego Mazowsza. Pokazuje 
to mapa w Atlasie gwar mazowieckich. Na zachodzie sięga ona po skrajne 
punkty: Ostrowy pod Kutnem, Sierakówek pod Gostyninem, Gozdowo, 
Ligówko i Babiec Piaseczny pod Sierpcem oraz Chrapoń i Jasiony pod 
Żurominem. Niezapominajki pojawiają się tylko w rozproszeniu, częste 
są natomiast żabie oczka i podobne (AGM V m. 235, s. 146). Brak tej 
nazwy tylko w najbliższych okolicach Warszawy, co obrazowo ilustruje 
płaszczyznowa mapa u Waniakowej 2006a: 79. Na mapie tej brak również 
nazwy niezabudka między wschodnią granicą Mazowsza a wschodnią 
granicą Polski. Mamy zbyt skąpe materiały, by stwierdzić, czy tu może 
częściej występuje niezabudka. Jej nieobecność na terenach przygranicz-
nych (zwłaszcza na północy) może przemawiać za tym, że na Mazowsze 
dostała się ona nie z sąsiadujących gwar ruskich, lecz za pośrednictwem 
polszczyzny literackiej.

Z OLA należy podać, wspomniane już wyżej, Choroszczynkę pod 
Białą Podlaską oraz Trzebieszów pod Łukowem. Poza tym w kartotece 
SGP jest niezabudka w Siennicy Różanej pod Krasnymstawem, bezpo-
średnio nawiązująca do szerszego areału w SGL V (2017) m. 34, s. 318 
Pelcowej. Notuje ona tu niezabudkę w Dorohuczy i Trawnikach w pow. 
świdnickim, w Krzczonowie koło Bychawy oraz wokół Hrubieszowa 
w Skryhiczynie w gm. Dubienko nad samą granicą, w Stefankowicach, 
Moniatyczach, Kopyłowie, Obrowcu i Jarosławcu. Na Lubelszczyźnie 
dominuje jednak niezapominajka, częste są też żabie oczka. Należy jesz-
cze dodać z kartoteki SGP niezabudkę z odległej miejscowości Książnice 
Wielkie koło Kazimierzy Wielkiej w Małopolsce. Niezabudkę ‘nieza-
pominajkę’ zapisano też w Mościskach tuż przy granicy polskiej koło 
Przemyśla (Kostecka-Sadowa 2008: 191). Takie rozproszenie może świad-
czyć o dawniej szerszym zasięgu niezabudki w gwarach polskich, ale może 
być także rezultatem jej szerzenia się pod wpływem języka literackiego.

W dotychczasowych opracowaniach podawane są ponadto informa-
cje o występowaniu niezabudki w okolicach Poznania i na Kaszubach 
(AGM V 146, Waniakowa 2012: 112, Kostecka-Sadowa 2015: 330–331). 
W naszych rozważaniach, koncentrujących się na zasadności przyjmowa-
nia wpływu wschodniosłowiańskiego, w tym argumentu geografi cznego 
o występowaniu tych pożyczek na ograniczonym obszarze wschodniego 
pogranicza, sprawa ta wymaga szczegółowego wyjaśnienia.



193

Lokalizacja pod Poznaniem polega na powołaniu się na fi szkę kartoteki 
SGP dotyczącą Łopienna pod Gnieznem w pracy Adama Tomaszewskiego, 
Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce (1930). Na kartce 
tej umieszczono tylko przekreślone zero. Powinno to wzbudzić wątpliwo-
ści, zresztą Sawaniewska-Mochowa korzystająca również z tej kartoteki 
owej lokalizacji nie wymienia. Otóż Tomaszewski umieszcza wyraz nie-
zabudka w zestawieniu „garść wyrazów nieużywanych w naszej gwarze” 
(1930: 217), co świadczy tylko o tym, że był on znany autorowi pracy 
jako regionalizm zasługujący na informację, ale wyraźnie stwierdza, że 
nie jest tu używany. Lokalizację tę trzeba więc wykreślić. 

Należy też wyjaśnić umieszczenie niezabudki na terenie Kaszub. 
Przywoływany słownik Sychty III 252 ma tylko odsyłacz ńezabudka 
zob. ńezabåčka, a pod tym hasłem już o niezabudce nie wspomina. Warto 
dodać, że Friedhelm Hinze uzupełniający pierwotne materiały Friedricha 
Lorentza znalazł jednak formę ńezabudka w rękopiśmiennym zbiorze 
kaszubskich nazw roślin Leona Roppela (Lorentz PW IV 1592). Świadczy 
to tylko o powszechnej znajomości tego poetyzmu romantycznego w pol-
skim języku ogólnym, nie wyłączając terenu Kaszub, ale do gwary ka-
szubskiej nie wszedł. Zresztą pod jego wpływem, jak słusznie zakłada 
Waniakowa 2015: 208, powstały neologizmy kaszubskie, jak ńezabåčka, 
ńezabåčńik, ńezabåtka (por. Sychta III 252).

Należy więc pozostać przy stwierdzeniu, że zapożyczona niezabudka 
weszła bezpośrednio do gwar wschodniej Polski oraz do polskich gwar 
kresowych. Inne poświadczenia (też na całym Mazowszu) świadczą 
tylko o jej ekspansji w ramach polskiego słownictwa literackiego 
(por. Waniakowa 2006a).

Niezabudka ‘niezapominajka’ ma dosyć bogate poświadczenia w li-
teraturze. Wcześniej pojawiają się formy fonetycznie ruskie od dawnego 
zabyć ‘zapomnieć’, zabywać ‘zapominać’, występującego w dawnej pol-
szczyźnie (Linde VI 714) i notowanego jeszcze jako dawne przez SJPD X
428 z przykładami z XIX w., a w gwarach zachowanego na Śląsku 
Cieszyńskim (kartoteka SGP) oraz na Kaszubach, por. zabëc ‘zapomnieć’ 
u Sychty I 27–29 s.v. bëc ‘być’. E. Redliński w Konopielce s. 54 użył 
zwrotu „zabyło sie na śmierć”. Już Michał Dudziński 1776: 32 uważał 
je za słowo ruskie.

Jako formy fonetycznie ruskie zostały zanotowane w kartotece SXVII–
XVIII w znaczeniu ‘upominek, pamiątka’ z Pamiętników (1666–1721) 
Krzysztofa Zawiszy „Synek mój miły Józef wielą chorob zdjęty umarł, 
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e zostawiwszy pozostałym rodzicom w niezabud łzy i żal nieznośny” 
i z rękopisu XVII/XWIII w. Historii świeżych i niezwyczajnych „y mały
iego portrecik, ktory jey na ne zabudesz darował”. Linde III 342–343 
przytacza z W. Potockiego (1728) „już niesie i pierścionek, na krótki nie-
zabudesz, przyszły twój małżonek”, z Nauki cyrylickiej (1792) Ludwika 
Perzyny „Francowate dymienice na niezabud od osob już zarażonych
amanci odbierają” i jeszcze z końca XVIII w. „Pani moja [...] prosi go, 
abyś jej odesłał portret jej i listy i niezabud wszelki” oraz „Na wieczny
niezabudesz konia ci mego ofi aruję”.

Wymieniają te wyrazy i późniejsze słowniki. SWil I 778 jako potocz-
ny prowincjonalizm podaje niezabud ‘upominek, pamiątka’, SW III 373 
wskazuje jako przestarzałe niezabud i przytacza znane już przykłady 
z L. Perzyny i S.B. Lindego, niezabudesz z cytatami z Potockiego i Lindego 
oraz niezabudysz „Wezyr kamieniecki miał sobie przyrzeczoną niewielką
sumę na niezabudysz” powołując się na Antoniego Rollego. Jako regional-
ne i dawne ma jeszcze SJPD V 285–286 niezabud ‘upominek, pamiątka’ 
z cytatami z Henryka Rzewuskiego (1791–1866) „Chciałem dobyć sza-
bli i byłbym mu dał taki niezabud” i Pauliny Wilkońskiej (1815–1875) 
„Panna Halina śle wam mały niezabud”.

Wchodząca do języka polskiego niezabudka miała więc oparcie we 
wcześniejszych pożyczkach współrdzennych. Pojawia się ona późno. 
Linde III 342–343 podaje niezabudki ‘niezapominajki’ bez lokalizacji 
i cytatu. SWil I 778 uważa niezabudkę za pospolitą nazwę występującą 
u ludu na Litwie, SW III 373, uznając ją za pożyczkę z ukraińskiego, 
popiera przykładami z A. Mickiewicza i J. Słowackiego. 

U J. Słowackiego jest to wyraz bardzo częsty, choć w zasobie ma 
także nazwy niezapominka i niezapominajka. Używa go wielokrotnie, 
zarówno w postaci fonetycznie niespolonizowanej, jak i w częściowo 
spolonizowanej (por. Jurkowski 1974: 122). Postać nezabudka wystę-
puje w Beniowskim „z nezabudką,/ Rozmawia czyściej lilia” i we Śnie
srebrnym Salomei „Jak na małą nezabudkę Księżniczka patrzy z wyso-
ka”. Częstsza jest forma częściowo spolonizowana niezabudka, pojawia-
jąca się w Beniowskim „Jak niezabudka drżąca przy leszczynie”, „Ja, 
co kwiaty koszę w niezabudkowej przeszłości murawie”, w Balladynie
„Jako niezabudki” i w wierszu Księżyc „Niezabudki, bławatki, lilije, 
tymianki”. Z A. Mickiewicza podawany jest passus z powieści poetyc-
kiej Konrad Wallenrod „Chciałbym jeden mały kwiat uszczknąć, kwiat
niezabudki”. Jak słusznie twierdzi Bešta 1971: 211, jest to romantyczny 
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poetyzm wzięty z języka ludowego, który wszedł do języka literackie-
go. SJPD V 285–286 uważa niezabudkę za regionalizm, cytując utwory 
Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Pauliny Wilkowskiej, 
Elizy Orzeszkowej, Zofi i Kossak-Szczuckiej, Antoniego Słonimskiego 
i Adama Asnyka. Niezabudka to tytułowa nazwa wiersza dla dzieci Marii 
Konopnickiej, urodzonej w Suwałkach.

W latach 1840–1844 ukazywało się w Petersburgu czasopismo literac-
kie „Niezabudka. Noworocznik”, wydawane przez Jana Barszczewskiego. 
W pierwszym numerze (1840 r.) zamieszczono wiersz Dumka Wincentego 
Dawida (1816–1897, urodzonego w Szczebrzeszynie), w którym pojawia 
się nazwa omawianego kwiatu: „A ja zerwę niezabudkę / Niezabudkę tę 
malutkę / Jej to kwiatek ulubiony, Pójdź kwiateczku w obce strony” (s. 3).

We współczesnej polszczyźnie wyraz niezabudka funkcjonuje w obie-
gu także w warstwie proprialnej, jako nazwa obiektów mieszkalnych (np. 
Willa Niezabudka w Nałęczowie) i lokali użytkowych (np. Niezabudka 
Studio Urody w Poznaniu), element składowy nazw instytucji usługowo-
-opiekuńczych (np. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
„Niezabudka” w Kutnie). Jak widać, geografi a tych nazw własnych nie 
wiąże się z zasięgiem apelatywu.

Skomplikowane międzysłowiańskie związki językowe nazw niezapo-
minajki właściwie ustala Waniakowa, autorka kilku obszernych opraco-
wań (2006a: 71–79, 2006b: 527–534, 2012: 111–112, 2015: 205–216) 
o nazwach tej rośliny w kontekście języków Europy. Nazwy takie, jak 
niezapominajka, niezabudka itp. stanowią kalkę niem. Vergißmeinnicht, 
która do języków wschodniosłowiańskich dostała się bezpośrednio lub 
raczej za pośrednictwem języka polskiego, po naszych ustaleniach można 
tu dodać jako język pośrednik także słowacki, a w postaci niezabudka 
wróciła do nas jako pożyczka zwrotna z ukraińskiego.

Należy wspomnieć, że zdaniem Henryka Dudy wzorem nazwy nieza-
pominajka mógł być jakiś wyraz orientalny, którego kalka rozprzestrzeniła 
się po całej Europie (Duda 2013: I 423).

Niezabudka ‘niezapom
inajka, Myosotis L.’

Niezabudka ‘niezapom
inajka, Myosotis L.’
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e Otawa ‘potraw’, ‘trawa, która wyrosła po pierwszym 
koszeniu’, ‘siano z drugiego koszenia’

W kilku opracowaniach pojawia się twierdzenie, że w odniesieniu do 
wyrazu otawa mamy do czynienia z pożyczką, głównie ze Wschodu. 
Horodyska-Gadkowska 1967: 49–50 pisze: 

Otawa na teren Polski przeniknęła z południa (z odesłaniem do AJPP m. 285) 
i wschodu na tereny przygraniczne. Na Podlasiu jest nazwą prawie wyłączną. 
SGP notuje otawę z pow. białostockiego, suwalskiego, żywieckiego, włodaw-
skiego i ze Śląska. 

Źródła zapożyczenia jednak nie wskazuje. 
Później Kurzowa 1990: 178 i 1993: 400–401 traktuje otawę jako wyraz 

regionalny, poświadczony w pismach autorów związanych z Wileńszczyzną 
(A. Walicki, A. Łętowski, fi lomaci, A. Mickiewicz, C. Miłosz), stwier-
dza jej znajomość w międzywojennym dialekcie wileńskim i podaje bo-
gatą dokumentację z kartoteki SGP, głównie na pograniczu wschodnim 
pod Suwałkami, Sokółką, Bielskiem Podlaskim, Siemiatyczami, Białą 

Otawa ‘siano z drugiego koszenia’
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Podlaską, Włodawą, Hrubieszowem i na południu Polski od wschodu aż 
po Śląsk: pod Krosnem, Nowym Targiem, Żywcem i Cieszynem, także 
na Zaolziu oraz w dialektach kresowych na Polesiu i pod Buczaczem. 
Kurzowa 1990: 178 i 1993: 400–401 wyraźnie o możliwości pożyczki 
nie mówi, a nawet przytacza twierdzenie A. Brücknera, że jest to wyraz 
prasłowiański. Wskazuje jednak na nawiązania tylko w językach wschod-
niosłowiańskich oraz w języku litewskim. Przedstawia ten wyraz tak 
samo, jak inne regionalizmy wileńskie przyjmowane jako zapożyczenia 
wschodniosłowiańskie.

Za pożyczkę ruską na Kresach uznaje otawę Rieger 2007: 185. Za po-
życzką z białoruskiego zdecydowanie opowiada się Nowowiejski [2000] 
2010: 278, 279, 281 i [2004] 2010: 270. Sawaniewska-Mochowa 2002: 
164 stwierdza szeroką znajomość tego wyrazu w gwarach polskich, ale 
mimo tego dla polszczyzny północnokresowej przyjmuje wpływ biało-
ruski, inni nie mówią wyraźnie o pożyczce, ale zestawiają tylko z od-
powiednikami wschodniosłowiańskimi, np. Grek-Pabisowa 2009: 217: 
północnokresowe otawa, atawa, ros. отава, brus. атава.

Przyjmowanie pożyczki dla wyrazu otawa motywowane jest jego 
ograniczonym zasięgiem terytorialnym w gwarach polskich, czego póź-
niejsze materiały w pełni nie potwierdzają.

Otawa ‘potraw’ znana jest w gwarach polskich na Wileńszczyźnie 
(Zdaniukiewicz 1972: 181, Rieger, Masojć, Rutkowska, 2006: 300), w ję-
zyku szlachty polskiej na Kowieńszczyźnie (Sawaniewska-Mochowa 2002: 
164), w gwarach polskich na Łotwie (SMPP 716), w języku Polaków nad 
Berezyną (Czarnyszewicz 1976: 383, por. Bedanarczuk 1987: 44, Grek-
Pabisowa 2009: 217), na Brasławszczyźnie (Rieger 2014: 185), w języku 
przesiedleńców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 421). Otawa 
‘potraw’ również często jest notowana w polskich dialektach południo-
wokresowych. Cechosz-Felczyk 2004: 140, 380 podaje ją z Oleszkowiec 
i Hreczan na Podolu. Zapisano omawianą nazwę w języku przesiedleńców 
z Hanaczowa, Krowinki, Boryczówki, Sorocka i Borków Wielkich pod 
Tarnopolem (Tarnopol 2007: 69, nr 271), z Wołostkowa, Tuligłów (por. też 
Paryl 2004: 81), Wołczuch i Kołtowa pod Lwowem (Lwów 2015: 56, nr 271).

Występuje ona na całym pograniczu wschodnim: od Augustowa 
po Hrubieszów, również pod Knyszynem (Rembiszewska 2007: 174) 
i Ciechanowcem (Maryniakowa 2011: 53). W okolicach Włodawy po-
jawia się obocznie z potrawem, ale obie nazwy notowane są zarówno 
w dialektach polskich, jak i ukraińskich (Czyżewski 1986b, m. 133).
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e W kartotece SGP otawa równie często poświadczona jest z południa 
Polski od pogranicza wschodniego aż po Śląsk, a zwłaszcza w Cieszyńskiem 
(por. m.in. Basara 1975: 69, m. 21, Zaręba AJŚ II m. 102), także na 
Zaolziu. Przy tak dalekim zasięgu tego wyrazu na zachód wpływ wschod-
niosłowiański nie wchodzi w grę. O możliwości wpływu czeskiego lub 
słowackiego słusznie nikt nie wspomina. Na szczególną uwagę zasłu-
guje, odosobniony wprawdzie, zapis Nitscha z 1924 r. nazwy otawa
z Brudzewic pod Opocznem (SGP Źródła, s. 113). A zatem i sam zasięg 
wyrazu w gwarach polskich nie przemawia za koniecznością przyjmo-
wania wpływu obcego. 

Ważne są także nawiązania w innych językach słowiańskich. Słowiańskie 
słowniki etymologiczne zgodnie przyjmują, że otawa ‘potraw’ < *ob-ta-
va jest wyrazem ogólnosłowiańskim i prasłowiańskim, por. np. Brückner 
SE 386, Machek ES-2 422 (w języku czeskim otava ‘potrav’ znana jest 
od średniowiecza, m.in. w słowniku Klareta – StčS), Vasmer ESRJ III 
168–169, ESBM I 191–192, ESUM IV 231, Králik 2015: 411. Ciekawe, 
że autorka komentarza w AGWB VIII 74, m. 324 do mapy ‘siana z dru-
giego pokosu’, Maria Czurak, uznaje powszechną tu nazwę otava za 
ogólnosłowiańską. Szczególnie bogate zestawienia słowiańskie daje ESSJ 
XXX 159–161, przytaczając także wiele wyrazów pochodnych, m.in. 
*ob-taviti (sę), znane również w języku polskim. 

Poza tym trzeba zwrócić uwagę na pomijane we wcześniejszych opra-
cowaniach potwierdzenia występowania wyrazu otawa ‘trawa/siano po 
poprzednim skoszeniu łąki’ w języku staropolskim z XV-wiecznego rę-
kopisu, który zapewne powstał w Krakowie, a został przepisany z wzo-
ru czeskiego (SStp V 689–690). Później znajdujemy otawę w kartotece 
SXVII–XVIII z Chowania źrzebców Jana Ostroroga z pierwszej połowy 
XVII w. „obrawszy paszę na ścierniskach, na odłogach, na otawach”. 
Nie notuje jej natomiast SPXVI i – wbrew twierdzeniu Kurzowej 1993: 
401 – nie ma jej także u Lindego. Tak długą przerwę w dokumentacji 
wyrazu należy tłumaczyć jego ograniczonym regionalnie zasięgiem. Do li-
teratury wprowadził go zapewne dopiero A. Mickiewicz (por. Bańkowski 
SE II 464) i fi lomaci.

SWil I 944 uznaje otawę za prowincjonalizm, SW III 900, 913 za 
wyraz gwarowy z cytatami z utworów A. Mickiewicza, T. Lenartowicza 
i Wacława Lasockiego (1837–1919), przytaczając też derywaty, jak 
otawić się w znaczeniach ‘rozkrzewić się’, ‘przyjść do siebie, odżyć, 
poprawić się’, ‘zjawić się na nowo’, ‘zazielenić się’ i otawisko ‘łąka, 
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z której skoszono i zebrano otawę’ z powołaniem się na pochodzącego 
spod Rawy Ruskiej Zygmunta Kaczkowskiego. SJPD V 1214 uznaje
otawę ‘drugą trawę’ za nazwę rolniczą i dokumentuje przykładami 
z A. Mickiewicza, Wacława Wołodźki, Zofi i Kossak, Elizy Orzeszkowej, 
Stefana Żeromskiego i Wandy Wasilewskiej. Jako wyraz specjalistyczny 
notuje otawę jeszcze USJP II 1338. 

Przedstawione materiały pokazują, że otawa ‘potraw’ na gruncie pol-
skim nie jest pożyczką, lecz stanowi relikt nazwy ogólnosłowiańskiej. 
Ma ona nawiązania w całej Słowiańszczyźnie, rejestrowana już w staro-
polszczyźnie, a w gwarach wykracza poza granice właściwe pożyczkom 
z języków wschodniosłowiańskich. Na Kresach utrzymuje się dzięki oto-
czeniu języka białoruskiego i ukraińskiego.

O
ta

w
a

O
ta

w
a

O
ta

w
a



200

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e Pacię ‘prosię’, ‘świnka’, paciuk ‘wieprz’, ‘świnia’ 
oraz pac, pacuk ‘szczur’

Nazwy pacię, paciuk, pac, pacuk zostały uznane za pożyczki z języków 
wschodniosłowiańskich, por. np. Lehr 1914: 50, Brückner SE 389, szerzej 
o pacię, paciuk Kurzowa 1985: 213 i Kostecka-Sadowa 2015: 301, o pac, 
pacuk Kondratiuk 1975: 50, Sawaniewska-Mochowa 1990: 126 i Kurzowa 
1993: 401. W wymienionych pracach, podających bogatą dokumentację 
wszystkich tych nazw, nie wyjaśnia się ich etymologii ani wzajemnego 
powiązania. Wysuwano też bezpodstawnie przypuszczenie, że nazwy sło-
wiańskie zostały zapożyczone z języka litewskiego (pats, patsukas), por. 
Otrębski 1959: 317, Zdancewicz 1960: 345, Marcinkiewicz 2003: 136, 
z gwary Dzuków pa:cus, dem. pacukas ‘szczur’, por. Laučjute 1982: 147.

Natomiast już Preobraženski II 750–751 słusznie zakładał powstanie 
ros. пацк od zawołania na świnie паць–паць!, пац–пац! Moszyński 
KLS [1929] 1967: 133 zaś zwrócił uwagę na zgodność ukraińskiego i boj-
kowskiego zawołania na świnie pać ze słoweńskim packo, dalmatyńskim 
paće itd. i uznał, że ta zgodność nie jest dziełem przypadku. 

Występowanie podobnego zawołania na świnie w obu tych ośrodkach 
potwierdzają też inni, np. Franciszek Bohusiewicz (1889: 891) pisze, 
że na Ukrainie przywołuje się świnie za pomocą zawołania pać, pać, 
pać, paciuuu. W atlasie ukraińskim z północnego Wołynia aż po linię 
Nowowołyńsk–Łuck–Równe–Nowogród Wołyński jako interiekcje kiero-
wane do świń podano пац’–пац’, пац’у–пац’у, пац’ус’–пац’ус’ (AUM II 
m. 350), SDUP, s. 92, nr 630 z dialektów zachodnioukraińskich odnoto-
wuje пац’úе–пац’úе spod Drohobycza oraz пац’о–пац’о na terenie Polski 
spod Lubaczowa, Hrinčenko III 103 jako przywoływanie świń wskazuje 
паць, z południowej Słowiańszczyzny Ivanišević przytacza sch. packa, 
pacća (por. Siatkowska 1976: 33), Skok II 586–587 z pogranicza chor-
wacko-słoweńskiego (Krašić) na zachód od Zagrzebia wymienia pȁjce, 
pȁjce, pȁjco mali oraz z regionu Lika pûjs i pȕjs. 

Nawiązując do twierdzenia K. Moszyńskiego, że podobne zawoła-
nia na świnie na Ukrainie i w południowej Słowiańszczyźnie nie jest 
przypadkowe, Trubačow 1960: 68–69 stwierdza, że tłumaczy to po-
wstanie w obu ośrodkach utworzonych od tej wspólnej podstawy dery-
watów oznaczających świnie: ukr. пацк ‘prosię, kastrowany wieprz’, 
dial. пац, пацé, pl. пацта ‘prosię, prosięta’, słwń. pâce, -eta, pâcek
‘świnia’, pâčej ‘knur’, wieprz’, pûjs, pûjsek, pûjska ‘świnia’, notowane 
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w Krainie i Karyntii oraz sch. dial. kajk. pâjcek ‘świnia’. Pleteršnik II 363 
ma jeszcze pûjcek ‘wieprz, knur’, pûjcka ‘świnia’ z południowo-wschod-
niej Styrii, a wspomniany pâčej ‘knur’, wieprz’ z Karyntii poświadczono 
już z XVIII w. (Bezlaj III 2, Snoj 511), a Skok II 586–587 z dialektów 
kajkawskich w Chorwacji przytacza pȁjcek ‘prosię’. Natomiast łuż. bać, 
baćo, baćko ‘prosię, młody wieprz’ najpewniej pochodzi od podobnego 
zawołania na świnie niem. Betze ‘ts.’ (SSA II m. 15, s. 70–71), w dia-
lektach bawarskich zaś Bätz, Bätzlein to ‘jagnię’ (Snoj 58).

Przy tym tłumaczeniu nie ma żadnych podstaw, by dla nazw słowiań-
skich przyjmować jakiś wpływ obcy. 

Jasne wydaje się też powstanie od wspólnej podstawy podobnych nazw 
dla ‘świni’ i ‘szczura’. Preobraženski II 750–751 omawia je w jednym 
haśle, później przyjęto, że nazwy dla ‘szczura’ są wtórne, a ich przenie-
sienie tłumaczy się podobieństwem dużych szczurów do małych pro-
siąt, por. ESBM VIII 242, ESUM IV 323 (s.v. пацк). Mamy tu więc 
do czynienia z nazwami dawnymi, które jako tworzone od zawołania na 
świnie, mogły powstawać w różnych miejscach niezależnie. O ewentu-
alnych zapożyczeniach będą świadczyć tu ich dokładne zasięgi w po-
szczególnych językach.

Zaczniemy od nazw ‘prosięcia, wieprza’ i ‘świni’.
W OLA II m. 31, s. 88–89 jako nazwę prosięcia zanotowano *pacę 

(paa, pae) w południowo-zachodnim skrawku Ukrainy po linię 
Złoczów–Tarnopol–Gródek Podolski (w obwodzie chmielnickim) oraz 
w ukraińskim punkcie Čabalovce we wschodniej Słowacji, poza tym pauk 
w miejscowości Strymba pod Stanisławowem (na Ukrainie) oraz *pacętъko: 
paetko koło Mościsk (na zachodniej Ukrainie przy granicy z Polską). 
W Mokrzanach w rejonie lwowskim zanotowano kilka współrdzennych 
паць 1. ‘świnia’, 2. ‘prosię’, 3. ‘nieporadny człowiek’, пацьитско ‘pro-
się’, пацьтко, пацючо́к ‘prosię; prosiątko’ (Dydyk-Meuš 2021: 121). 

Natomiast w ESSJ XL 127–128 (z powołaniem się na Barbarę 
Falińską) błędnie podano jako polskie formy paca 15/237 i pàče 7/48. 
W rzeczywistości, jak wskazują podane przy nich w indeksie numery, 
pierwsza została zapisana na Łużycach w miejscowości Radibor (237) 
w znaczeniu ‘suka’ (m. 15), a druga w Knežy w Austrii (148) w zna-
czeniu ‘knur’ (m. 7). Na południu zaś odnotowano tylko pã:jcek we wsi 
Cubinec koło Zagrzebia. 

Poza tym liczne poświadczenia dla пац’á, пац’é ‘prosię’ ma z dia-
lektów zachodnioukraińskich SDUP, s. 87, nr 578 i ESSJ XL 127–128, 
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e a SDUP sporadycznie пац’учóк z Horodenki koło Zaleszczyk. Rieger 
1995: 94, 2016: 130 wymienia liczne przykłady nazw pacia, paciatko
w znaczeniu ‘prosię’ z dialektów łemkowskich głównie na terenie Polski, 
ale też ze Słowacji, a paćuk ‘wieprz’ z ukraińskiej gwary nadsańskiej 
Rieger 2017 m. 180). 

Nieco mniejszą wyspę nad górnym Dniestrem tworzy ukr. pauk
w znaczeniu ‘wykastrowany samiec świni, wieprz’ (OLA II m. 8, 
s. 40–41). Również z dialektów zachodnioukraińskich zanotowano 
пац’ýк w znaczeniu ‘knur’ oraz ‘wieprz’ w SDUP, s. 87, nr 576 i 577. 
W słowniczku gwary miasteczka Bolechów (Болехів) w obwodzie iwa-
nofrankiwskim, a więc również na zachodzie Ukrainy, zapisano пац
1. ‘prosię, świnia’, 2. ironicznie ‘niechlujny człowiek’ oraz kolokację 
ги до́бре пац 1. ironicznie ‘o mężczyźnie: otyły, korpulentny’, 2. iron. 
‘o mężczyźnie, który ma nadmierny apetyt’ i porównanie наптися як
пацта ‘wypić zbyt dużo alkoholu’ (Hnatyšak 2017: 395). Podobnie 
w Leksykonie lwowskim – пац, пац – 1. ‘prosię’, 2. ironicznie ‘osoba 
niechlujna (najczęściej dziecko)’, 3. ironicznie ‘dziecko, które wyrządzi-
ło jakąś szkodę, coś spsociło’ (Leksykon 2015: 561). Według Riegera 
AGB I m. 67, s. 76 paćuk jako ‘kastrowany samiec świni, wieprz’ wy-
stępuje w centralnej Bojkowszczyźnie, na pograniczu bojkowsko-nad-
sańskim, na południowy wschód od Stanisławowa, w gwarach naddnie-
strzańskich, południowowołyńskich i w południowo-zachodniej części 
gwary nadsańskiej. Pod Winnicą notowano пáця ‘prosię’, пацк ‘małe 
prosię’ (MSPG 287).

Nazwy od omawianego zawołania w znaczeniu nawiązującym do 
świń notują też słowniki ukraińskie: Hrinčenko III 103 ma пацк jako 
‘prosię’ i ‘kastrowany samiec świni’, SUM VI 103 пáця ‘prosię’, пац
‘mała świnia’ i пацк ‘prosię’.

Wendina 2014: 280 nazwy *pacę dla ‘prosięcia’ i paciuk dla ‘wie-
prza’ uważa za charakterystyczne dla gwar ukraińskich.

Dla języka białoruskiego derywatów od tej podstawy w znaczeniach 
związanych ze świniami nie znaleźliśmy. W języku rosyjskim пацк ‘pro-
się’ znany jest tylko z dialektów południowych (Vasmer ESRJ III 222, 
SRNG XXV 298). 

W języku polskim nazwy od tej podstawy odnoszące się do świń 
mają ograniczony zasięg. 

Kurzowa 1985: 213 uzyskała od swoich informatorów z potocznej 
polszczyzny Lwowa nazwy pacię (Malutkie pacię) ‘mała świnka’ i paciuk
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‘wieprzek’, poza tym podaje paciątko z okolic Krasnegostawu. 
W powojennej (po 1945 r.) polszczyźnie lwowskiej utrzymały się pa-
cię i paciątko, natomiast paciuk został uznany za nazwę dawną, przed-
wojenną (Smułkowa 1996: 235. 243).

W nowszych materiałach, głównie z kartoteki SGP, mamy dalsze 
przykłady: z południowych dialektów kresowych: pacię (paćė, paći) 
‘prosię’ z miejscowości Duliby i Stara Huta koło Buczacza, z Delejowa 
i Wołczkowa koło Stanisławowa, z powiatu Rudki pod Lwowem, pa-
cię i dem. paciątko u przesiedleńców z miejscowości Tuligłowy pod 
Lwowem (OLA II m. 31, s. 88, Paryl 2004: 82), pacię i dem. paciuczek 
u byłych mieszkańców Wołczuch pod Lwowem (Lwów 2015: 86 nr 558). 
Poza tym w Mościskach zanotowano pacie ‘świnia, prosiak’ i paciuk 
‘świnia’: „Zańiś te resztki jidzenia paciukóm, tó wszystku zeżro”. „Takie 
pacie z tegó chłopa, brudaśny, nichlujny”. „Nie bądź paciukim, nie zjidz 
wszystkiegó ód razu” (Kostecka-Sadowa 2008: 198; 2015: 301).

SGPK IV 6 podaje paciuk ‘prosię’ z południowej Małopolski 
(Limanowa, Ropczyce) oraz spod Drohobycza i ze słowniczka Kremera 
z Kamieńca Podolskiego (Kremer [1870] 1999: 302). MAGP IX m. 433, 
s. 91–93 i XII m. 597, s. 179–186 w znaczeniu ‘kastrowany samiec świ-
ni’ ma nazwę paciuk tylko z punktów przesiedleńczych z terenu Ukrainy: 
z miejscowości Tuligłowy pod Lwowem, z Hanaczowa koło Przemyślan 
i ze Starej Huty koło Buczacza. W kartotece SGP znajdujemy paciuk 
‘wieprz kastrowany’ spod Limanowej i Wadowic oraz z południowych 
dialektów kresowych z miejscowości Duliby i Stara Huta koło Buczacza, 
z Hanaczowa koło Przemyślan, z Milna na Podolu, poza tym paciuk na 
Podolu w Hreczanach (Cechosz-Felczyk 2004: 82), pacuk, pacjucek we 
wsi Bulaj pod Suczawą w Mołdawii (Chiţimia 1965: 258), paciuk i pa-
ciok ‘prosię, wieprz’ w języku górali polskich na Bukowinie (Feleszko 
2003: 159, Greń, Krasowska 2008: 156).

Przedstawiane nazwy odnotowują też słowniki polskie: Linde IV 16 
rejestruje paciuk ‘warchlak, jeszcze przy maciorze’ z odwołaniem do 
niewyjaśnionego źródła Rydel, SWil II 953 określa ten wyraz jako nie-
używany, SW IV 6 uważa wyraz paciuk ‘prosię, świnia, wieprz tuczony’ 
za gwarowy, a SJPD VI 8 uznaje paciuk ‘prosię’ za gwarowy, cytując 
Pamiętniki pochodzącego z Kielecczyzny Henryka Dembińskiego oraz 
w znaczeniu ‘dzik w drugim roku życia’ za specjalistyczny łowiecki, 
z cytatem rodem z Wielkopolski Ludwika Niedbała. W literaturze powo-
jennej paciuk występuje w prozie urodzonego w Samborze na Ukrainie 
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e Andrzeja Kuśniewicza (Kurzowa 2007: 443, 488). Pacuk, jako nazwisko 
starego znachora z Zaporoża, pojawia się także w tekście tłumaczenia 
opowiadania Mikołaja Gogola Noc wigilijna.

W świetle przedstawionych materiałów, zgodnie z zasadami stosowa-
nymi przez etymologów, pol. pacię można byłoby uznać za relikt prasło-
wiański, natomiast jego zasięg ograniczony do bezpośredniego pogranicza 
wschodniego oraz do polskich dialektów kresowych przemawia za przy-
jęciem pożyczki ukraińskiej, a niemające szerszego poświadczenia słwń. 
*pacę należałoby uznać za innowację niezależną. Formacja paciuk ze 
względu na sufi ks -uk, mimo poświadczenia w Małopolsce oraz w utwo-
rach Dembińskiego i Niedbała, stanowi niewątpliwą pożyczkę ukraińską. 

W znaczeniu ‘szczur’ w OLA I m. 13, s. 125, 143–144 zanotowa-
no kilka nazw z podstawą pac-. Bezprzyrostkowe pac ‘szczur’ tworzy 
wyspę w północno-zachodniej Białorusi (w trzech sąsiednich punktach 
w postaci bac), z którą łączy się rosyjski punkt 525 na północnej Litwie 
oraz punkt 266 pod Suwałkami w północno-wschodniej Polsce, wystę-
puje w kilku punktach na pograniczu białorusko-ukraińskim oraz w nie-
wielkim skupisku w zachodniej Macedonii. Z nazwą tą łączy się również 
pá:rac, zapisany w miejscowościach Pogány i Lórév na terenie Węgier 
(OLA I m. 13, s. 125, 143–144), por. też Skok II 599.

Na całej niemal Białorusi występuje pacuk, również w polskim p. 266 
pod Suwałkami, rosyjskim p. 525 na Litwie oraz na północnej Ukrainie 
w p. 410, natomiast nad Dnieprem od Połtawy do Kirowgradu rozległą 
wyspę tworzy postać pauk. W zachodniej części Ukrainy dominuje ščur, 
jedynie w kilku punktach na Ukrainie Zakarpackiej zapisano pakan’. 
Poza tym Nykončuk 1994: 152 z prawobrzeżnego Polesia wymienia 
пац i пацýк. Słowniki ukraińskie jednak notują пацк też w znaczeniu 
‘szczur’ (Hrinčenko III 103, SUM VI 102–103). 

Od tej podstawy w południowej Słowiańszczyźnie zostały utworzone 
jeszcze dalsze nazwy ‘szczura’, jak páco:v, párco:v i podobnie w całej 
Serbii i w części Chorwacji oraz Bośni. W Bośni sporadycznie w miej-
scowości Vijaka (p. 49) zapisano pàcman.

Uściślenie zasięgów omawianych nazw na Białorusi przynosi białoru-
ski atlas gwarowy: niemalże w całym kraju jest tu пацýк, w rozproszeniu 
koło Grodna i Mińska występuje пац, nad Niemnem i koło granicy litew-
skiej бац, rzadko i w rozproszeniu бацýк, w gwarach typu ukraińskiego 
wokół Brześcia i dalej węższym pasem nad Prypecią шчур (LAB I m. 88, 
s. 56–57). Również u Tarnackiego 1939: 68–69, m. 174 na zachodnim 
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Polesiu jest tylko ščur, a pacuk pojawia się dopiero koło miejscowości 
Łuniniec. Bogatą dokumentację z pogranicza białorusko-polsko-litew-
skiego dla wspomnianych nazw бац, бацýк, пац, пацýк ma SPZB I 175, 
III 467, 469. TSBM IV 136 podaje пацýк ‘szczur’ bez cytatu.

W języku rosyjskim omawiane tu nazwy są dialektyzmami. Dal III 26 
notuje пац, пацк, паск ‘szczur’, określając je jako południowo-zachod-
nie. Słownik gwarowy w znaczeniu ‘szczur’ ma пацýк spod Smoleńska 
(w gwarach białoruskich) i z gwar rosyjskich na Litwie oraz пацк spod 
Kurska (SRNG XXV 298).

Gwary wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie nawiązują do gwar 
białoruskich. Formy pac i pacuk tworzą tu jedynie na północnym wscho-
dzie niewielką wyspę przy granicy państwowej od wsi Hruskie i Wołkusz 
na północy do miejscowości Białogórce i Krynki na południu (AGWB V 
m. 36, s. 90–91).

W języku polskim pac i pacuk mają dosyć liczne poświadczenia re-
gionalne.

SGPK IV 1 notuje pac i pacuk ‘szczur domowy’ spod Augustowa 
i z Litwy (Petrow), przytacza poświadczenie u Walickiego (151 wyd. 2) 
„Na Litwie pacem nazywają szczura. Mały szczur nazywa się pacuk” 
oraz u Odyńca „A pośród tej ciszy hajże pace i szczury, i myszy hulać po 
nim”, a SWil podaje w tym znaczeniu formę bac. W MAGP VIII m. 383,
s. 111–113 oraz XII m. 597, s. 179–186 nazwy te tworzą niewielką wysepkę 
w północno-wschodniej Polsce: pac i pacuk pod Augustowem (Nowowiejski 
[2004]: 2010 269 przyjmuje tu wpływ białoruski) i w Radziuszkach 
pod Sejnami, pacuk w Bilwinowie koło Suwałk, poza tym podano tam 
od przesiedleńców z Litwy: pacuk z Nowych Trok oraz pac i pacuk 
z Rogowa pod Wiłkomierzem na Kowieńszczyźnie. W OLA I m. 13, 
s. 125, 143–144 na terenie Polski powtarzają się tylko nazwy pac i pa-
cuk w Radziuszkach pod Sejnami (notuje je stąd też Zdancewicz 1957: 
249, 1960: 345, 1966: 77). 

Dalsze potwierdzenia mają podobną lokalizację. 
Szczególnie częste są nazwy te w gwarach polskich na Litwie. 

Zdaniukiewicz 1972: 182 podaje pac ‘szczur’ i pacuk ‘mały szczur’ 
z Łopatowszczyzny, Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 301 pac i pacuk 
pod Solecznikami (Dojlidy), pod Wilnem (Landwarów, Mejszagoła – 
„u nas jest szczury i pacy”, Świętniki), z miejscowości Widugiry („pac 
wienkszy, szczura malutka tak”) i spod Jeziorosów (Smołwy), a także 
z miejscowości Lepy na Kowieńszczyźnie. Nazwy pac i pacuk występują 
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e powszechnie w języku młodzieży polskiej na Wileńszczyźnie: w Wilnie, 
w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim. Sporadycznie podano tu pac
jako ogólnopolski odpowiednik lokalnego wyrazu pacuk, a 22 osoby nie 
wskazały żadnego odpowiednika polskiego (Geben 2003: 98). 

Pac i/lub pacuk ‘szczur’ z Wileńszczyzny odnotowują Karłowicz 
1984: 55, Walicki 1886: 251, Łętowski 1915: 192, SMPP 719–720. 
Pacuk ‘szczur’ z pogranicza białorusko-litewskiego był znany w zaścian-
ku Rakuciniszki w okolicy Naczy (Lubkiewicz-Urbanowicz 1998: 329, 
SMPP 720). Nazwy te występują u Antoniego Odyńca, W. Syrokomli 
i S. Bielikowicza, a jak poświadczają informatorzy Zofi i Kurzowej, były 
znane w potocznej polszczyźnie wileńskiej dwudziestolecia międzywo-
jennego (Kurzowa 1993: 401). Nowowiejski [2000] 2010: 278, 279 na 
Wileńszczyźnie przyjmuje wpływ białoruski. Węgorowska 2004: 429–
430 dodaje kilka dalszych poświadczeń wyrazów pac, pacuk ‘szczur’ od 
przesiedleńców z Kresów Północno-Wschodnich. Odnotowano też pac
‘szczur’, pacuk ‘szczur’, ‘mały szczur’ w języku przesiedleńców spod 
Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 421).

Często notowano te wyrazy również w gwarach polskich na Brasław-
szczyźnie: pac, pl. pacy, pacuk, pacuk, pl. pacui (Smułkowa 2009: 25, 
697, Rieger 2014: 180). Słownik podlaski podaje ponadto spod Knyszyna 
pacuk ‘tłusty szczur’ (por. Rembiszewska 2006: 203, 2007: 23, 175) i pa-
cuk ‘szczur’ z Supraśla i jego okolic (Załęski 2005: 42). 

Pacuk ‘szczur’ był jednym z wyrazów nadesłanych w 1988 r. przez 
mieszkańców Polski północno-wschodniej do słowniczka regionalizmów, 
napływających do redakcji „Kuriera Podlaskiego” – dziennika wydawa-
nego w Białymstoku (Nowowiejski 1996: 98).

Przedstawione wyrazy notowane są w słownikach języka polskiego. 
SWil II 953 podaje pac, pacuk i bac ‘gatunek ogromnych szczurów’ 
bez kwalifi katora, SW IV 1 pac, pacuk i bac ‘gatunek wielkich szczu-
rów’ uważa za prowincjonalizm, a SJPD VI 1 pac ‘wielki szczur’ za re-
gionalizm, przytaczając wielokrotnie podawany w słownikach przykład 
z A. Odyńca oraz z publikacji O Syberii i Kamczatce (1913) Benedykta 
Dybowskiego.

Mimo stosunkowo bogatego poświadczenia wyrazów pac, pacuk
‘szczur’ w języku polskim ze względu na ich ograniczenie regionalne 
do polszczyzny północno-wschodniej uznamy za pożyczki z języka bia-
łoruskiego.
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Pieczonka ‘wątroba’, letka pieczonka, letka pieczenia 
‘płuca’

Formy od rdzenia peč- oznaczające ‘wątrobę’ tworzą w OLA IX m. 54 
obszerny areał, obejmujący całą wschodnią Słowiańszczyznę oraz Słowację.

W OLA ich zasięgi zostały przedstawione na dwóch mapach: na mapie 
punktowej 54a oraz na mapie płaszczyznowej 54b. Najszerszy zasięg ma 
*pečenь i jej forma liczby mnogiej *pečeni, postać zakończona na -a *pe-
čenja, historycznie deminutywna formacja *pečenъka i liczba mnoga 
*pečenъky. Forma *pečenь występuje głównie w dialektach białoruskich 
i rosyjskich, a *pečenъka charakteryzuje przede wszystkim dialekty ukra-
ińskie i słowackie. Ich szczegółowe zasięgi przedstawił Siatkowski 2012: 
233–236. Granica tego areału jest tu dosyć ostra i pokrywa się mniej 
więcej z zachodnią granicą państwową Białorusi i Ukrainy. Brak form 
od tego rdzenia jedynie na Białorusi w p. 337 Poleckiszki (Паляцкiшкi) 
pod Grodnem, a w p. 372 Radwanicze Wielkie (Вялiкiя Радванiчы) koło 
Brześcia obok ẹč’e:a zapisano też introba oraz na Ukrainie w p. 412 
i 430: *//ǫtroba: utroba – 412, wutroba – 430. Po polskiej stronie na-
tomiast form od rdzenia *peč- nie podano. Na mapie OLA pominięto 
jednak zapisy ukraińskie z Choroszczynki (w OLA p. 307) pod Białą 
Podlaską: utroba, ǫtroba, ečea (o powodach tego opuszczenia por. 
Rembiszewska, Siatkowski 2018: 40). Horodyska-Gadkowska 1967: 44 
zapisała właśnie w Choroszczynce iečonka letka jako nazwę polską 
dla ‘płuc’.

Również w dialektach łemkowskich na terenie Polski i Słowacji po-
wszechnie występują formy od rdzenia *eč- w znaczeniu ‘wątroba’: 
peczinka, peczunka, peczunky pl., peczenia, czorna peczunka, czornы 
peczinkы pl., piczunka (czorna), a rzadziej też biłы peczinkы w znaczeniu 
‘płuca’ (Rieger 1995: 97, 100), podobnie w gwarach rusińsko-ukraińskich 
na terenie Słowacji: печінка, печинка, печенка, печынка, пеш’унка, 
пичунка, пиш’унка (Čižmárová 2013: 48).

Do materiałów białoruskich i ukraińskich bezpośrednio nawiązują dia-
lekty wschodniosłowiańskie na terenie Białostocczyzny, gdzie rejestro-
wano powszechnie formy od rdzenia *peč-: ṕečoŋka, ṕačoŋka, ṕečunka, 
ṕačunka, pečunka, ṕečeń, ṕečeńi itp. (AGWB V 33, s. 84–85). Formy te 
grupują się tu głównie w pasie wschodnim, natomiast w części zachod-
niej zostały one wyparte przez nazwy pochodzenia polskiego: vantroba 
i ćęška ventroba. W kilku punktach odnotowano różnicę semantyczną: 
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e ṕečoŋka ‘wątroba u zwierząt’, zaś vontroba oznacza ‘wątrobę u człowieka’, 
a w dwóch punktach nazwę ṕečoŋka określano jako starszą. Świadczy 
to, że na tym terenie nazwy wschodniosłowiańskie się wycofują.

Nic więc dziwnego, że na pograniczu wschodnim w dialektach pol-
skich formy od rdzenia *peč- występują dosyć rzadko. Ciekawe, że 
A. Kostecka-Sadowa 2015 w swoim zestawieniu zupełnie je pomija. Poza 
tym jednak dosyć często pojawiają się w polskich dialektach kresowych.

Już SGPK IV 87 odnotował nazwę pieczonka w znaczeniu ‘wątroba’ 
z Międzyrzeca Podlaskiego (Pleszczyński 1892), a lokalizacja Zb I 63 
jest błędna. Kartoteka SGP ma formę ṕečonka ‘wątroba’ z miejscowości 
Budy koło Hajnówki, piecėni ‘wnętrzności (serce, wątroba, płuca, śledzio-
na)’ z Dobrzyniewa koło Białegostoku oraz letka ṕečeńa ‘płuca’ i ćenška
ṕečeńa ‘wątroba’ z miejscowości Staw pod Chełmem. W MAGP VII m. 
345, s. 137–141 jako ‘płuca’ zapisano pieczonki w Serpelicach pod Białą 
Podlaską oraz pieczonka ciężka w Derewicznej koło Radzynia Podlaskiego. 
Pelcowa SLG III, 2015: 290–291 podaje pieczonka ‘wątroba zwierząt’ 
z okolic Zamościa i Hrubieszowa oraz pieczenia z Matiaszówki koło 
Białej Podlaskiej, a poza tym w znaczeniu ‘płuca’ Pelcowa 2001: 54, 58 
(m. 48 – najpełniejsza), SLG III, 2015: 465, m. 38 i VI, 2019, m. 5 letka
pieczonka z miejscowości Dubica i Matiaszówka koło Białej Podlaskiej, 
Dawidy i Kodeniec koło Parczewa, letka pieczenia z Łukowiska koło 
Międzyrzeca Podlaskiego i Koszoł oraz letka pieczeń z Koszoł i Kątów 
koło Białej Podlaskiej. 

Na Podkarpaciu w OKDA IV m. 19 zapisano obocznie pieczonka
tylko w Niebieszczanach i w Komańczy (punkt ukraiński), powszechnie 
zaś występuje tu wątroba. Należy zwrócić uwagę, że pečinka, pečeŋka, 
pečen’ tworzy na mapie tego atlasu duży zwarty areał w dialektach ukra-
ińskich i słowackich (aż po okolice Bratysławy). 

Poza tym pieczonkę w znaczeniu ‘wątroba’ notowano z terenu Litwy – 
Rieger, Masojć, Rutkowska 2008: 308 podają pieczonka ‘wątróbka’ 
z miejscowości Lepy na wschód od Kowna, a Zdaniukiewicz 1972: 185 
ṕačonka, ṕičonka, ṕečonka ‘wątroba’ z Łopatowszczyzny. 

Pożyczka ta pojawia się też w dialektach polskich koło Brasławia na 
Białorusi: Rieger 2014: 191 dla występującej tu nazwy pieczeń ‘wątroba’ 
zakłada nową pożyczkę z czasów sowieckich, ale może ona tu być daw-
na, bo notuje ją z tego terenu też Smułkowa 2009: 14 ečań ‘wątroba’ 
i 94: vantroby plt., ṕačonka. Poza tym pieczonka ‘wątroba’ zapisano też 
u przesiedleńców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 423). 
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Dużą frekwencję ma ta pożyczka w polskich gwarach południowo-
kresowych: na terenie Rumunii w miejscowości Kaczyki u przesiedleń-
ców z podkrakowskiej Bochni w otoczeniu ukraińskim pečuŋka ‘wątro-
ba’ (Deboveanu, Gogolewski 1966: 120), na Ukrainie w Dulibach koło 
Buczacza ṕečonka ‘wątroba’ (Hrabec 1955: 68), pieczynka ‘wątroba świni’ 
w miejscowości Tuligłowy (Paryl 2004: 84), na Podolu w Oleszkowcach 
pieczontka [!] ‘wątroba’ i w Hreczanach pieczonka ‘wątroba’ (Cechosz-
Felczyk 2004: 147, 333), u przesiedleńców spod Lwowa (Lwów 2015: 
87, nr 570) z Wołostkowa ṕėčoŋi, Różanki ṕėčyŋka, Białego ṕečonka, 
Kołtowa ṕečoŋka i u przesiedleńców spod Tarnopola (Tarnopol 2007: 104, 
nr 570) z miejscowości Hanaczów ṕečynka, Kozłów, Krowinka ṕečoŋka, 
Boryczówka ṕičyŋka, Sorocko pečyŋka i Borki Wielkie ṕičoŋka. Wpływ 
ukraiński przyjmuje tu Rieger 2007: 15. 

Według Pawłowskiej 1968: 24 w dolnośląskiej wsi Pracze przesie-
dleńcy z Kielecczyzny (taka lokalizacja przesiedleńców jest jednak wąt-
pliwa) w znaczeniu ‘wątroba’ używają nazwy pieconka.

Pieczonka jako gwarową nazwę ‘wątroby’ rejestrują poza tym SW IV 
145 oraz SJPD VI 308.

Możemy zatem nazwę pieczonka uznać za niewątpliwą pożyczkę 
wschodniosłowiańską, ograniczoną do wschodnich obszarów Polski i pol-
skich dialektów kresowych.

Rozróżnienie omawianych nazw wschodniosłowiańskich w znacze-
niach ‘wątroba jako organ ciała’ i ‘wątróbka jako pieczeń’ wymagałoby 
osobnego omówienia.
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Czasownik pluszczyć w znaczeniu ‘zamykać, mrużyć oczy’, jako zwią-
zany z pol. pluskać ‘rozpryskiwać się z pluskiem’, ‘powodować plusk’ 
lub brus. плшчыць ‘rozpłaszczać coś’, stanowi w Słowiańszczyźnie 
lokalną innowację semantyczną, znaną głównie w języku białoruskim, 
a rzadziej w polskim i ukraińskim. 

W białoruskim języku literackim występują formy плшчыць ‘zamy-
kać oczy’, заплшчыць ‘zamknąć, zmrużyć oczy’, плшчыцца ‘zamy-
kać się’ (o oczach), заплшчыцца ‘zamknąć, zmrużyć oczy’ (TSBM II 
366, IV 280), są one notowane też w gwarach zachodniego pogranicza 
плшчыць, плшчыты na południu pod Nowogródkiem (Korelicze) 
i Kobryniem, заплшчыць ‘zamknąć, zmrużyć oczy’ na północy pod 
Smorgoniami i Wilejką (SPZB II 240, IV 22 i ESBM IX 234).

W języku ukraińskim -pluszczyć w znaczeniu ‘zamykać, mrużyć oczy’ 
jest raczej rzadkie, podaje je jednak Hrinčenko I 81, III 199 заплшчувати
‘zamykać, mrużyć oczy’, заплшчити (óчi) ‘zamknąć, zmrużyć oczy’, 
плшчити ‘zakrywać się’, плшчитися ‘zamykać oczy’, a także słow-
nik języka współczesnego плшчити ‘zamykać oczy’, заплшчувати
‘zamykać oczy’, заплшчити (óчi), заплшчитися ‘zamknąć, zmrużyć 
oczy’ (SUM III 266, VI 602).

W języku polskim pluszczeć, pluszczyć dokumentowane jest zazwy-
czaj w znaczeniu ‘płynąć z pluskiem’, ‘lać się strumieniem’, ‘pluskać się 
w wodzie’ (SStp VI 154, kartoteka SXVII–XVIII często o krwi ‘lać się 
strumieniem’), Linde IV 168, VI 855 (oczy zapluszczyć ‘zaplugawić, za-
bryzgać’), SWil I 1024, SW IV 242, SJPD VI 480–481. Tylko SW VIII 
221 jako gwarowe podaje zapluszczyć oczy ‘zamknąć, zmrużyć oczy’.

U nas jest to regionalizm podlaski. W kartotece SGP mamy zapis lo-
kalizujący wyraz w Knyszynie „Bywało jak przyjedzie kiedy do Knyszyna
to as ocy treba było zapluscać, taki blask bił od złota, jakiem była wy-
bita jej karoca” (Kudzinowski zapluscyć (oczy) ‘zamknąć oczy’, por. 
Rembiszewska 2007: 215). Kilka dalszych przykładów podaje słownik 
podlaski RóżnSłow 269: Maryniakowa 2011: 83 zapluszczyć ‘zamknąć, 
zacisnąć powieki’, zapluszczył oczy z Ciechanowca, Nowowiejski 2010: 
245 zapluszczyć oczy ‘zamknąć’ z Sokółki. 

Badacze współczesnej polszczyzny kresowej zanotowali od informatorki 
urodzonej w Burtynie koło Połonnego na Wołyniu opowiadanie o umie-
rającym z głodu (1933 r.) dziecku: „A ten, że było pieńć liat, popaczał
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na mnie, nic nie powiedział i widze: pliuszczy oczy. I oni byli w środe 
rano obydwa poumierali” (Rieger, Cechosz-Felczyk, Dzięgiel 2007: 186).

Szczególnie upodobał sobie ten wyraz E. Redliński, używając go 
wielokrotnie w Konopielce (1973), np. „oczy dalej majo zapluszczone”, 
„Odpluszczysz i latem widzisz brzezinke za rzeko”, „jesienio odplusz-
czysz sie i ciemno” (s. 2–3), „oczy zapluszczajo sie jemu z sytości” (s. 8), 
„Uczycielka oczy zapluszczyła i kiwa sie po babsku tam i nazad”, „to 
kiwała sie ona z zapluszczonymi oczyma” (s. 44). 

Synchronicznie dla tego regionalizmu polskiego należy oczywiście 
przyjąć, zakładany przez Nowowiejskiego 2010: 245, wpływ białoruski. 
Diachronicznie nie można jednak zupełnie wykluczyć, że możliwa jest 
tu również wspólna białorusko-ukraińsko-polska (mazowiecka) innowa-
cja semantyczna.

Pluszc
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e Połonik, opołonik ‘warząchew, łyżka wazowa’

Ze względu na występujący pełnogłos wyrazy połonik, opołonik są nie-
wątpliwie pożyczkami wschodniosłowiańskimi. Dalsza etymologia bu-
dziła wątpliwości: Vasmer ESRJ IV 164 z zastrzeżeniem zestawiał z ukr. 
палáти ‘przewiewać’, ESBM I 120 z пол ‘połowa’. Zadawalająco poło-
nik objaśnił dopiero ESUM IV 499, łącząc go z полъ ‘czerpak’ : *pelti
‘czerpać, wyczerpywać’. 

Wyraz znany jest powszechnie w językach wschodniosłowiańskich, 
por. brus. апалóнiк (TSBM I 242, SPZB I 83, ESBM I 120), палóнiк
(TSBM III 639, SPZB III 363, ESBM VIII 133), sporadycznie палóднiк
‘warząchew’, ‘łyżka wazowa’ (SPZB III 362), ukr. полóник, ополóник, 
dial. полóдник, пулóмнник ‘ts.’ (ESUM IV 499), полóник, ополóник
(Hrinčenko III 287, 59), ополóник, полóник (SUM V 721, VII 94), ros. 
dial. (głównie na południe od Moskwy) полóник, полóнник ‘ts.’ (SRNG 
XXIX 112). W języku rosyjskim dominuje jednak полóвник (od 1688 r., 
por. SRJ XI–XVII, t. XVI 233) i уполóвник, dial. уполóвня ‘ts.’ (Dal III 
254 s.v. полá i IV 503). Zasięgu nazwy полóвник w gwarach rosyjskich 
nie znamy, ponieważ SRNG, jako słownik dyferencyjny, jej nie notuje.

Bezpośrednio do gwar białoruskich i ukraińskich nawiązują gwary 
wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie. W kartotece Atlasu tych gwar 
występują powszechnie formy apołońik, opołońik, opołonyk, upułonyk
(AGWB I 93: pytanie XIV 93 ‘warząchew’). Ciekawe, że formy bez pro-
tetycznego o- zapisano zaledwie w kilku punktach Atlasu (72, 81, 108, 
111 i obocznie 61, 100).

W języku polskim nazwa ta występuje w gwarach na pograniczu 
wschodnim oraz na Litwie i w polszczyźnie używanej na Białorusi, 
por. Kostecka-Sadowa 2015: 248, 257, 259, 260. 

Na pograniczu wschodnim nazwa ta nawiązuje bezpośrednio do dia-
lektów białoruskich i ukraińskich. 

Zdancewicz 1964: 242 i 1966: 32, 82 zanotował z polskich gwar pod 
Sejnami pałońik ‘warząchew’, określając go jako pożyczkę białoruską, 
kartoteka SGP z Wierzchjedliny koło Sokółki ma opołońik, a słownik pod-
laski (RóżnSłow 253) spod Sokółki apłonik (B. Nowowiejski), z Supraśla 
apałonik (W. Załęski), z okolic Knyszyna pọłọnik (C. Kudzinowski; 
Rembiszewska 2007: 42, 180 widzi tu pożyczkę wschodniosłowiańską) 
i z Niemirowa nad Bugiem upołońik (Janiak 1995), a jako ukraińskie 
pułonyk, upułonyk (Janiak 1995), kartoteka SGP z Bud koło Hajnówki 
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opołońik. Cyran 1960: 66, 227 w Lipnie i Kornicy koło Łosic zapisał, 
uważany przez niego za pożyczkę ukraińską, opoońik ‘warząchew’, 
Czyżewski jako ukrainizmy podaje z Łomaz koło Białej Podlaskiej 
opołońik (1976: 115) i spod Włodawy opołońik (z Dubicy), opołonyk 
i opołonek (z Przechodu) oraz opołonek (z Janówki i z Hołowna), nato-
miast z gwar ukraińskich tego terenu opołonyk (Czyżewski 1986a: 96). 
W Bohatyrowiczach nad Niemnem był znany apołonik (Bohatyrowicze 
1998: 265).

Szeroki zasięg ukrainizmu opołonik ‘duża drewniana łyżka kuchenna’ 
na północno-wschodniej Lubelszczyźnie wykreśla na mapach za pomocą 
izoglosy H. Pelcowa w kilku swoich opracowaniach: 1994 m. XIV na 
s. 86, 1997 m. IV na s. 211 i na mapach punktowych 2001 m. 81 na s. 187 
i SGL VI (2019), m. 59, s. 371 – w okolicach Białej Podlaskiej jako ‘mą-
tewka’ i ‘drewniana łopatka do mieszania gotujących się potraw’. Jego 
zachodni i południowy zasięg wyznaczają miejscowości: Sitno koło 
Międzyrzeca Podlaskiego (10), Kozły (16), Dubica (23, w kartotece SGP 
też z pobliskich wsi Horodyszcze i Wisznice), Dawidy (29), Motwica (30), 
Lubień (41), Kulczyn (56), Stulno (58), Wólka Czułczycka (74) i Brzeźno 
koło Chełma (75). W kartotece SGP jest jeszcze połońik, połomńik ‘warzą-
chew’ z miejscowości Strachosław na południe od Chełma (zapis Wojciecha 
Górnego), a SGPK IV 241 podaje spod Chełma połonok ‘warząchew’.

Z Wileńszczyzny notował już Walicki 1886: 283: „połonik – na Litwie 
tak się nazywa ‘warząchew’, ‘łyżka duża z długą rękojeścią’. Wyraz po-
krewny z ros. уполóвник”. Kurzowa 1993: 409 poświadcza go ponadto 
z publikacji Stanisława Bielikowicza (urodzonego w Meleganach koło 
Święcian na Wileńszczyźnie i przebywającego w latach okupacji na 
Białorusi), a dla mowy Wilna w okresie międzywojennym świadectwem 
własnego informatora. Z Wilna formy połodnik lub połonnik odnotowała 
też Ehrenkreutzowa 1930: 178 (kartoteka SGP). Poza tym Zdaniukiewicz 
1972: 183 zarejestrował pałońik ‘łyżka wazowa’ z Łopatowszczyzny. 
Geben 2003: 97, 98–99 z języka młodzieży polskiego pochodzenia na 
Wileńszczyźnie podaje apałonik z rejonu solecznickiego oraz połonik, 
pałonik, pałodnik i pułonik bez ściślejszej lokalizacji poszczególnych 
form z Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego i trockiego. Uznaje je 
za kresowizmy pochodzenia białoruskiego. Podobnie Nowowiejski [2000] 
2010: 279, 281 występujące na Wileńszczyźnie formy połonik i apołonik 
uważa za przejęte z języka białoruskiego. SMPP 823 przytacza połonik, 
połojnik z Wileńszczyzny i Brasławszczyzny. Nazwa pałodik ‘łyżka 
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e wazowa’ zachowała się wśród mieszkańców Choszczna na Pomorzu 
Zachodnim, którzy przenieśli się tu z Wileńszczyzny (Węgorowska 
2000: 97, później 2004: 289 notuje połonik i apołonik od przesiedleń-
ców z Kresów Północno-Wschodnich). W znaczeniu przenośnym wyrazu 
połonik ‘określenia osoby wysokiej, często jednocześnie chudej’ używa 
młodzież polskiego pochodzenia z Wilna – (Dawlewicz 2000: 100).

Szczególnie liczne poświadczenia dla form połonik, dem. połoniczek
z terenu Litwy podają Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 324: spod Wilna 
(Wirszuliszki, Świętniki, Landwarów), spod Solecznik (Janczuny), z pół-
nocy spod Jeziorosów (Smołwy, Traczuny), a także z Kowieńszczyzny 
(Ragoże, Lepy). Jako wyraz znany z Litwy wskazują połonik ‘warząchew’ 
SWil II 1113 i SGPK IV 241. SW III 807 i IV 548 uznaje opołonik, po-
łonik i połonnok ‘warząchew’ za gwarowe.

Wyraz ten jest znany również w gwarach polskich na Brasławszczyźnie. 
Rieger 2014: 203 wymienia z okolic Dryświat, Gajd i Widz formę połod-
nik, a spod Smołw połownik, Smułkowa 2009: 295, 701 zaś spod Widz 
pałojńik, połojńik i pałovńik, a ze Słobódki na północ od Brasławia pa-
łońik. Poza tym SGPK III 457 ma z Grodzieńszczyzny opołonik (PF V 
819), a Lewaszkiewicz 2017: 392, 426 z języka przesiedleńców spod 
Nowogródka apałonik ‘warząchew, chochla’ i połonik ‘łyżka wazowa’.

Jak widać, pożyczka ta była szerzej znana jedynie w polszczyźnie wi-
leńskiej oraz w gwarach polskich na Brasławszczyźnie na Białorusi. Na po-
graniczu wschodnim występuje jedynie w gwarach na Białostocczyźnie 
i Lubelszczyźnie w wąskim pasie pogranicznym. Jej zasięg jest tutaj 
zapewne dawny.
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Prynuka, przynuka ‘popędzanie’, ‘zachęta’, 
‘usilne zapraszanie’, ‘przymus’, przynukać ‘popędzać’, 

‘zachęcać’, ‘usilnie zapraszać’, ‘zmuszać’

Wpływ wschodniosłowiański dla wyrazów prynuka, przynuka przyjmuje 
się już od dawna, choć w podawanych wypowiedziach nieraz nie wia-
domo, do których form od tego rdzenia ma się to odnosić. A właśnie 
poszczególne formy należy traktować różnie. 

A. Brückner już w 1895 r., przytaczając pierwsze użycie przynuki 
w Dworzankach (1621) Stefana Jagodyńskiego, dodał „Jagodyński, jako 
Litwin nieraz ruskich słów i przysłów używa” (Brückner 1895, por. też 
Grześkowiak 2019: 174–175). W SE 352 zaś pisze: „przynukać ‘przy-
niewalać’ na Ruś (słynie ona z tego) zakrawa, np. u Potockiego: «było 
szto jesty, pity, prynuki nie było»”. Wymienia zatem tu trzy formy: pry-
nuka, przynuka i przynukać.

Federowski 1935: 259, nr 6574 pod hasłem prynuka daje liczne po-
świadczenia tego wyrazu, ale w przykładach przytacza nie tylko postać 
prynuka, jak np. w zapisach białoruskich u Czeczota 1846: 114–115, 
nr 117 „To nie bankiet, kali prynuki niet. To nie uczta, kiedy nie ma 
przymusu”, czy u Tyszkiewicza 1847: 431 spod Borysowa (na wschód 
od Mińska) „Usiaho było, da prynuki nie było”, lecz także przynuka, 
jak w utworze Ławicz (1886: 223) E. Orzeszkowej „a pijcie i jedzcie 
z przynuką i bez przynuki”. 

Później podawanie łącznie obu form fonetycznie ruskiej prynuka i fo-
netycznie polskiej przynuka się powtarza.

W NKPP II (1970) 1134, wywodzącej za M. Federowskim polskie 
powiedzenie „Wszystko było, przynuki nie było” z brus. „Byłó szto pici, 
jéści, da prynuki ni byłó”, w chronologicznie uporządkowanych przykła-
dach podano łącznie formy przynuka i prynuka. 

Kurzowa 1985: 221 daje hasło prynuka i egzemplifi kuje tę formę 
wypowiedzią własnego informatora „Co go bijesz? Dla prynuki” oraz 
niewymienionymi przykładami z dialektów polskich z okolic Lublina, 
Łukowa i Białej Podlaskiej, a zatem za pożyczkę z języka ukraińskie-
go uznaje tu tylko postać prynuka (por. Kurzowa 1985: 337, 351, 393). 
Później jednak w haśle daje obie postaci prynuka, przynuka ‘zaprasza-
nie, przynaglanie, zwłaszcza do jedzenia lub picia’ (Kurzowa 1993: 414)  
i przytacza je bez wyjaśnienia, czy należy je traktować jednakowo, czy 
różnie, a dokumentację wschodnią z gwar polskich podaje dla obu form 
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e łącznie, wymienia też czasownik przynukać. Osobno zamieszcza również 
czasownik podstawowy nukać ‘przynaglać, popędzać, zachęcać, nalegać’, 
który mimo znanej jej bogatej dokumentacji z różnych okolic Polski za-
licza do regionalizmów, o możliwości wpływu ruskiego tu jednak nie 
wspomina (Kurzowa 1993: 395).

Kostecka-Sadowa 2015: 216 jako hasło ma tylko prynuka ‘zachęta do 
jedzenia’, ale w przytoczonych przykładach podaje zarówno formę prynu-
ka, jak i zresztą częściej przynuka, czego w ogóle nie sygnalizuje. Form 
czasownikowych od tego rdzenia zgodnie z tytułem pracy nie wymienia. 

Do zapożyczonych zatem zaliczano formy prynuka, przynuka
i przynukać.

Za rodzime uważa się rdzenne nukać ‘przynaglać, popędzać, zachę-
cać, nalegać’. Basaj 1966: 68–69 wprawdzie, omawiając łącznie nucić, 
przynucać ‘zmuszać’ i nukać, przynukać, uznaje je za czechizmy, ale 
w końcowym indeksie wyrazowym nukać i przynukać słusznie pomija, 
bo oboczność nukać : nękać jest niewątpliwie rodzima (Brückner 1908: 
357, Sławski 1939–1947: 265–266), por. Siatkowski BFJP II 11–12.

Za rodzimością czasownika nukać przemawia jego znajomość nie 
tylko w językach wschodniosłowiańskich i w języku polskim, lecz tak-
że w innych językach słowiańskich (Vasmer ESRJ III 89, ESSJ XXVI 
43–44), por. sch. nȕkati, ponȕkovati (Skok II 527–528), czes. ponoukati, 
dial. nukať (Machek ES-2 402), słc. núkať (Králik 2015: 392). 

W gwarach polskich nukać występuje powszechnie. W kartotece SGP 
jest ok. 100 poświadczeń na nukać w znaczeniach ‘zachęcać, zmuszać’, 
‘namawiać usilnie do jedzenia i picia’, ‘popędzać’, ‘ponaglać’, ‘upomi-
nać’ itp. Wyraz ten jest szczególnie żywotny na Kaszubach (Sychta III 
203–204, Lorentz PW I 560–561, Boryś w SEK III 321–322), występuje 
tu też kilkanaście formacji prefi ksalnych. W znaczeniach ‘naganiać, po-
naglać’, ‘namawiać, zachęcać’, ‘przymuszać’ forma nukać pojawia się 
tylko na ścisłym pograniczu polsko-czeskim, a na całym polskim Śląsku 
powszechne jest nękać (Zaręba AJŚ V 949). We wschodniej Polsce tego 
problemu nie ma, więc dalej się tym nie zajmujemy.

W języku polskim funkcjonuje też wiele form prefi ksalnych, zwłasz-
cza ponukać ‘pobudzać, zachęcać’ od XVI w.

Na dokładniejsze omówienie zasługuje, uznawana w dotychczasowej 
literaturze za przejętą, forma czasownikowa przynukać. 

Przynukać w znaczeniu ‘skłaniać, ponaglać, zmuszać do działania’ 
pojawia się w języku polskim w tłumaczeniu Biblii. SPXVI XXXIII 515 
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jako najwcześniejsze podaje z Ewangeliarza Jana Sandeckiego-Maleckiego 
„Wyӱdzi na druogy a miedzy ploty a przinukay wiytz, aby napelnion byl 
duom moy” Łukasz XIV 23 (u Wujka jest tu przymuś wniść), wielokrot-
nie u Leopolity, np. 1 Leop Ex. 32, 18 „wrzask przynukáiący ku vćie-
kániu” (u J. Wujka przyciskających) oraz z Leopolity w wydaniu pierw-
szym i/lub trzecim w 2 Reg. 12,17, 2 Par. 22, 3, 2 Kor. 5, 14, Gal. 6,
12, 1 Mach 2, 25, w Biblii Radziwiłłowskiej Gen. 19, 15 „Aniołowie 
przynukawali Lota, mówiąc, wstańcież”, poza tym przynukać występuje 
u Marcina Krowickiego (1560), w Psałterzu Jakuba Lubelczyka (1558), 
u Stanisława Orzechowskiego 1565 i u Mikołaja z Wilkowiecka (1580).

Przynukać utrzymuje się w wieku XVII i XVIII. Kartoteka SXVII–
XVIII przytacza sporo przykładów: z Pieśni (1604) Jana Jurkowskiego 
„Jak Saul zgubnych osłow szukał, Sámuel go w sceptr przynukał”, ze 
Słownika Knapskiego (1643) „Przynukać kogo do czégo”, z Wojny 
chocimskiej i Fraszek Wacława Potockiego, np. „Co do pacierza trze-
ba było ich przynukać”, z Farsalii (1693) Wojciecha Chrościńskiego 
„Na złych niechciał siły ukochany zażywać, chyba musem przynukany”, 
z Elżbiety Drużbackiej (1752) „Bog Ewę do bolow w rodzeniu przynukał”. 
Przynukać podają słowniki Trotza (1772: 27, 382), Monety (1774: 400, 
Jordana (1845: 227). Linde IV 662 ma ponadto z Rytmów (1755) Józefa 
Minasowicza „nikt go nie przynukał”. Kurzowa 1963: 153 zamieszcza 
przynukać ‘ponaglać’ z języka fi lomatów powołując się na Dionizego 
Chlewińskiego i Tomasza Zana oraz z listów A. Mickiewicza „Teraz by 
ani nie napisał, gdyby Onufr nie szedł i nie przynukał o jej ekspedycją 
koniecznie na piątek” (SJAM V 222).

SWil II 1300 podaje przynukać, przynukawać i przynukanie bez 
komentarza i bez przykładów, SW V 332 przynukać, przynukować, 
przynukawać ‘przymuszać, przynaglać, znaglić, przyniewolić, zniewo-
lić, napędzić, nacisnąć’ uznaje za przestarzałe oraz przywołuje biblie 
XVI-wieczne, Wojciecha Chrościńskiego, Abrahama Trotza i dodaje 
Władysława Miniewskiego (1850), którego twórczość ogranicza się do 
wyboru bajek i powiastek z wcześniejszych autorów, SJPD już tego cza-
sownika nie notuje.

Podsumowując można stwierdzić, że w polszczyźnie ogólnej/literac-
kiej przynukać było dobrze znane od XVI w. aż do połowy wieku XIX. 

Okazuje się natomiast, że w gwarach czasownik przynukać jest zupeł-
nie rzadki. Kartoteka SGP notuje go przede wszystkim z kaszubszczyzny 
(Hieronim Derdowski, Stefan Ramułt, Bernard Sychta, Lorentz PW), poza 
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e tym ma tylko odosobnione poświadczenie na terenie w bezpośrednim 
sąsiedztwie z kaszubszczyzną z Leśnej Jani na południe od Starogardu 
Gdańskiego „Stale eno nukać, pšinuivać”, a poza tym z Bilwinowa na 
Suwalszczyźnie i z Bełdy koło Grajewa „ńe možna će pšinukać do čegoś”.

Przedstawiony materiał znów wyraźnie świadczy, że czasownika 
przynukać nie można uznać za pożyczkę, jest on zdecydowanie rodzimy. 

Natomiast występująca pod Knyszynem prynukać ‘przynaglać, popę-
dzać’ ze względu na swoją postać fonetyczną stanowi rutenizm.

Na szczególnie dokładne omówienie zasługuje najczęściej uznawa-
ny za pożyczkę rzeczownik prynuka, przynuka ‘zachęcanie’, ‘zachęta’.

Przynuka pojawia się na początku XVII w. Pierwsze jej poświad-
czenie znajdujemy w Dworzankach (1621) S. Jagodyńskiego „Miał się
dobrze w gościnie Rusin u swej wnuki i mówił: było co jeść, tylko nie
było przynuki” (nr 26 Częstowanie, s. 56). 

Kartoteka SXVII–XVIII ma liczne poświadczenia przynuki, zazwyczaj 
w znaczeniach ogólniejszych ‘zapraszanie’, zachęcanie’, ‘zachęta’, ‘po-
pędzanie’, ‘ponaglanie’ do różnych czynów, nie tylko do jedzenia i picia.

W literaturze barokowej pojawia się omawiany wyraz – w Pamiętnikach
(rozdział: Roku pańskiego 1666) Jana Ch. Paska „Na podskarbiego wołał:
Gospodarzu, czyn przynukę Zołnierzom, bądź im rad, niech pamiętają
twoię ochotę” 202r (SJPas II 279), u Jana A. Morsztyna: „Byłeś nam
jadłem, piciem, przynuką ochoczy, Tyś nas napasł, niech my napasiemy
oczy”, często w różnych utworach W. Potockiego, zwłaszcza w Wojnie
chocimskiej (1670), skąd warto je przytoczyć ze względu na ogólne 
znaczenie zachęty do różnych czynów: „Prozby y Obietnice y wszel-
kie Przynuki Zeby rznęli między się Koronę na sztuki” (s. 12), „Dosyc
będą przynuki mieli y ponęty do czynu Marsowego” (s. 61), „Nie wiele
trzeba było Kozakom przynuki, Tną Janczarow…” (s. 94), „Ręką bije, 
Przynuką ochoty dodaje” (s. 117), we Fraszkach i w Moraliach (1688), 
np. „Inaczej cię, choć natka kiszki, jak burdziuki, oszczeka, że dostatek
za psa bez przynuki”, a na boku dodaje po ukraińsku: „Było szto jesty, 
pity, prynuki nie było”.

Ciekawe, że w tekście wielokrotnie występuje przynuka w znaczeniu 
‘zachęta’, ‘przymus’, natomiast umieszczone na marginesie wyrażenie 
przysłowiowe ze znaczeniem ‘namawiać usilnie do jedzenia i picia’ ma 
postać ruską. Świadczy to zapewne o tym, że w tym czasie panowała 
powszechnie postać przynuka, ale w przejętym przysłowiu została za-
chowana ruska prynuka. NKPP II 113 z Moraliów przytacza „Dostatek
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na psa bez prynuki”, ale w cytowanym tam wydaniu Moraliów przez 
Tadeusza Grabowskiego i Jana Łosia z 1918 r. (BPP nr 73), jak zresztą 
wskazaliśmy, w polskim tekście jest przynuka, a prynuka tylko w poda-
nym na marginesie przysłowiu białoruskim.

W kartotece SXVII–XVIII mamy dalsze poświadczenia przynuki 
w ogólnym znaczeniu ‘zachęty’ nie tylko do jedzenia i picia, mianowi-
cie z Pobożnych pragnień (1673) w tłumaczeniu Aleksandra Prackiego 
„do przykrej przynuki”, z Mateusza Kuligowskiego (1688) „Od mądrych 
pae dágogow przyiął bez przynuki”, z kilku utworów W. Chrościńskiego – 
z Farsalii (1693) „Chcąc zwiesć na plac Brutusa z przynuki, Z krzykiem 
pod iego okopy podchodą” (s. 279), z Joba (1705) „Ktore natchnieniem 
swoim i przynuką jako nayświętszą nápełnia nauką” (s. 124), „Daszli 
mu przez nos kolce i munsztuki i uczynisz go pilnym twey przynuki” 
(s. 162), z Zabaw duchownych (1711) „Skłonności do plew… w kmiecia 
postrzygszy się z przynuki rozsiał ná swe syny y prawnuki”, z utworu 
Józef do Egiptu (1745) „Niechby się nie lenił wędrować wnuki Z tym 
wszystkim, co ma bez dalszej przynuki” (VII 24), z utworu Aman do 
Asswerusa (1745) „Nie było jednak w takowym rozruchu Przynuki żadnej, 
która zdrowiu szkodzi” (1 XXII), ze Stanisława Lubomirskiego (1714) 
„A gdy od stołu bez przynuki wstali”, z Poselstwa (1732) Franciszka 
Gościckiego. 

Sporadycznie pojawia się też forma męska przynuk: u Wojciecha 
Miaskowskiego (1640) i u W. Potockiego we Fraszkach „Ona konwer-
sacya z woźnicą, z hajdukiem, Jeżeli dobrze zrobią co, zawsze z przy-
nukiem” oraz w Wojnie chocimskiej „Pełno krwie : y wzajemnych z obu 
stron Przynukow” (s. 161).

Poza tym przynukę znajdujemy jeszcze u Wespazjana Kochowskiego 
w Epigrammatach (1674) „Woyna y Zeglowanie Bankiety nauki Oporem 
idą, ieśli nie bendzie przynuki” (Margańska 1976: 169), u Arnolfa 
Żeglickiego (1751) „Daj za prośbą, bo musisz dać wszystko z przynu-
ki”, w wierszach Ignacego Krasickiego „Rzucajmy szkolne przynuki 
Bądźmy sobie: krótkie chwile, czujmy życie, trwajmy mile” (Dzieła 
Krasickiego, wydanie M. Podczaszyńskiego, Paryż 1833, s. 152), w jego 
Antymonachomachii (1830) w pieśni pierwszej „Wkładasz obmierzłe jarz-
mo twej przynuki” i w pieśni trzeciej „A nie podległy sumnienia przy-
nuce, Zdradnie się srożył…”, w jego Listach (1786–1788) „Przynuki 
się umysł boi” (por. Linde IV 662), występuje też w pismach „Monitor 
Warszawski” i „Teatr Polski” (Linde). 

Prynuka
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e Z. Kurzowa przytacza przynukę ‘ponaglanie, namawianie’ z poezji 
Tomasza Zana „Pijąc sobie bez przynuki” oraz z listu A. Mickiewicza 
jako ‘ponaglenie, zachęta’ „przez co by ułatwienie…nastąpiło dla ciebie 
i dla mnie, dla Józefa młodszego i Jana przynuka” (Kurzowa 1963: 153, 
1993: 414, por. też SJAM VII 222).

SWil II 1300 daje postać przynuka jako ‘przymus, przynaglanie’ 
z przytoczonymi wyżej przykładami, ale bez wskazania autora, SW V 332 
przynuka 1. ‘ponaglanie, zachęta, przymus’ 2. jako gwarowe ‘znaglanie 
gości do jedzenia i picia’, SJPD VII 581 określa przynukę ‘przynaglanie 
kogo do czego’, ‘zachęcanie do jedzenia i pica’ jako wyraz dawny i przy-
tacza „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, wiersze I. Krasickiego, Potop
H. Sienkiewicza i pracę Jana Bystronia o dziejach obyczajów w dawnej 
(XVI–XVIII) Polsce.

W trzecim tomie Potopu występuje mianowicie „Jeszcze ma szcze-
gólniejszą jakąś pasję kielichy we mnie wmuszać, ja zaś, nie chcąc się
grubianinem okazać, ustępuję przed przynuką” (‘zachęta, (łagodne) przy-
muszanie do jedzenia i picia’, Strycharski 1925: 90 widzi tu pożyczkę 
z rosyjskiego).

Wyraz ten znajdujemy też w Historii kołka w płocie (1874) 
J.I. Kraszewskiego „Z serca i ochoty, dla ojca i matki, dla ładnego
ǳiewczęcia, dla ubogiego starca, gotów był do potu się upracować, – 
z głodu i przynuki kartofl i by sobie nie upiekł” (s. 47).

Z podanego przeglądu widać, że w piśmiennictwie od XVII w. aż 
niemal do dziś w powszechnym użyciu była postać fonetycznie polska 
przynuka, natomiast obca prynuka pojawia się zupełnie wyjątkowo. 

W kartotece SXVII–XVIII znajdujemy ją tylko z Pamiętników (1666–
1721) Krzysztofa S. Zawiszy, wojewody mińskiego, w zdaniu „do któ-
rego [sławnego kaznodziei księdza Żebrowskiego] się lud zbierał tłum-
nie bez żadnej prynuki”. Kurzowa 1993: 414 jako używających formy 
prynuka cytuje pisarzy regionalnych Ignacego Chodźkę, który całe swo-
je życie spędził w ziemi oszmiańskiej i S. Bielikowicza pochodzącego 
z Wileńszczyzny, SW V 12 prynukę ‘przymuszanie, natarczywa zachęta, 
wmuszanie’ ilustruje cytatem z W. Pola „Do jadła nie trzeba myśliwym 
prynuki”, SJPD VII 108 dla uznanej za regionalną prynuki ‘natarczy-
we zapraszanie do jedzenia i picia’, ‘przymuszanie’, ‘zachęta’ powołuje 
się na książkę Jana Bystronia piszącego o dziejach obyczajów w Polsce 
w XVI–XVIII w. W słowniku Arcta prynuka ‘przymuszanie, przynagla-
nie, wmuszanie, zniewalanie’ uznana jest za pożyczkę ukraińską.



221

Według Kurzowej 1985: 221, 1993: 414 w potocznej polszczyźnie 
lwowskiej i wileńskiej używano formy prynuka. Występuje ona też w gwa-
rach polskich na Wileńszczyźnie: Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 335 
podają prynuka w znaczeniu ‘zapraszanie gości do jedzenia i picia’ z kilku 
miejscowości wokół Wilna: spod Świętnik, Wirszuliszek, Landwarowa 
i Mejszagoły i jako ‘przymus’ z okolic Mejszagoły. Kartoteka SGP 
przynosi kilka zapisów z pogranicza wschodniego: Kuraszkiewicz 1931: 
312 udokumentował prynuka ‘znaglanie kogoś do jedzenia’ od Polaków 
nadbużańskich, Nowowiejski [1992] 2010: 245 w znaczeniu ‘zachęta’ 
z Sokółki, Buczyński 1967: 243 jako ‘zachęcanie do jedzenia’ z Huszczy 
koło Białej Podlaskiej (zapisano tu np. „smacne to było, ale prynuki ńe 
było” i w znaczeniu ‘skłonność’ „Ja muśi mam ae prynue, bo vole 
sfu χlyp”), Czyżewski 1976: 116 ‘zachęcanie do jedzenia’ z Łomaz koło 
Białej Podlaskiej, Czyżewski 1986a: 96 ‘ts.’ ze wsi Zahajki, Orchówek, 
Żłobek i Załucze Stare koło Włodawy, poza tym w kartotece SGP mamy 
prynuka ‘ponaglanie’ spod Biłgoraja, ‘zachęta do jedzenia’ ze wsi Siedliska 
pod Łukowem, i Łukowisko pod Międzyrzecem Podlaskim. W okolicy 
Knyszyna zanotowano prynuka ‘przynęta, pobudka’, a także czasownik 
prynukać ‘przynaglać, popędzać’ (Rembiszewska 2007: 186). 

Wszędzie tu przyjmujemy wpływ ukraiński i/lub białoruski. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że na wymienionym terenie występowało wiele 
wyrazów zawierających r jako kontynuant dawnego r miękkiego (Pihan-
Kijasowa 1999: 163–167, Rembiszewska 2005: 187–193, Bednarczuk 
2010: 17, 21, 27). 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prynuka pojawia się we współ-
czesnych tekstach literackich, książkach kurcharskich (np. Wołkanowska-
Kołodziej 2016: 37–39) związanych tematycznie z Kresami Północno-
Wschodnimi i Polską północno-wschodnią. Szczególnie często wystę  puje 
w twórczości wielokrotnie już przywoływanej pisarki Teresy Lubkiewicz-
Urbanowicz, której debiut prozatorski (słuchowisko radiowe) nosi tytuł 
Prynuka (Dybisz 2017: 63)1.

1 W opowiadaniu Prynuka, którego akcja toczy się współcześnie na Sejneńsz-
czyźnie, T. Lubkiewicz-Urbanowicz daje niezwykle plastyczny obraz przyjęcia 
organizowanego dla sąsiadów z całą celebracją tradycyjnej zachęty, przymuszania 
do jedzenia. Pisze m.in. „– Franulka – krzyknęła pani. – Rozbieraj gości i prowadź 
do salonu, bo jak wiadomo, obowiązywało tu prawo prynuki, czyli długiego zapra-
szania i certowania się” (Lubkiewicz-Urbanowicz 2005: 70). „[…] Franulka już 
nakrywała do stołu i zaraz zaczęła znosić a to szynkę, a to wędzoną słoninkę, a to 

Prynuka
Prynuka
Prynuka



222

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e Wyraz prynuka ewokuje wschodniosłowiańskie klimaty, o czym świad-
czy na przykład nazwa jednej z restauracji w Supraślu pod Białymstokiem – 
Prynuka. Restaruracja białoruska.

W gwarach jednak z rzadka występuje również postać przynuka. Kremer 
[1870] 1999: 229 podaje z Podola formę przynuka ‘przymuszanie kogoś 
łagodnymi sposobami do jedzenia i picia’, uznając ją za spolszczenie ros. 
prynuka. Z kilku lokalizacji umieszczonych u Kosteckiej-Sadowej 2015: 
216 pod prynuka znajdujemy jednak postać przynuka: Chętnik 1936: 125 
przytacza ją z opowiadania z życia Kurpiów „jedzenia to było dosić, ale
wej przynuki to wcale nie było”, Kunysz 1957: 41 z ziemi rzeszowskiej 
„Jaka przynuka, taka nauka”, Witek 1904: 126 spod Tarnowa pšynu-
ka ‘zachęta’, poza tym kartoteka SGP ma jeszcze pšynuka (do picia) 
z miejscowości Łazy pod Łukowem. Z Czarnego Dunajca na Podhalu 
Józef Kantor 1907 podaje w słowniku: „nukać – prosić, namawiać do
jedzenia – , nie dajciez się nukać, ba biercie z kraja i jécie. Góral tak
jak i ruski chłop bez przynuki jadł nie będzie w gościnie”. NKPP II 1134 
dla wyrażenia przysłowiowego „Wszystko było, przynuki nie było” daje 
historyczny zestaw różnych wariantów tego wyrażenia z wyrazem przy-
nuka ‘zaproszenie, zachęta do jedzenia’. Wśród tych przykładów domi-
nuje postać przynuka, natomiast prynukę odnotowano tylko z Moraliów
W. Potockiego „Dostatek za psa bez prynuki”, ale, jak już podawaliśmy, 
forma ta u niego pojawia się jedynie na marginesie, natomiast w tekstach 
swoich powszechnie używa formy przynuka w znaczeniu ogólniejszym 
‘zachęta’ do różnego typu działań.

W świetle przedstawionych materiałów historycznych i gwarowych 
wyraz przynuka można interpretować dwojako, uznając go: 1. za spolsz-
czoną fonetycznie pożyczkę ruskiej prynuki, za czym przemawiałby fakt, 
że pierwsze poświadczenie tego wyrazu pojawia się w przysłowiowym 
wyrażeniu, uznawanym od dawna za pożyczkę białoruską, „wszystko
było, ale przynuki nie było” (NKPP II 1134 z dalszą literaturą), 2. za 
wyraz rodzimy, o czym świadczy powszechne występowanie przynuki

ogóreczki, a to czosnkową kiełbasę i prynuka kwitła na nowo, bo Jacuńskie 
[rodzina, która przybyła na przyjęcie] jęczeli, że za nic, nawet nie tkną, więc nie 
ma po co wszystko znosić. Bronili się przed nakładaniem na talerze, zasłaniali je 
rękoma, odwracali twarze od wódki, aż pan Gieraś zdenerwował się i zagroził, 
że będzie za nosy ściskać i gwałtem nalewać” (s. 70–71).
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w dawnej polszczyźnie w znaczeniu ogólnym ‘zapraszanie’, zachęcanie’, 
‘zachęta’, ‘popędzanie’, ‘ponaglanie’ do różnych czynów. 

Naszym zdaniem, przynuka w znaczeniu ogólnym ‘zapraszanie’, 
‘zachęta’, ‘ponaglanie’ jest wyrazem rodzimym, który uzyskał wspar-
cie w odczuwanym powszechnie jako ruskie wyrażeniu przysłowiowym 
z formą prynuka ‘usilne zapraszanie do jedzenia i picia’. 
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e Przewiąsło ‘pas ze słomy do wiązania snopów zboża’

Wyraz przewiąsło ‘pas ze słomy do wiązania snopów’ nie ma żadnych 
cech wskazujących na zapożyczenie. Za przyjęciem pożyczki przemawia 
jednak jego zasięg w gwarach słowiańskich. W OLA IV 71 dla tego de-
sygnatu zapisano bardzo dużo różnych nazw, w tym znaczny zasięg mają 
derywaty od *vęzati ‘wiązać’, często z prefi ksami per-, pro- i sъ- oraz 
z różnymi przyrostkami. Formacja uogólniona jako *pervęzslo występuje 
w różnych postaciach fonetycznych na całej niemal Białorusi, poza jej pół-
nocno-wschodnią częścią, gdzie panuje *vęzьmo (np. amo). Z areałem 
tym łączą się trzy punkty na północy Ukrainy nad Horyniem i Słuczą oraz 
trzy punkty polskie na pograniczu północno-wschodnim i na zachodzie 
Polski z przesiedleńcami z Kresów Wschodnich. Poza tym *pervęzslo
tworzy w Rosji niezależną dużą wyspę, sięgającą od południa aż niemal 
po Moskwę. Jednak brak tej nazwy w zachodniej Rosji. 

Podobny zasięg na znacznym obszarze południowo-zachodniej Białorusi 
ma *pervęzslo w atlasie białoruskim, gdzie za pomocą osobnych zna-
ków wyróżniono postaci: перавсла, перавéсла, перавëсла, перавсло
(LAB II m. 176, s. 81). Potwierdza go ponadto podający te wyróżnio-
ne postaci białoruski słownik pogranicza polsko-białorusko-litewskiego 
(SPZB III 484). 

Do gwar białoruskich ściśle nawiązują dialekty wschodniosłowiań-
skie na Białostocczyźnie. U Smułkowej 1968 m. 12, s. 96 kontynuanty 
*pervęzslo obejmują cały teren AGWB (jedynie w p. 104 Baciki Średnie 
zapisano pojas), a polski pas występuje dopiero na terenach sąsiadują-
cych. Dominują tu formy z pełnogłosem w prefi ksie ṕaraasło, ṕereesło, 
pereasło, pareesło itp., ale wzdłuż rzeki Brzozówki pojawiło się kil-
ka zapisów częściowo spolonizowanych przez usunięcie pełnogłosu: 
praasło (pre-) na północy i bardziej na południe preasło, preosło, 
także w odosobnionym punkcie 48 Kruszewo na zachód od Białegostoku.

Na polsko-ukraińskim pograniczu pod Włodawą nazwy te wykazują 
znaczne zróżnicowanie. Czyżewski 1986b m. 126 zapisywał tu często 
nawet w tym samym punkcie formy polskie i ukraińskie. Otóż w za-
pisach polskich występują wyłącznie formy bez pełnogłosu z prefi k-
sem prze-: pšeǫsło, pšyǫnsło, pšyonsło, pšeosło, pšeusło, w zapi-
sach ukraińskich zazwyczaj formy z pełnogłosem pereasło, pyreasło, 
pereesło, pereisło, w punkcie Polubicze (1) zaś pod wpływem 
polskim preêsło.
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W języku polskim *pervęzslo pojawia się w dialektach pogranicza 
wschodniego oraz na Kresach Północno-Wschodnich. W OLA zosta-
ło zapisane w Radziuszkach pod Suwałkami pšeosło i pšeosła f., 
w Słomiance koło Moniek pšeǫsło i częściowo spolonizowane prẹǫsło, 
tak jak w sąsiadujących dialektach ruskich nad Brzozówką, a w miejsco-
wości Woronie koło Bielska Podlaskiego přeǫso. Postać pre|asło od-
notowano we wsi białoruskiej Ruszczany, graniczącej z polskimi gwarami 
podlaskimi (Turonek 1984: 79). Ponadto na zachodzie Polski od przesie-
dleńców ze Wschodu podano pšeosło (238 z Wileńszczyzny, z Polesia 
i spod Białegostoku), (240 z Wileńszczyzny), pšeonsło (247 z Wołynia). 
Poza tym w pominiętej na mapach OLA Choroszczynce zapisano jako 
polski pas i jako ukraińskie ereeso. 

W kartotece SGP mamy jeszcze dalsze poświadczenia. Zanotowano 
przewiąsło w różnych postaciach fonetycznych na Wileńszczyźnie: 
w Łopatowszczyźnie (Zdaniukiewicz 1972: 193) oraz w Świętnikach 
i Landwarowie koło Wilna (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 338), od 
przesiedleńców spod Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 430); pšywusłu 
w Hucie Starej pod Buczaczem. Rieger 2019: 133 podaje z polszczyzny 
kresowej na Ukrainie przewrósło, uznając je za archaizm lub replikę 
ukr. перевесло.

Na pograniczu wschodnim przewiąsło – w różnych postaciach fone-
tycznych – zanotowano, m.in. na podstawie kartoteki SGP, w Sumowie 
pod Suwałkami, pod Augustowem (Osipowicz 2009: 103), pod Bielskiem 
Podlaskim, w Łomazach niedaleko Białej Podlaskiej, pod Drohiczynem 
(Czarkowski 2009: 202); przewiąsło tworzy dużą zwartą wyspę na północ-
nej Lubelszczyźnie (Pelcowa 2001: 54, 80, 231: m. 125) i koło Włodawy 
(Czyżewski 1986b m. 126 i inni), występuje koło Chełma. Falińska 
PST I 250, III: m. 63 udokumentowała z Podlasia przewiąsło w znaczeniu 
‘sznureczek do przewiązywania pasm’. Sporadycznie zapisano przewiąseł 
w Wisznicach koło Włodawy i przewiąsełko w miejscowości Degucie 
koło Suwałk. Daleko na zachód sięga, budzący jednak pewne wątpliwo-
ści, zapis przewiosła z ziemi dobrzyńskiej (SGPK IV 314).

Zdancewicz 1966: 47 spod Sejn podaje pšeǫsła i preonsła, poza 
tym tak częściowo spolonizowana postać znana jest z Dobrzyniewa 
koło Białegostoku prewiąsło, w Budach koło Hajnówki pryǫsło i koło 
Knyszyna prẹǫsłọ (Rembiszewska 2007: 184).

SWil II 1270 podaje przewiąsło m.in. w znaczeniu ‘sznur ze słomy, 
skręcony w środku, służący do związywania snopów’ bez komentarza,
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e SW V 232 przewiąsło ‘powrósło ze słomy do wiązania snopów’ okre-
śla jako gwarowe, a SJPD VII 432 daje bez komentarza z cytatami 
z A. Mickiewicza, J.I. Kraszewskiego i M. Konopnickiej. G. Knapski 
ma podobną formację przewiąska w znaczeniu ‘łyczko z drzewa darte, 
którym co przewiązują’ (kartoteka SXVII–XVIII), a Linde IV 604 prze-
wiązka ‘przepaska lub ozdoba przy sandałach’, bez cytatu.

Przewiąsło zostało utrwalone również we współczesnej prozie. 
E. Redliński użył wyrazu przewiąsło ‘pas ze słomy do wiązania snopów’ 
w powieści Konopielka (s. 78). 

Przedstawiony materiał przemawia za przyjęciem pożyczki leksykal-
nej z języka białoruskiego, która uległa częściowej polonizacji w wyniku 
wprowadzenia kontynuantów samogłoski nosowej, a także na skutek za-
stąpienia w prefi ksie formy z pełnogłosem przez nadal fonetycznie obce 
pre- (o występowaniu spółgłoski r na miejscu pierwotnego r miękkiego 
na tym terenie por. Pihan-Kijasowa 1999: 163–167, Rembiszewska 2005: 
187–193, Bednarczuk 2010: 17, 21, 27) oraz pełniejszej polonizacji przez 
użycie polskiego przedrostka prze-. Wpływ białoruski dla obu tych form 
przyjmował Kondratiuk 1975: 51, zaś Smułkowa 1968: m. 12, s. 96 pi-
sała tylko o usuwanym pod wpływem polskim pełnogłosie. 
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Raby ‘pstry, pstrokaty’, ‘ospowaty’, ‘piegowaty’ 
i pochodne

Przymiotnik raby ‘pstry, pstrokaty’, ‘różnobarwny’, ‘łaciaty’, ‘ospowaty’, 
‘piegowaty’ to kolejny przykład szerokiej ekspansji wyrazu do gwar pol-
skich. Już Brückner SE 451 uznał go za pożyczkę wschodniosłowiańską, 
ze względu na twarde r w kontynuacji pierwotnego rdzenia *ręb- jako 
źródło wskazał język białoruski, por. też Klich 1929: 501. 

Przyjmuje się tu na ogół wpływ białoruski, jak i ukraiński (por. Turska 
1970: 78, Sawaniewska-Mochowa 1990: 129–130, Kurzowa 1993: 420, 
Nowowiejski [2004] 2010: 270, SJPD VII 772), depalatalizacja bowiem 
mogła się dokonać na gruncie polskim przy przejmowaniu obcego nam 
połączenia rja-.

W językach wschodniosłowiańskich wyraz ten jest powszechny, por. 
brus. раб ‘różnokolorowy, łaciaty’ i ‘ospowaty’, ‘pstry’ (o krowie, ko-
niu, prosięciu), рабáя w części zachodniej i рáбая w części wschodniej 
(TSBM IV 550–551, SPZB IV 234, LAB I m. 7, s. 32), ukr. рябй ‘pstry, 
różnokolorowy, łaciaty’ i ‘ospowaty’ (Hrinčenko IV 91, SUM VIII 920), 
u Łemków w Polsce i na Słowacji riabыj ‘pstry’ (Rieger 1995: 111), 
ros. рбый na południu i рябóй na północy (SRJ XI–XVII t. XXII 281, 
Dal IV 124), współcześnie рябóй ‘ospowaty’, ‘pstry, łaciaty’. 

W gwarach wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie w znaczeniu 
‘ospowaty’ raby i raby dominuje jedynie w dorzeczu Supraśli i Narwi, 
na całym terenie przeważają natomiast na północy ospovaty i na południu 
vosṕany (AGWB V m. 87, s. 208–209). W tej sytuacji należy przyjąć, że 
gwary te nie były głównym źródłem zapożyczenia polskiego gwarowego 
przymiotnika raby. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na sporadyczne zapisy 
na tej mapie: rabalicy ‘ospowaty’ w Suszczy (p. 71) i rabaeńa chyba 
pomyłkowo zamiast ‘ospa’ w Bołtrykach (p. 72 – wieś w gm. Michałowo, 
obecnie nie istnieje) oraz rempovaty, rampovaty w Bobrówce (p. 23) 
i rampavaty w Oleszkowie (p. 34), stanowiących zapewne doraźną po-
lonizację fonetyczną jakiejś nazwy ruskiej, może przez podobieństwo do 
formacji typu ospowaty. W polskich formacjach rodzimych rdzeń *ręb- 
byłby kontynuowany przez rzęb- lub rząb-, por. jarzębina.

O zakorzenieniu omawianej nazwy na pograniczu polsko-wschod-
niosłowiańskim świadczą występujące tam mikrotoponimy utworzone 
od apelatywu raby ‘pstrokaty, kolorowy, w łaty, w pasy’: Raby Słup – 
lasek w pobliżu wsi Skiblewo w gm. Lipsk w pow. augustowskim, 
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e Raby Stoŭp – las we wsi Rozedranka Stara, gm. Sokółka (Filinowicz 
2018: 352).

Przymiotnik raby ma bogate poświadczenia w gwarach wschodniej 
Polski, na Wileńszczyźnie oraz w gwarach kresowych. Od niego utwo-
rzono też liczne derywaty.

Już SGPK V 2 podawał przymiotnik raby ‘pstry’, ‘piegowaty, ospowaty’ 
spod Suwałk (Osipowicz), Tykocina (Gloger), Międzyrzeca Podlaskiego 
(Pleszczyński), Łukowa i Krasnegostawu.

MAGP XI m. 529, s. 98–102, XII 597, s. 182–185 zalicza raby
w znaczeniu ‘różnobarwny, pstry’ do wyrazów wschodniopolskich i wy-
znacza jego zasięg za pomocą izoglosy obejmującej tereny pograniczne 
od Rubcowa pod Augustowem po Moniatycze pod Hrubieszowem. Poza 
tym podaje go z punktów przesiedleńczych na Ukrainie (z Majdańskiej 
Huty koło Zdołbunowa w pobliżu Równego i z Rzewuszek koło Kowla) 
oraz na Wileńszczyźnie (Nowe Troki na zachód od Wilna). 

Późniejsze opracowania przynoszą uściślenia tego zasięgu. Osipowicz 
2009: 105 ma raby ‘dziobaty, ospowaty’ spod Augustowa. Kowalska 1979 
m. 188, s. 90 wyznacza na mapie zasięg nazwy raba ‘krowa w łaty’ w sze-
rokim pasie od Dąbrowy Białostockiej po Wohyń pod Białą Podlaską, 
a na mapie 155, s. 67 w mniejszej liczbie punktów na tym terenie dla raby
‘człowiek piegowaty’. Pelcowa, przyjmująca tu wpływ ukraiński, w kilku 
opracowaniach (1985 m. VII na s. 35 i m. 23A na s. 111; 1994 m. XII na 
s. 84; 1997 m. na s. 209 i 2001 m. 8 na s. 114, 2012: 258) przedstawia 
zasięg nazwy raby w znaczeniu ‘różnobarwny’ za pomocą izoglosy obej-
mującej wschodnią Lubelszczyznę od miejscowości Łukowisko i Sitno 
koło Międzyrzeca Podlaskiego po Oszczów na południe od Hrubieszowa. 
Na mapie najwcześniejszej zasięg ten jest nieco węższy. W SGL VIII 
(2020): 347 Pelcowa podaje raby z Lubelszczyzny północno-wschodniej 
w znaczeniu ‘człowiek ze śladami po ospie’ i ‘człowiek piegowaty.

Pewne uzupełnienia wnosi słownik podlaski (RóżnSłow 142, 184, 208), 
który notuje raby w znaczeniu ‘pstry’ spod Sokółki (Nowowiejski), Supraśla 
(Załęski), Tykocina (wspomniany już Gloger), Ciechanowca (Maryniakowa), 
‘łaciaty’, ‘w biało-czarne łaty’ spod Knyszyna (Rembiszewska) i Tykocina, 
‘piegowaty’ spod Ciechanowca (Maryniakowa).

Raby głównie w znaczeniu ‘czarno-biały’ ma liczne poświadczenia 
w kartotece SGP, które potwierdzają jego szeroki zasięg w gwarach wschodniej 
Polski, a także nieco go rozszerzają. Został on tu zarejestrowany m.in. 
w Kocudze na zachód od Biłgoraja, w Sulowie na wschód od Kraśnika, 
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w Konopnicy na zachód od Lublina, w Ługowie na północny zachód 
od Lublina, w Stoku między Nałęczowem i Puławami, w Babicach koło 
Garwolina, w Dobrzyniewie i Bokinach koło Białegostoku. 

Warchoł I 2007: 230–231 notuje z dialektów polskich nazwę raby 
o koniach maści czarno-białej i daje zestawienia z gwar ukraińskich 
i rosyjskich, ten sam językoznawca pisze o nazwach Rabulka, Rabuška 
nadawanych krowom maści czarno-białej lub czerwono-białej (Warchoł II
2009: 224–225).

Wielokrotnie zapisywany był ten przymiotnik z Wileńszczyzny. 
Raby jako ‘śniady, ospowaty, piegowaty, pstry, pstrokaty’ podawał już 
w swoim Podręczniku Karłowicz 1984: 61, Kurzowa 1993: 420 przy-
tacza go z Łętowskiego (1915) i S. Bielikowicza. Zdaniukiewicz 1972: 
195 odnotował raby z Łopatowszczyzny, Rieger, Masojć, Rutkowska 
2006: 345 mają raby ‘pstry, łaciaty’ spod Wilna z Landwarowa, Świętnik 
i Wirszuliszek, a w znaczeniu ‘piegowaty’ na północy z Trykłaciszek 
koło Jeziorosów. Jak podaje Geben 2003: 108, wielu uczniów pochodze-
nia polskiego na Wileńszczyźnie uznało wyrażenie raba krowa ‘łaciata, 
pstrokata’ za ogólnopolskie. 

Z gwar polskich na Brasławszczyźnie w północnej Białorusi udoku-
mentował Rieger 2014: 224 z okolic Dryświat, Gajd i Widz raby ‘pstry, 
łaciaty’, a Smułkowa 2009 dosyć powszechnie w tych gwarach w zna-
czeniu ‘pstry’ (s. 70, 127), sporadycznie ‘piegowaty’ (s. 402). 

Ponadto z polskich dialektów kresowych potwierdzają Cechosz-Felczyk 
2004 raby ‘pstrokaty’ z Podola: z Oleszkowiec (s. 179) i z Hreczan (s. 349); 
Krawczyk 2007: 45, 135 z Maćkowiec koło Płoskirowa (Chmielnickiego) 
oraz Lewaszkiewicz 2017: 432 raby ‘łaciaty, pstrokaty’ od przesiedleńców 
spod Nowogródka.

W polszczyźnie pisanej raby pojawia się rzadko. SPXVI t. XXXV 3 
podaje raby ‘pstry, jarzębowaty’, ‘mający pióra różnego koloru’ tylko 
z dzieła Myślistwo ptasze („Iemiołuchá kwicżoł szárego á rábego pio-
rá”) Mateusza Cygańskiego, który większość swojego życia spędził na 
Mazowszu. SWil II 1335 uważa raby w tym znaczeniu za wyraz pro-
wincjonalny, SW V 457 raby ‘pstry, szaro-pstry, jarzębaty’, ‘ospowaty, 
dziobaty, piegowaty’ (z cytatem „Potym rzucił ścierw w kruki rabe” 
z J. Słowackiego) za gwarowy, a SJPD VII 772 za regionalny, podając 
znaczenia ‘pstry, łaciaty’ z przykładem „rabe konie” z Franciszka 
Dmochowskiego oraz ‘dziobaty, ospowaty, piegowaty’ (o człowieku) 
z Potopu H. Sienkiewicza „Dawni kompanowie stawali mu jakby żywi 
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e przed oczyma: Kokosiński, olbrzymi Kulwiec-Hippocentaurus, raby
Ranicki, z senatorską krwią w żyłach”. Skromna dokumentacja z pol-
szczyzny pisanej wskazuje, że w gwarach chyba mamy tu do czynienia 
z dawnym tak szerokim zasięgiem tej pożyczki.

E. Redliński w Konopielce używa przymiotnika raby ‘łaciaty’, ‘czar-
no-biały’ (o zwierzęciu) (Redliński 1973: 74), poza tym ulubiona krowa 
nazywa się Raba.

Jak wspomnieliśmy, w gwarach polskich znane są liczne derywaty 
od omawianego przymiotnika, świadczące o pełnym przyswojeniu tej 
pożyczki.

Zwracają uwagę liczne zdrobnienia przymiotnikowe zanotowane 
w Huszczy pod Białą Podlaską: rabiuni – ładny kotek „rauńi tai, ra-
biuńki – ydroŋka to ten rauńi robacek, rabiusi – my by te rauśe
prośucki vźyĺi, rabiusieńki – ładny ćylucek, rauśeńi tai, rabiuś-
ki – u Vandy prośucki tae rauśe latao, rabiutki – edyś u nas
koteg był, tai rauti” (kartoteka SGP, por. Buczyński 1967: 244). 
Częściowo są to pożyczki, por. np. brus. рабéнькi (TSBM IV 231), 
ukr. рябéнький, рябéсенкий (SUM VIII 919–920), niektóre to zapewne 
polskie innowacje.

Odnotowano też kilka form przymiotnikowych rozszerzonych doda-
nymi sufi ksami: 
rabaty ‘pstry, różnobarwny’ „ropuχa taka carna, rabata” w Podnieśnie 

koło Siedlec (kartoteka SGP) i w gwarze kresowej w Ilniku pod 
Lwowem (Lwów 2015: 151–152, nr 1167) oraz ‘ospowaty, mający 
ślady po ospie’ na Suwalszczyźnie (Bacewicz, też rapaty – Ratasiewicz, 
por. RóżnSłow 76) i w Kaniach pod Pruszkowem (AGM IX, s. 30);

rabiasty ‘pstry, różnobarwny’ (rabiaste skrzydełka) w niezlokalizowanym 
opowiadaniu ludowym Dąb i powój Władysława Wójcickiego (Kłosy 
1865: 285, por. SGPK V 1);

rabowiaty ‘pstry, różnobarwny’ „kačka pstra, ǵeńś pstra – rabuata” we 
Włodawie (MAGP XI m. 529, s. 100), por. brus. рабавáты ‘trochę 
pstry’ (TSBM IV 546) i ukr. рябувáтий ‘ts.’ (SUM VIII 921);

rabuniasty (rabuńasty) ‘piegowaty’ w Koszewie koło Bielska Podlaskiego 
(Kowalska 1979: 67).

Licznie reprezentowane są derywaty od przymiotnika raby oznaczające 
zwierzęta ‘pstre, mające łaty’:

rabka ‘nazwa pstrej krowy’: rabka w Janówce pod Białą Podlaską (kar-
toteka SGP), por. ros. dial. рбка ‘ts.’ (SRNG XXXV 334);
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rabocha ‘krowa łaciata’ w kilku punktach w Białostockiem i pod Białą 
Podlaską (Kowalska 1979 m. 188, ale pomija w komentarzu), por. 
ros. dial. рбоха ‘ts.’;

rabucha ‘krowa łaciata’ w Sokolanach koło Sokółki (Kowalska 1979 
m. 188, s. 90; Kostecka-Sadowa 2015: 302 cytuje błędnie) w kartote-
ce SGP też w gwarze kresowej z okolic Lidy na Białorusi, por. brus. 
pot. рабýха ‘ts.’ (TSBM IV 550). W kartotece SGP poświadczony jest 
też zdrobniały przymiotnik rabuchny ‘pstry, łaciaty’ z Horodyszcza 
pod Włodawą;

rabula ‘krowa pstra, łaciata’ w Pawłowie pod Chełmem, w Gródku 
Nadbużańskim koło Hrubieszowa (Staniszewska 1895: 130, por. 
SGPK V 2) i w Topolanach, gm. Michałowo, na południowy wschód 
od Białegostoku (Kowalska 1979 m. 188, s. 90; Kostecka-Sadowa 
2015: 302 cytuje błędnie) oraz rabulka ‘ts.’ w Dobrzyniewie koło 
Białegostoku (Kowalska 1979 m. 188, s. 90). Obie nazwy przyta-
cza SW V 456, traktując je jako gwarowe. Są to pożyczki z brus. 
рабулька lub ukr. рябулька;

rabuszka w połączeniu babuszka rabuszka ‘biedronka’ występującym pod 
Sejnami za pożyczkę białoruską uznał Zdancewicz 1966: 13 (por. też 
Kostecka-Sadowa 2015: 289). Por. brus. pot. рабýха ‘pstre zwierząt-
ko’ (TSBM IV 550).
Wschodniosłowiańską postać fonetyczną ma kilka nazw ‘pie-

gów’. W kartotece SGP jedną grupę tworzą takie formy, jak rabocie-
nie w Dobrzyniewie koło Białegostoku („na gębie mo rabocienie”) 
i w Budach koło Hajnówki, raboćińe ‘piegi na twarzy’ w Horodyszczu koło 
Włodawy, rabocina w Łomazach („Zep ńe raboćina, to ładny by był”) 
i w Huszczy koło Białej Podlaskiej (tu też forma deminutywna rabo-
cinka: „U oca to i na syi raboćinka e”). Nawiązują one terytorialnie 
do białoruskich nazw gwarowych dla ‘piegów’ poświadczonych w atla-
sie białoruskim i w słowniku pogranicza polsko-białorusko-litewskiego: 
рабацéнне, рабацíнне, рабацéне, рабацíна itp. (LAB III, m. 44, s. 38, 
SPZB IV 230). Bezpośrednie źródło zapożyczenia z białoruskiego przyj-
muje też Kostecka-Sadowa 2015: 168, 174. 

Zanotowane przez Kowalską 1979 m. 155, s. 67 na Białostocczyźnie 
utworzone od tej pożyczki przymiotniki powstały zapewne już na gruncie 
polskim. Zapisała ona w Zalesiu koło Siemiatycz raboćeńavy i raboćeńo-
vaty, w Suchowoli koło Sokółki raboćeńisty i w Koszewie koło Bielska 
Podlaskiego rabuńasty. Rodzimy jest zapewne również  rabociniasty
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e ‘mający piegi, piegowaty’ występujący na Lubelszczyźnie północno-
-wschodniej (Pelcowa SGL VIII (2020) 340).

Bezpośredniego źródła na gruncie wschodniosłowiańskim nie ma 
również rabolica oznaczająca ‘piegi’, a także związane z nią przy-
miotniki. Rabalica była zanotowana w pobliżu Wilna w Landwarowie 
(„Żeb nie ta rabalica, to byłaby ładna dziewczyna”) i w Wirszuliszkach 
(Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 344–345). Na Wileńszczyźnie zapi-
sano również przymiotniki rabalicy ‘piegowaty’ w Landwarowie i ra-
baliczny ‘ts.’ w Świętnikach (tamże), natomiast na Brasławszczyźnie 
w okolicach Dryświat, Gajd i Widz postać rabolicy ‘piegowaty’. Należy 
przypomnieć, że na Białostocczyźnie w Suszczy nad Narwią w dawnym 
dialekcie wschodniosłowiańskim zarejestrowano rabalicy w znaczeniu 
‘ospowaty’ (AGWB V 87, s. 208). Przymiotnik ten mógł być utworzo-
ny na wzór licznych tego typu złożeń w języku ukraińskim, por. np. 
рябокрúлий, рябощóкий itp. (SUM VIII 921).

W gwarach polskich na Brasławszczyźnie odnotowano wreszcie 
w znaczeniu ‘piegi’ formy plt. rabuci, rabaci i formę kolektywną rabu-
cio (Smułkowa 2009: 402, 716). 

Z omawianym rdzeniem związana jest nazwa ptaka myśliwskiego 
o jarzębatym, pstrym upierzeniu rabiec ‘krogulec’ lub ‘kobuz’ bądź inny 
młody ptak myśliwski o rabym ‘pstrym’ upierzeniu. Pojawia się on już 
w XVI w. w Statucie Litewskim (Lizisowa 1984: 149–150, Sawaniewska-
Mochowa 1990: 129) i utrzymuje w słownictwie myśliwskim.

U Czackiego 1801: 244 rabiec to synonim krogulca, Linde V 140 
określa rabca jako jarzębaty kobiec, tj. chyba ‘kobuz’. W języku myśliw-
skim oznacza przede wszystkim młodego ptaka łowczego, jeszcze pstro-
katego, jak świadczą opisy Kazimierza Wodzickiego z 1858 r.: „Inaczej 
przyswajano młodego ptaka (rabca), inaczej gniazdoszęta lub gałęźniki” 
(s. 91), „Inne było wychowanie gniazdosząt, gałęźniaków, inne rabców
czyli pstrokaczów” (s. 94), „Rabiec zaś (nazwany od pstrego, rabego
pierza) już to był sokół śmiały, bystry i lotny, lecz noszący pierwszą bar-
wę młodego ptaka [...] I dziwok był naturalnie rabcem, tylko młodszym. 
Nazwę tę nosiły Falco peregrinus vel communis [sokół], Astur palumba-
rius [jastrząb, jastrząb gołębiarz] i Falco lanarius [raróg górski], a nawet 
krogulce młode rabcami zwano” (s. 95) i Hoppego 1951: 214: „Sokół 
wybrany z gniazda to gnieźnik, złowiony dziczek natomiast dziwok lub 
rabiec”, Hoppe 1981: 234 „rabiec, pstrokacz ‘młody ptak łowczy: sokół, 
jastrząb gołębiarz lub krogulec, który już gniazdo opuścił i samodzielnie 
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polował, nazywany tak od pstrego, młodocianego upierzenia”. Do tych 
określeń odwołuje się SW V 456: rabiec myśl. ‘sokół lub jastrząb śmiały, 
bystry i lotny, lecz noszący jeszcze pierwszą barwę młodego ptaka (rabego 
pierza)’, a SJPD VII 770 do Wodzickiego: „Sokół wybrany z gniada to 
gnieźnik, złowiony dziczek natomiast dziwok lub rabiec”. Warto dodać, 
że Dejna odnotował rabec ‘jastrząb’ w polskiej gwarze kresowej Milna 
na Podolu (kartoteka SGP). 

Lizisowa 1984: 149–150 pisała, że w dostępnych materiałach języ-
kowych wschodniosłowiańskich nie ma nazwy rabiec w znaczeniu ‘ptak 
myśliwski’, ale nam udało się znaleźć ukr. рбець ‘шулiка – jastrząb’ 
z poświadczeniami z XX w. (SUM VIII 920), a także ра́бець spod 
Winnicy (MSPG 324).

Wschodniosłowiańskie postaci rabina oraz orab zostały zanoto-
wane jako polskie nazwy ‘jarzębiny’ na pograniczu jedynie w kilku 
miejscowościach: raina w Topolanach, gm. Michałowo, na południo-
wy wschód od Białegostoku (poza tym γramina w Suchowoli koło 
Dąbrowy Białostockiej, kartoteka SGP z powołaniem się jedynie na pracę 
Kowalskiej), na Wileńszczyźnie w Landwarowie (Rieger, Masojć, Rutkowska 
2006: 345), w dialekcie polskim na Brasławszczyźnie w Miażanach 
(Smułkowa 2009: 164) oraz w polskiej gwarze kresowej na Podolu 
w Oleszkowcach (Cechosz-Felczyk 2004: 179), orab zaś w Serpelicach 
nad Bugiem w powiecie łosickim (MAGP IV m. 189 i Kowalska 1975). 
Kowalska 1975 podane formy gwarowe z Topolan, Suchowoli i Serpelic 
umieszcza jedynie w komentarzu (s. 88), natomiast na mapie 96 daje 
formę jarzębina.

Tak wąski zasięg tych pożyczek dla ‘jarzębiny’ może wiązać się z tym, 
że na pograniczu widoczna jest ekspansja form polskich, na co wyraźnie 
wskazuje mapa wschodniosłowiańskich nazw jarzębiny na Białostocczyźnie. 
Formy ze wschodniosłowiańskim przejściem ę > a wyznaczone na tej 
mapie za pomocą izoglosy w części północnej zajmują jedynie wąski pas 
przygraniczny, a ich zasięg na zachód rozszerza się stopniowo, obejmując 
cały obszar tych gwar dopiero na południe od Narwi. Na zachód od tej 
izoglosy występują formy wtórnie spolonizowane, mające wprawdzie roz-
łożone kontynuanty samogłosek nosowych, natomiast zachowują twardą 
spółgłoskę r, np. ramina, hramina, gromina, haremina, haramina, 
oromina itp., por. Rembiszewska, Siatkowski 2015: 281–289.

Zupełnie sporadycznie zanotowano rabocizna ‘materiał o ciemnych 
wzorach’ spod Knyszyna (Rembiszewska 2007: 189 słusznie łączy z przy-
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e miotnikiem raby ‘pstry’) oraz rabizna ‘ślady, blizny po ospie naturalnej’ 
w słowniku lekarskim Franciszka Giedroycia II (1933): 184), por. brus. 
рабiзнá ‘pstrokacizna’ (TSBM IV 547).

Przeprowadzony przegląd zasięgów przymiotnika raby oraz tak bardzo 
licznych form związanych z tym przymiotnikiem pokazuje ich znaczne 
rozpowszechnienie w polskich gwarach pogranicza wschodniego. Przy 
słabej znajomości tych formacji w polskim języku ogólnym wydaje się 
to wskazywać na dawność tego szerokiego zasięgu w gwarach polskich.
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Radno, radziuszka (radziużka) ‘płachta, płótno, przeście-
radło’, ‘płachta do noszenia trawy’, ‘kapa na łóżko’

Omawiane są tu nazwy oznaczające m.in. wielobarwną tkaninę deko-
racyjną – radno, radziuszka (radziużka). Ten rodzaj tkaniny samodzia-
łowej (najczęściej dwukolorowej: biało-czarnej, żółto-czarnej, sino-
czerwonej, żółto-fi oletowej) był rozpowszechniony w Nowogródzkiem, 
na Grodzieńszczyźnie, Polesiu1, w dzisiejszej Litwie2 (w dwudziestoleciu 
międzywojennym cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców 
Wilna3) oraz na Kurpiach (Tkactwo... 2019). W Polsce radziużka była 
wytwarzana również na Podlasiu4, w tym na obszarach nadbiebrzańskich. 

1 „Polesie słynie z piękności swych haftów i płócien wyrabianych w chacie 
wiejskiej. Niemniej piękne są poleskie tkaniny ludowe, makaty tkane z lnu 
(tzw. perebory) i radziużki tkane przeważnie kolorowym wątkiem na osnowie z lnu sza-
rego, naturalnego” (Kobiety... 1939: 87).

2 Informację o modzie, jaka zapanowała na tę tkaninę znaleźć można w przed-
wojennej prasie: „Radziuszki (dzierużki) typowa tkanina dla obszaru północno-
-wschodniego jest używana jako przykrycie łóżek, wozów, czasami zawiesza się 
ją w chacie na ścianie. Tkana ze lnu lub lnu i wełny o motywach kostkowych, 
układanych rozmaicie, barwy różne; przeważnie radziuszki są 2 kolorowe, szaro-
-białe, biało-czarne, sino-czerwone itp. wykonywane na wąskich warsztatach, zszy-
wane pośrodku. Bazar Przemysłu Ludowego w Wilnie, wykorzystując dużą wartość 
dekoracyjną tych radziuszek, zaczął lansować tkaniny ozdobne, wykonywane na 
szerokich warsztatach, jako tkaniny meblowe, narzuty na tapczany itp. nie zmie-
niając charakteru i wykonania tkaniny” (Borysowiczówna 1938: 30).

Nazwa tej tkaniny pojawiła się także w poezji emigracyjnej jako fragment 
reminiscencji dawnego Wilna: „Tkaniny zwane z białoruska / dzieruszka (gruba) 
lub radziuszka / (cienka) są bardzo tu typowe / przez dymkę, czyli kolorowy / 
ornament, co na wierzch wychodzi, / roślinny lub geometryczny, / a zawsze piękny, 
wprost nad podziw, / i zawsze tak po swojsku śliczny” (Chciuk 1962: 1).

3 „Radziużka, która zawojowała w Wilnie i sanki dorożkarzy, i ołtarze kościo-
łów i sprzęty inteligencji i gmachy reprezentacyjne” (Orynżyna 1934: 301).

4 Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku na Podlasiu wiele osób zajmowało 
się wytwarzaniem tej tkaniny, o czym świadczy np. zorganizowany konkurs na 
rękodzieło ludowe i wystawa pokonkursowa w jednym z miasteczek w Polsce 
północno-wschodniej: „Wśród tkanin wysuwały się na pierwszy plan materiały 
dekoracyjne, przetykane, typu tzw. radziuszek, zazwyczaj dwukolorowe, wykonane 
całkowicie z lnu, z bawełny lub z lnu i wełny. Wszystkie te tkaniny miały wzory 
geometryczne, ułożone z drobnych kwadratów czy prostokątów, zbudowane na 
zasadzie szachownicy lub przenikających się kręgów. Wzdłuż boków dłuższych 
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Używano jej jako nakrycia na łóżko5 (Gaweł, Ryżewski (red.) 2012: 
241). Do dzisiaj podtrzymywana jest tradycja wytwarzania tej tkaniny6.

biegła zwykle bordiura o motywie układającym się z poziomych żeberek” (Cieśla-
-Reinfussowa 1953: 59).

5 radziuszka „[...] charakteryzuje się drobnym, geometrycznym wzorem oraz 
dwoma kolorami – zwykle jaśniejszy tworzy tło. Przy krawędziach tkano szeroką 
bordiurę” (Gaweł, Ryżewski (red.). 2012: 241).

6 Podlaską radziuszkę można było obejrzeć w sierpniu 2021 r. na wystawie 
tkactwa organizowanej jako rezultat projektu Podlaskie Sploty – II Festiwal Tkac-
twa, afi liowanego przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku. Wydano także 
katalog prezentujący różne rodzaje tkanin, w tym radziuszki – Podlaskie sploty
(www12).

Radziuszki z północnego Podlasia
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Mimo pewnych zastrzeżeń przedstawionych przez ESBM XI 30–31 
etymologię wyrazu radno należy uznać za przejrzystą. Można przyjąć, 
że stanowi on derywat od rdzenia *ręd- o pierwotnym znaczeniu struk-
turalnym ‘tkanina utkana w rzędy, w pasy’, a inne znaczenia są wtórne. 

Radno łączy się zapewne z pol. wyrzęda ‘pościel, odzież posażna’ 
(Tarnacki 1939: 27), znanym na Mazowszu, Kurpiach i w Tykocińskiem 
(kartoteka SGP) oraz rzędzina ‘tkanina rzadko utkana’ (ESUM V 154), po-
świadczona w SJPD VII 1485 u (związanego z Wilnem) Michała Balińskiego. 

Postać fonetyczna wyrazu radno z samogłoską a na miejscu pier-
wotnego ę wyraźnie wskazuje na pożyczkę wschodniosłowiańską, co 
przyjmuje SW V 463 (z ukraińskiego i białoruskiego), Tarnacki 1939: 
27, SJPD VII 795, Czyżewski 1986a: 97 (z ukraińskiego), Pelcowa 
1994: 85 (m. XIII), 1997: 193, 2001: 66 (pożyczka wschodniosło-
wiańska), Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 345, Kostecka-Sadowa 
2015: 249–250 (na północnym wschodzie z rosyjskiego i białoruskie-
go, na południowym wschodzie z ukraińskiego). Kurzowa natomiast 
w swoich opracowaniach polszczyzny lwowskiej (1985) i wileńskiej 
(1993) pożyczkę tę pomija.

W językach wschodniosłowiańskich jest to wyraz powszechnie znany. 
Ma też licznie utworzone od niego derywaty. Zwracamy na nie uwagę, 
gdyż mogą one być bezpośrednim źródłem zapożyczeń w języku polskim.

W białoruskim języku literackim występuje раднó ‘grube płótno z kono-
pi lub z grubej lnianej przędzy, a także wyrób z tego płótna’ i pot. раднíна 
‘ts.’ oraz przymiotnik раднны (TSBM IV 555–556). Wyraz podstawowy 
poświadczony jest już od XVI w. w postaciach радно, рядно i редно 
(HSBM XXIX 438–439). W gwarach białoruskich раднó i liczne utworzone 
od niego derywaty zanotowano w kilku znaczeniach, jako ‘grube, zgrzebne 
płótno’ przede wszystkim (pomijając pewne różnice fonetyczne) раднó 
i rzadziej раднíна, радннiца, a ponadto zupełnie sporadyczne радовынá, 
рядзíна, рядзжка oraz радавóе палатно, радовóе полотно, раднне 
полотно (LAB IV 180, s. 71–72), jako ‘samodział z grubych nici’ przede 
wszystkim радзга, радга, радзшка, радшка, раджка i kilka 
razy раднó oraz wyjątkowo радннка (LAB IV 191, s. 74), jako ‘płachta 
do noszenia paszy dla zwierząt’, przede wszystkim рaдзжка, rzadko 
раднó, рaдзга (LAB II 256, s. 104–105), ‘kołdra’ i ‘coś w rodzaju koł-
dry’ раднó, радзшка, радшка (LAB IV 187, 188, s. 73). Nazwy te 
są bogato poświadczone też w słowniku gwarowym północno-zachodniej 
Białorusi. Znajdujemy tu раднó m.in. w znaczeniu ‘cienkie liche płótno’,
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радзжка ‘grube płótno’ oraz przymiotnik раднiнóвы, раднны ‘zrobio-
ny z grubego płótna’, potwierdzone licznie na bezpośrednim pograniczu 
z Polską, a także w kilku białoruskich punktach porównawczych w Polsce 
na Białostocczyźnie (SPZB IV 241). Na Kosowszczyźnie w obwodzie 
brzeskim zarejestrowano радзшка ‘płachta do przykrywania konia’, 
‘niskiej jakości płótno’, tu także znana jest раднніца ‘obrzędy zwią-
zane z trzepaniem lnu’ (Zajka 2011: 197). Tarnacki 1939: 27, mapa 45 
powszechnie notował na Polesiu radno, ranno oraz raďuha, raďuška.

Również w języku ukraińskim wyraz ten oraz pochodne od niego 
derywaty są bogato udokumentowane. Tymčenko II 264 ma dwa zapisy 
z 1564 r. formy радно ‘рядно’ z księgi grodzkiej Łucka, Hrinčenko IV 
92–93 podaje ряднó ‘grube płótno z konopi’, ‘płótno zgrzebne’, ‘nakry-
cie, prześcieradło’, рядга ‘grube płótno’ zapewne jako synonim wyrazu 
ряднó oraz deminutivum ряджка, natomiast słownik języka współ-
czesnego notuje ряднó ‘prześcieradło lub nakrycie z samodziałowego
płótna’ i ‘kilim lub kołdra z grubej wełny’ oraz ряднна, рядга i de-
minutivum ряджка w znaczeniu ‘samodziałowe płótno z przędzy ko-
nopnej lub lnianej’, ‘prześcieradło lub nakrycie z takiego płótna’, a także 
przymiotnik ряднний ‘zrobiony z płótna samodziałowego’ (SUM VIII 
923–924). Natomiast w gwarach ukraińskich na Wołyniu występują 
formy z twardym r w nagłosie. W atlasie ukraińskim w bezpośrednim 
sąsiedztwie z gwarami polskimi od Polesia aż niemal po linię Lwów–
Tarnopol w znaczeniu ‘samodziałowe płótno lniane lub konopne’, zro-
bione z takiego płótna ‘prześcieradło’ lub ‘płachta do noszenia trawy’ 
notowano рωадно, rzadziej рад’уга, рад’ужка, zaś w gwarach ukraiń-
skich na terenie Polski, podobnie jak na Ukrainie na południe od linii 
Lwów–Tarnopol, плахта, a pod Winnicą раднó, рядха, ряджка
‘płótno samodziałowe’ (MSPG 325).

Równie częste jest ряднó i pochodne w języku rosyjskim. Już od 
XVI w. poświadczona jest ряднина ‘rodzaj grubego płótna z przędzy 
konopnej’, później też рядник ‘ts.’, poza tym pochodne przymiotniki 
ряднинный, рядень, рядной (SRJ XI–XVII XXII 285, 287), Dal IV 120 
sv. рѣдкий ma ряднó, рѣднó oraz рѣдна, рѣднка, рѣднна, ряднна, 
рѣдовна, рѣдовтина, рядовтина, рѣдчна, рѣдочь, рѣдга ‘gruba 
samodziałowa tkanina na worki i prześcieradła’, także wyroby z takiej 
tkaniny. Również w gwarach rosyjskich jest potwierdzone ряднó i liczne 
derywaty, jak рядна, ряднка, ряднна, рядовна, ряднýшка, рядýшка, 
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рядга, рядень ‘gruba tkanina samodziałowa’ (SRNG XXXV 340–344). 
Pomijamy podawane przez Dala i w słowniku gwarowym zapisy różnych 
form homonimicznych ‘cienkie, rzadko utkane płótno’. We współczesnym 
rosyjskim języku literackim notowane są ряднó, ряднна ‘gruba tkani-
na z przędzy konopnej lub lnianej’ oraz wyroby z takiego płótna i przy-
miotnik рядннный ‘zrobiony z takiego płótna’ (SSRLJ XII 1667–1668, 
Ožegov 2008: 928).

W leksykonie supraskim z 1722 r. (opartym na słowniku Beryndy 
z 1627 r.) odnotowano radno jako objaśnienie hasła ярига ‘рѧдно грубое’, 
a to oznacza ‘miech’ (Citko 2020: 602), por. brus. радно ‘gruba tkani-
na z przędzy konopnej lub lnianej’ TSBM IV 556; pol. radno ‘płachta; 
płótno utkane w rzędy z najgorszych włókien’ SGPK V 5.

Bezpośrednio do obszaru białorusko-ukraińskiego nawiązują gwary 
wschodniosłowiańskie na terenie Białostocczyzny. Zapisano tu radno i po-
chodne w kilku znaczeniach: jako ‘samodziałowe prześcieradło’ w roz-
proszeniu na całym terenie kilkanaście razy radno, raz w Bobrownikach 
rauha i najczęściej rauška/raďuška (AGWB VI 107, s. 26–27), jako 
‘kołdra’ 3 razy radno (AGWB VI 109, s. 32–33), ‘samodziałowe nakrycie 
na łóżko’ 10 razy w rozproszeniu radno i również 10 razy rauška nad 
samą granicą od Narwi aż niemal po Sokółkę (AGWB VI 113, s. 40–41) 
oraz ‘nakrycie na konia, na siedzenie na wozie, bryczce, saniach’ w roz-
proszeniu na całym niemal terenie radno, redno i rauška/raďuška 
(AGWB IX 450, s. 136–137).

Zapożyczone radno oraz liczne od niego formy pochodne mają dosyć 
bogate poświadczenia zarówno w polszczyźnie ogólnej, jak i w gwarach. 
Ich zestawienie podała już Kostecka-Sadowa 2015: 249–250, wymienia-
jąc formy radno, radziucha i radziuszka osobno dla znaczeń ‘płachta do 
noszenia trawy’, ‘płachta, płótno, prześcieradło’ i ‘kapa na łóżko’. Wykaz 
ten wymaga pewnych uzupełnień, a poza tym należy zwrócić uwagę na 
to, czy poszczególne derywaty mają bezpośrednie wzory w językach 
wschodniosłowiańskich. 

Radno ‘płótno utkane w rzędy z najgorszych włókien, płachta’ 
znajdujemy u J.I. Kraszewskiego w opisie życia szlachty w XVII w. 
„Na zamku dolnym gromada ludzi poosłaniana rozpiętemi radnami” 
(1875) i w pełnym białorutenizmów utworze W zimowy wieczór (1888) 
E. Orzeszkowej „pod radnem, czyli wielkim kawałem szarego płótna”, 
„aż rąbek radna uchylił”, „w grubych zwojach radna”, „w grube fale rad-
na” (por. SW V 463, który podaje jeszcze formę deminutywną radeńko
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‘płachta, nakrycie’ we wspomnieniach Józefa Rulikowskiego (1731–
1792), którego przodkowie przenieśli się z Wielkopolski na Wschód do 
województwa bełskiego: „a fryca nakrywano derką lub radnem, mó-
wiąc, iż go tu nie masz” oraz we lwowskim „Dzienniku Literackim” 
z 1857 r.: „Rogóżki, dywany proste lub radna i poduszki” (SJPD VII 
795, gdzie wyraz ten określany jest jako dawny i gwarowy). SWil II 1337 
uznaje radno za wyraz prowincjonalny, podając znaczenia ‘najgrubsza 
z wyrabianych na wsi lniana w rzędy robiona tkanina’ i ‘kawał płótna 
grubego, płachta’.

Również w gwarach polskich radno i pochodne mają liczne poświadcze-
nia. Nawiązują one bezpośrednio do dialektów białoruskich i ukraińskich.

Tarnacki 1939: m. 45, s. 27 odnotował radno ‘płachta’ na pograniczu 
poleskim. Spod Włodawy mamy ciekawe materiały porównawcze, gdzie 
z dialektów polskich zapisano radno, raďuha, raďuχa, raďuška, rauška, 
a z dialektów ukraińskich radno, raďuha, raďuχa, raďuška, raduška
(Czyżewski 1986a: 97, 1986b: mapa 126). Pelcowa podaje z Lubelszczyzny 
zasięg nazw związanych z radno na kilku mapach: w znaczeniu ‘płach-
ta do siania zboża’ radno, raduszka, radnianka grupujące się nad samą 
granicą od Białej Podlaskiej aż na południe od Hrubieszowa (Pelcowa 
SGL I (2012): 261 i 399 – mapa punktowa 28). Na mapie wcześniejszej 
(Pelcowa 1994: 85 – m. XIII i 113 – m. 6) dla nazw tych wyznacza za-
sięg nieco mniejszy. W znaczeniu ‘płachta do noszenia trawy’ wymienia 
zaś nazwy radno, radnianka, raduszka, raducha, reducha, które grupu-
ją się w paśmie przygranicznym od Białej Podlaskiej aż na południe od 
Hrubieszowa (Pelcowa 2001: 225 – mapa 119). Pelcowa 2012: 258 pisze 
zaś, że genetycznie wschodniosłowiańskie radno i raduszka ‘lniane prze-
ścieradło’ i ‘płachta do siania zboża’ występują w całej Lubelszczyźnie 
wschodniej, a na s. 261 przytacza je w znaczeniu ‘płachta do nosze-
nia trawy’: „Brało się ziele w raduszkie, no w te płachte, bo raduszka
i płachta to jedno, bo różnie mówi sie, płachta, raduszka, radno”.

Kartoteka SGP rejestruje ponadto radno w kilku bliskich znaczeniach: 
‘płótno na prześcieradła’ z Serpelic i Wyczółek pod Białą Podlaską, ‘prze-
ścieradło ze zgrzebnego płótna’ z Dobrzyniewa pod Białymstokiem, ‘na-
krycie własnej roboty na łóżko’ z Bud pod Hajnówką, ‘płachta’ z Rybnik 
pod Białymstokiem, ‘duża płachta rozściełana na furze przy zwózce zboża’ 
z Knyszyna (Kudzinowski, por. Rembiszewska 2007: 189). W Słowniku 
podlaskim (RóżnSłow) nazwa ta z dialektów polskich nie jest poświad-
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czona, co zapewne wynikało z braku wiedzy autorów o istnieniu tego 
desygnatu na północnym wschodzie Polski. 

E. Redliński w powieści Konopielka ma radno jako ‘grube, zgrzebne 
płótno’ (s. 73).

Radno i pochodne znane są wreszcie z Wileńszczyzny oraz z polskich 
dialektów kresowych. Na Wileńszczyźnie zanotowano radziuha i demi-
nutywne radziużka7 ‘płótno ze lnu z dodatkiem konopi, służące np. do 
pokrycia siedzenia w bryczce’ tylko z okolic Landwarowa i Mejszagoły 
(Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 345, SMPP 949). MAGP XII 563, 
s. 53–58 ma ten wyraz jedynie od polskich przesiedleńców na ziemiach 
zachodnich. W znaczeniu ‘(płótno) zgrzebne’ zanotowano: (płótno) ko-
nopny, na radna od informatora pochodzącego z Majdańskiej Huty koło 
Zdołbunowa w obwodzie rówieńskim oraz (płótno) radniane, na płachty 
od informatora z Rzewuszek koło Kowla. Poza tym Łopaciński 1899: 
863 wymienia radno ‘płachta’ z Wołynia, a Cechosz-Felczyk 2004: 349 
również radno ‘płachta’ z Hreczan na Podolu.

Dalsze przykłady z zachodniej Polski od przesiedleńców ze Wschodu 
podaje B. Falińska: jako ‘grube płótno z pakuł’ radowina od informatora 
pochodzącego z Rohoźnicy pod Wołkowyskiem i radnianica, radniane 
płótno od byłego mieszkańca Czernielowa z okolic Tarnopola (zestawia-
ne z gwarowymi nazwami białoruskimi radnina, radavina i radnjanae 
palatno) oraz jako ‘nakrycie z wątku ze szmat’ radno od informatora 
z Siechniewicz koło Prużan i radziuszka od osoby z Czernielowa, a ponadto 
radno określane jako podlaskie z Berezowa koło Hajnówki, co potwierdzają 
nasze materiały wschodniosłowiańskie z AGWB VI m. 113 z tego terenu 
(Falińska PST I (1974): 258, IV (1984): 23 i m. 111 oraz 27 i m. 116). 

Wyraz ten dostał się bezpośrednio z języka ukraińskiego lub za po-
średnictwem gwar polskich do języka mennonitów kanadyjskich, oczy-
wiście w czasie ich pobytu w Europie jako radnózak ‘worek płócienny’ 
(por. Siatkowski 1983: 34).

Z powyższego przeglądu widać, że oprócz podstawowego radno 
odnotowano liczne derywaty, jak dem. radeńko, przymiotnik radniany 

7 Osobliwe wyjaśnienie etymologiczne wyrazu radziużka można znaleźć w kata-
logu wystawy o tkaninach wykonywanych na Kresach: „nazwa powstała prawdo-
podobnie przez aliterację słowa derka – dziarużka, z drugiej strony gwarowe okreś-
lenia splotu rządkowego (dwustronnego) brzmiały: radno, u radoczki, uradny” 
(Zganiacz 2017: 36).
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e (w połączniu radniane płótno), pochodne radnianka, radnina, radniani-
ca, radowina, radiuha, radziuha i dem. radziużka, spolonizowane przez 
zastąpienie h przez χ raducha, radiucha, radziucha i pochodzące od tych 
spolonizowanych form dem. raduszka, radiuszka, radziuszka. Niemal 
wszystkie te formy mają bezpośrednie wzory w języku białoruskim 
i/lub ukraińskim. 

Osobny problem stanowi nazwa wsi Radziuszki pod Sejnami. W NMP 
X 75 przyjęto, że wieś ta miała dawniej nazwę litewską Rãdzuškė wywo-
dzącą się od litew. imienia Rodzius, Radzs, która uległa spolonizowaniu 
najpierw na Rodzieszki, a potem na Radziuszki. Jednak nie ma pewności, 
że wieś ta miała pierwotnie nazwę litewską. Tamara Buch 1961: 226 
bowiem opatruje tę nazwę gwiazdką, co oznacza, że owa miejscowość 
jest zamieszkała wyłącznie przez ludność słowiańską, a nazwa litewska 
została zapisana od Litwinów ze wsi sąsiednich. W każdym razie obec-
na nazwa ustaliła się pod wpływem nazwy pospolitej radziuszki. Badacz 
osadnictwa na północnym wschodzie Polski Jerzy Wiśniewski twierdzi, że 
obecna wieś Radziuszki, dawniej Radziejewskie, była zamieszkana przez 
chłopski ród Radziejewskich, może pochodzący ze wsi Radziejewo pod 
Rajgrodem (Wiśniewski 1963: 77), w znaczący sposób rewiduje infor-
macje zawarte w NMP. Zmianę nazwy wsi na Radziuszki Wiśniewski 
wiąże z napływem ludności litewskiej na Sejneńszczyznę po wojnach 
szwedzkich w XVII w. i traktuje to jako proces lituanizacji nazw sło-
wiańskich (Wiśniewski 1963: 130).
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Seroka, syroka, soroka ‘sroka’

Podane w tytule formy seroka, syroka oraz soroka mimo znacznego po-
dobieństwa, tłumaczy się w niejednolity sposób, co decyduje o ich róż-
nym pochodzeniu.

A. Kostecka-Sadowa 2015: 304 w jednym haśle podaje takie formy, 
jak soroczka, soroka oraz syroka, seroka, oznaczające ‘srokę’ i łącznie 
mówi o nich, że występujący tam pełnogłos świadczy o zapożyczeniu 
z języków wschodniosłowiańskich. Trudno jednak przyjąć, że mające 
największy zasięg w gwarach polskich formy syroka i seroka reprezen-
tują pełnogłos wschodniosłowiański. Były one już wcześniej objaśniane 
inaczej, o czym jednak autorka nie wspomina, mimo że teksty mówiące 
o rodzimym pochodzeniu tych form w swojej pracy przytacza.

Na niezwykłą postać formy seroka zwrócił uwagę już Kazimierz 
Nitsch WPP II [1911] 1955: 11; III 1954: 412; IV [1923] 1958: 73, 108, 
przyjmując tu bezzasadnie substrat niepolski, może nawet niesłowiański. 

Licznie występujące w gwarach polskich w okolicach Siedlec tego 
typu formy, jak seroka, syroka itp. trafnie tłumaczy Władysław Cyran 
1960: 61 wtórnie pojawiającym się elementem samogłoskowym przy 
sonornym r. Powołuje się tu na obserwacje Marii Dłuskiej 1950: 121, 
która zwraca uwagę na nieuświadamianie sobie na ogół, że na początku 
i na końcu zgłoski często mówimy: ǝrak, dǝroga, sǝroka, Marǝs, co przy 
przesadnie silnym wymówieniu wydobywa element wokaliczny na jaw 
i robi wrażenie komiczne i było wyśmiewane przez pisarzy (Bolesław 
Prus, Marek Nowakowski). Nam znane jest rozpoczynanie wykładów 
przez jednego z profesorów warszawskich od zwrotu perosze państwa 
‘proszę państwa’. Podobnie tłumaczy też liczne tego typu formy seroka, 
syroka, sıroka w gwarach Mazowsza Anna Basara 1965: 86. Pożyczką 
wschodniosłowiańską jest u niej zanotowana sporadycznie w Bledzewie 
pod Sierpcem forma saroka, zanotowana od informatora, który pięć lat 
służył w wojsku carskim. 

Józef Smyl na podstawie badań przeprowadzonych na Warmii i Mazurach 
w latach sześćdziesiątych XX w. stwierdził, że na tym terenie najczęst-
szą nazwą jest syroka. Występuje ona „przede wszystkim w południowej 
części Mazur. [...] W powiatach: giżyckim, piskim, szczycieńskim i wszę-
dzie na Warmii występuje wariant fonetyczny seroka (Smyl 1965: 151).

Przeciwko pożyczce form seroka, syroka przemawia także ich szeroki 
zasięg w gwarach polskich. W MAGP formy syroka, seroka i podobne 
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e panują zwarcie na dużym obszarze północnym i wschodnim, którego zachod-
nia granica przechodzi przez Kociewie, Kujawy, południowe Mazowsze, 
okolice nad środkową Wisłą i na wschód od Sanu; spośród nich syroka
przeważa na północnym zachodzie i zwłaszcza na południu wymienionego 
obszaru, seʸroka w jego części środkowej (MAGP VII 347, s. 143–145). 

Należy zwrócić uwagę na poświadczenia w Atlasie z Kaszub formy 
sëroka pod Wejherowem i syroka pod Bytowem. Dalsze materiały, m.in. 
z kartoteki SGP, potwierdzają ten szeroki zasięg form seroka i syroka, 
a także go nieco rozszerzają. Formę seroka zanotował SGPK V 215 
m.in. z Kujaw i z Poznańskiego, Pelcowa SGL III (2015a): 349 syro-
ka i seroka z Lubelszczyzny. Lorentz PW II 236 postać sǝroka podaje 
z Kaszub, sėroka zapisano na Kociewiu (SychtaKoc III 67), w AtlKiel 
Karola Dejny mamy formy syroka itp. pod Radomiem i koło Rzeszowa, 
u Dejny 1983: 137 formę seroka koło Radomska. 

Poza tym w gwarach polskich na całym terenie występuje forma sro-
ka, na Śląsku stroka, a w Klukach pod Słupskiem archaiczna forma bez 
metatezy sarka. Notuje ją też Lorentz w gwarach słowińskich, w gwarze 
główczyckiej i w Cecenowie: sarka obok sroka i sarčą obok sročą ‘pisklę 
sroki’ – Lorentz PW II 203 i w Lorentz GPom 98, 453, 540, 669, 746. 

W piśmie seroka, syroka itp. pojawiają się rzadko. SStp VIII 386 ma 
ze średniowiecznej poezji łacińskiej z początku XV w. odosobniony za-
pis *szyroka (zapewne *syroka). W kartotece SPXVI seroka ‘sroka’ po-
świadczona jest w Zapiskach warszawskich oraz w słowniku G. Calepina. 
SW VI 75, 374 jako gwarowe wskazuje seroka ‘sroka’ oraz serokos, 
serokosz ‘ptak dzierzba’.

Jako formy z rzeczywistym pełnogłosem MAGP wydziela zapisy gru-
pujące się w wąskim pasie nadgranicznym: saroka w Radziuszkach pod 
Sejnami, soroka w powiatach z miastami Bielsk Podlaski, Biała Podlaska, 
Radzyń Podlaski, Krasnystaw oraz w dialekcie kresowym Hanaczowa 
pod Tarnopolem, suroka we Włodawie, koło Chełma, Krasnegostawu, 
Hrubieszowa, Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i Biłgoraja oraz sȯroka
tylko z dialektu kresowego w Starej Hucie koło Buczacza. Na mapie są 
one wyznaczone też za pomocą izoglosy. Formy z pełnogłosem w po-
chodnym przymiotniku srokaty ‘różnobarwny’ odnotowuje MAGP XI m. 
518, s. 98–102 z Płazowa pod Lubaczowem (sъrokaty) oraz z dialektu 
kresowego Starej Huty koło Buczacza (sorokaty).

Na formy z pełnogłosem zwrócono uwagę w kilku opracowaniach, 
uważając je słusznie za pożyczki wschodniosłowiańskie. Zdancewicz 
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1964: 242 saroka ‘sroka’ w gwarach sejneńskich uważa za wpływ bia-
łoruski (brus. сарóка), 1966: 54 wymienia spod Sejn zapożyczone formy 
saroka ‘sroka’, saroi, saročka, sarokuć ‘pisklę sroki’, Saroka nazwisko, 
Sorokovo, Sorokuć ‘syn Soroki’. Na wpływ białoruski wskazuje tu też 
akanie. Należy przypomnieć wspomniany już sporadyczny zapis formy 
saroka w Bledzewie pod Sierpcem od informatora służącego dłuższy 
czas w wojsku rosyjskim.

Mieczysław Buczyński 1967: 228 podaje z Huszczy pod Białą Podlaską 
soroka i sorokos, Feliks Czyżewski 1986a: 97 spod Włodawy soročka 
‘sroka’: „soročka, voronka ećam kaše važyła” (Wisznice), Władysław 
Cyran 1960: 65 na wschód od Siedlec sporadycznie w Lipnie i Kornicy 
soroka (natomiast na pozostałym terenie seroka w różnych odmiankach, 
por. wyżej). W kartotece SGP z Lubelszczyzny szczególnie często po-
świadczona jest forma suroka, dowodząca przejęcia z gwar ukraińskich 
(por. też Rieger 2011: 114). Postać soroka ‘sroka’ odnotowano też w pol-
skim dialekcie kresowym w Oleszkowcach pod Tarnopolem (Cechosz-
Felczyk 2004: 201). 

Nie ma zatem podstaw, by nie uważać form seroka, syroka za rodzi-
me na gruncie polskim, pożyczkami natomiast są formy z rzeczywistym 
pełnogłosem: saroka, soroka, suroka itp. 

Warto natomiast zwrócić jeszcze uwagę na reprezentujący wschod-
niosłowiański pełnogłos wyraz soroczka ‘koszula’, który nie jest związa-
ny etymologicznie z omawianymi tu nazwami ‘sroki’ (por. np. Vasmer 
ESRJ III 724–725, ESUM V 358). Pożyczkę wschodniosłowiańską za-
kładali tu Kurzowa 1985: 492, Czyżewski 1986a: 97, Kostecka-Sadowa 
2015: 192. 

Soroczka ‘koszula’ została zanotowana na ścisłym pograniczu wschod-
nim oraz w gwarach kresowych na Ukrainie. MAGP VIII m. 366, s. 60–
61 podaje ją tylko z Bud pod Hajnówką i z Serpelic pod Białą Podlaską 
oraz od przesiedleńców z Hanaczowa pod Lwowem. Dalsze przykłady 
znajdujemy w kartotece SGP: z miejscowości Orzechowicze koło Bielska 
Podlaskiego, z Dąbrowy Białostockiej koło Sokółki (w postaci z biało-
ruskim akaniem saročka), z Kornicy na wschód od Siedlec (jako dawne 
obok nowszego košula – Cyran 1960: 66), spod Włodawy (Czyżewski 
1986a: 97) oraz z Hołoskowic w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego. 
Kurzowa przytacza soroczkę ‘koszulę’ z książki Stanisława Vincenza po-
święconej Huculszczyźnie (Vincenz 1978) oraz powołuje się na własne-
go informatora ze Lwowa. Ponadto spod Włodawy podaje ją Kostecka-
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e Sadowa 2015: 192 „Soroczka nieprana nazywa się z łoskiem [sic!] i taką
uważają za najładniejszą” (Wisła IV 977) oraz Pelcowa 2012: 258 so-
roczka ‘koszula’ z północno-wschodniej Lubelszczyzny, z powszechną 
(Pelcowa 2015b: 93, SGL VII (2020) 442–443) w tej okolicy etymolo-
gią ludową: „Soroczka to czterdzieści prac trzeba było wykonać, żeby
zrobić koszule, i to stąd soroczka, a tera komu by sie chciało, koszule
w sklepie kupi i tyle” (z Dubicy koło Włodawy). 

W polszczyźnie pisanej soroczka ‘koszula’ pojawia zupełnie rzadko. 
Brak jej w kartotece SPXVI, a w kartotece SXVII–XVIII znajdujemy 
ją w specjalnym źródle z pierwszej połowy XVII w., w prześmiewczej 
Mowie Rusina Iwana Mieleszki, kasztelana mścisławskiego, na sejmie 
w Warszawie w 1589 r. („a soroczki aż do kostek” – Malewska 1959: 
240, Barłowska 2008: 104) oraz w Regestrze złoczyńców grodu sanoc-
kiego, a SWil II 152 określa ją jako prowincjonalną, co przytacza SGPK 
V 189, SW VI 268 natomiast soroczkę ‘koszulę’ uznaje za gwarową. 
Warto dodać, że w języku handlowym znana jest ukraińska soroczka
‘wyszywana/haftowana długa biała koszula’. Podobnie zapewne było i na 
Kresach, bowiem do typowego stroju Polaków należała koszela, a inne-
go rodzaju koszule, wyszywane soroczki nosili Ukraińcy. W literaturze 
powojennej soroczka pojawia się w prozie A. Kuśniewicza (Kurzowa 
2007: 444, 448, 449).

W gwarach wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie dla ‘koszu-
li’ podawano obocznie saročka, soročka, suročka oraz kašula, košula, 
kosula, określając zazwyczaj pierwszą nazwę jako dawną, a drugą jako 
nową, polską (AGWB I 95 i IX m. 480, s. 220–223). Zdaniem Kazimiery 
Pastusiak, autorki komentarza do tej mapy, podobna sytuacja panuje na 
znacznym obszarze dialektów białoruskich i ukraińskich, gdzie również 
często obocznie występują obie te nazwy, z których druga jest uznawa-
na za nowszą.

Już w DABM m 328, s. 932–933 saročka bywała określana jako 
starsza niż uważana za nazwę polską kašuľa.

W AUM II m. 293 obie nazwy notowano np. w pobliżu granicy 
z Białorusią nad Styrem i nad Słuczą, a zwłaszcza na pograniczu polsko-
-ukraińskim między Przemyślem i Lwowem. Poza tym soročka została 
zapisana w wielu punktach ukraińskich na terenie Polski: w Dobrowodzie 
na południe od Hajnówki (654), Żerczycach pod Siemiatyczami (655), 
Nosowie na północ od Białej Podlaskiej (656), Kobylanach pod Terespolem 
(657), Stawkach na północ od Włodawy (658), w Krzywowierzbie 
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między Włodawą a Parczewem (659), w Brzeźnie koło Chełma (660) 
i Horyszowie nieco na wschód od Zamościa (661), a także na samym 
południu w Krempnej koło Jasła (666) i w Komańczy koło Sanoka (667).

Poza tym w AUM notowano w punktach ukraińskich na południu Polski 
pożyczkę polską košuľa w Cetuli, gmina Wiązownica, pod Jarosławiem 
(662) i w Hłomczy pod Sanokiem (663) oraz pożyczkę słowacką košeľa 
w Wierchomli koło Piwnicznej-Zdroju (664) i w Bartnem koło Gorlic (665).

Na Łemkowszczyźnie w części zachodniej występuje głównie košeľa, 
a w części wschodniej soročka (AJDŁ I m. 19).

W potocznej świadomości wyraz soroczka nasuwa skojarzenia ze 
wschodnią Słowiańszczyzną, o czym chociażby świadczy tytuł reportaży 
Angeliki Kuźniak – Soroczka (2020). Tytułowa soroczka to płócienna 
koszula, ozdabiana haftowanymi ornamentami, którą nakłada się zmarłym 
na Ukrainie, pozwala na godne spotkanie ze śmiercią. Jest ona symbolem 
przywiązania do tradycji.

Jak widać, na pograniczu wpływy są obustronne. Przy słabym po-
świadczeniu w języku pisanym można przyjąć, że szeroki zasięg soroczki 
‘koszuli’ na terenie Polski sięga zapewne dawnych czasów.
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Wyraz skowroda ‘patelnia’ występuje powszechnie w językach wschod-
niosłowiańskich, a w języku polskim stanowi regionalizm północno-
-wschodni, z zasięgiem charakterystycznym dla pożyczek ruskich. 

W językach wschodniosłowiańskich ma on przeważnie postać z peł-
nogłosem, ale znane są też różne formy uproszczone. 

W języku białoruskim wyraz ten poświadczony jest od XVI w.: 
w Biblii Skaryny występuje w postaci cerkiewnej сковрада, скаврада
oraz сковрадка, скаврадка (HSBM XXI 348), ale już od XVI w. też 
w postaci z pełnogłosem сковорода (HSBM XXXI 348). We współcze-
snym białoruskim języku literackim występuje скаварадá, скаварóдка
‘patelnia’, скаварóднiк ‘chleb upieczony na patelni’ i przymiotnik 
скаварóдны ‘dotyczący patelni’ (TSBM V/1: 146). W atlasie gwar bia-
łoruskich można zauważyć znaczne zróżnicowanie form. Odnotowano 
tu: скаварадá, скаварóдa, скóварадá, скóварадь, a także скаравадá, 
скаравóда (LAB IV m. 420, s. 132). Ponadto pod hasłem скаварадá

Skowroda ‘patelnia’
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została zmapowana forma z uproszczeniem w nagłosie скварадá, wystę-
pująca w rozproszeniu w szerokim pasie na pograniczu polskim i litew-
skim. Poza tym pojawiają się formy bez pełnogłosu скувродá w p. 98 
Radostowo (Радастава) pod Brześciem i скоўродá w p. 138 Zasincy 
(Засiнцы) pod Mozyrzem. Występują także formy z okaniem (ukraińskie). 
Również w tzw. słowniku pogranicza często notowano uproszczoną formę 
скварадá: pod Grodnem, Lidą, Wilejką, Szczuczynem i Baranowiczami, 
poza tym na Łotwie скварóда, rzadziej сквóрода oraz formy pełniejsze 
скаварадá i сковородá (SPZB IV 444–445, z błędnym zapisem w haśle 
сквóрада zamiast скварóда), sporadycznie też скарвадá na Litwie i na 
Białorusi na pograniczu z Litwą (SPZB IV 440).

W języku ukraińskim jako nazwa osobowa zapisana jest forma 
Сковородинъ już w roku 1499 (SSUM II 349). Znany więc był i ape-
latyw. Hrinčenko IV 138 ma сковородá ‘patelnia’ i formę zdrobniałą 
сковорíдка. Również współcześnie w języku ukraińskim występują for-
my сковородá ‘patelnia’ i deminutivum сковорíдка (SUM IX 289–290). 

W języku rosyjskim konkurowały ze sobą od dawna formy rodzime 
z pełnogłosem i cerkiewne z grupą -ra-. W słowniku Srezniewskiego 
występują zarówno сковорода, сковородка ‘patelnia’ (III 375–376), 
jak i cerk.-słow. сковрада, сковърада ‘ts.’ oraz сковрадьникъ ‘pieczo-
ny placek’ (III 377). Bogatą dokumentację form rodzimych сковорода, 
сковородка ‘patelnia’, również w wielu innych znaczeniach oraz licznych 
derywatach, jak сковородникъ ‘urządzenie do chwytania patelni’, przy-
miotnik сковородный, a także form cerkiewnych сковрада, сковрадникъ 
‘pieczony placek’, w tym przymiotnik сковрадный przynosi SRJ XI–XVII
XXIV 217–220. Dal IV 200–201 podaje сковородá, сковорóдка ‘pa-
telnia’ i określaną jako cerkiewną formę сковрáда. Współcześnie wy-
stępują сковородá ‘patelnia’, сковорóдка ‘mała patelnia’, сковорóдник 
‘urządzenie do chwytania patelni’, сковорóдный przymiotnik (SSRLJ 
XIII 982–983). Rosyjski słownik gwarowy, jako dyferencjalny, koncen-
truje się na podawaniu wieloznaczności wyrazu сковородá w gwarach 
rosyjskich, jak np. ‘gliniany garnek’, ‘górna część na piecu rosyjskim’, 
‘pierwszy rząd snopów w kopce’ itp., nie uściśla jednak zasięgu teryto-
rialnego wyrazu.

Gwary wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie wyraźnie nawią-
zują do gwar białoruskich i ukraińskich. Na szczególną uwagę zasługu-
je tu forma z uproszczonym nagłosem skvarada (AGWB VI m. 190, 
s. 222–223), która właściwa jest także gwarom białoruskim na szerokim 
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e pograniczu językowym polsko-litewskim. Jak wspomnieliśmy, była ona 
poświadczona zarówno w LAB, jak i w SPZB. Natomiast forma deminu-
tywna skavarȯtka, skavarotka, skovorȯtka, skovorotka tego uproszcze-
nia nie wykazuje. Poza tym sporadycznie pojawia się forma skarvada, 
występująca też na pograniczu z Litwą (por. wyżej) oraz dwie formy 
z polskim rozwojem grupy tort lub jako rezultat ściągnięcia: skovrȯtka
w Krasnoborkach nad Biebrzą (p. 7) i skoroda w Pokaniewie na północ 
od Siemiatycz (p. 101). Wszystkie te formy grupują się głównie w czę-
ści północno-wschodniej aż po Supraśl, a dalej na południu sytuują się 
w zupełnym rozproszeniu. Z ich układu na mapie wynika, że na znacz-
nym terenie zostały one wyparte przez polski wyraz patelnia.

Słusznie zwrócono już uwagę, że skowroda jest w języku polskim 
regionalizmem północno-wschodnim, co zaświadczają liczne materiały.

SGPK V 153 podał skowrodę ‘patelnię’ spod Augustowa (Osipowicz), 
z okolic Kolna (Łopaciński 1899: 882), z Tykocińskiego (Gloger), a po-
nadto postać skawroda z terenu Litwy. W AGM VI m. 273, s. 70 skow-
roda występuje dosyć często, sporadycznie skowryda i zdrobniałe skow-
rodka f., skowrodek m., w północno-wschodniej części Mazowsza aż 
po linię Przasnysz–Ostrołęka–Zambrów. Pelcowa SGL VI, 2019, m. 55 
(s. 508) spod Włodawy (Żdżarka, Zbereże) przytacza postać skoworda.

Do tego obszaru nawiązuje bezpośrednio wschodnia część Mazur: 
„Przyjaciel Ludu Łecki” z roku 1842, nr 12 ma „soczewicza na skowrodzie
upalona”, w kartotece SOWM zanotowano skowrodę w powiatach: giżyc-
kim, mrągowskim, szczycieńskim, piskim i oleckim, ale już informatorka 
ze Zgniłochy w powiecie nidzickim twierdziła, że wyrazu tego dawniej 
nie znała, bo była tu w użyciu panefka. Kartoteka SGP zamieszcza dal-
sze przykłady z terenów sąsiadujących: z Mazowsza Pruskiego, z Kurpi 
(Adam Chętnik 1936: 27: „po tyglach nastały patelnie – skowrody”, por. 
też SłowKurp 210: patelnia – skowroda a. skowreda), spod Łomży (Czyż 
2005: 31 powołująca się na Chętnika), spod Grajewa (Bełda, Szymany), 
z okolic Suwałk i Augustowa (Kolberg 1887 V 49, Osipowicz 2009: 
110), z Filipowa na Suwalszczyźnie (Obrębska-Jabłońska 1972: 34), spod 
Tykocina (Gloger 1893: 875 informuje, że skowrody były dawniej zna-
ne tylko w kuchniach szlacheckich), spod Białegostoku (Dobrzyniewo), 
z okolic Sejn (Zdancewicz 1964: 242, 1975: 33 podaje formę skavroda), 
a także spod Krasnegostawu (Siennica Różana). Gloger nazwy tej używa 
także w tekście o zwyczajach zapustnych – „na patelni, czyli skowrodzie” 
Gloger [1877] 2015: 624).
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Skowrodę rejestrowały XVI-wieczne księgi miejskie Knyszyna 
(Kuryłowicz 2005: 208), z okolic Knyszyna notował ją Kudzinowski, 
ale pod koniec XX w. była ona używana tylko przez pokolenie najstar-
sze, natomiast pokolenie średnie i najmłodsze przejęło już ogólnopolski 
wyraz patelnia (Rembiszewska 2006: 94–95, 2007: 56, 195). 

W kartotece SGP podano kolejny przykład z miejscowości Piertanie 
i Wigry koło Suwałk „ićće ėći pȯ vode, dam vam kasy na skȯvrode” 
z rękopisu pracy doktorskiej Steff ena z 1939 r. (w AGM VI (1983): 70 
jako źródło podano błędnie pracę Steff ena z 1937 r. dotyczącą Warmii). 
Ponadto słownik podlaski notuje skowrodę ‘patelnię’ z Suwalszczyzny 
(Bacewicz; Jagłowska 2004: 135 – „A na post skowrody w piecu po tłu-
stościach wypalali”) oraz z Sokółki (Nowowiejski) (RóżnSł 182).

Skowroda znalazła się także w utworach kilku pisarzy związanych 
z Kresami. Użył jej („jajecznica na skowrodzie”) w swoich Pamiętnikach 
szlachcic wołyński Jan Duklan Ochocki (1766–1848), poza tym J. Słowacki 
„Lud taki wstanie, mówili prorocy, że miodem ludów napełni skow-
rody” (SW VI 168), a także A. Mickiewicz „ci niosą drwa, ci z mle-
kiem i winem sagany, leją w kotły, skowrody, w rondle, dym wybucha” 
(SJAM VIII 139), co przytacza SWil II 1497, a także SJPD VIII 326, 
określając jako wyraz gwarowy wschodni. Pojawia się również w poezji 
Adama Ważyka, urodzonego w Warszawie: „Łowco! dzikie gęsi wędzisz 
w dymie fajek / pod skowrodą mięsiw śpisz jak mech pod skrzydłem 
czajek” (Ważyk, Szachy), co może dowodzić szerszego zasięgu. 

Ponadto u przesiedleńców na ziemie zachodnie Polski spod Nowogródka 
odnotowano skoworoda i skarawada (Lewaszkiewicz 2017: 436).

Ze względu na przedstawiony wyżej swój północno-wschodni zasięg, 
charakterystyczny dla pożyczek wschodniosłowiańskich, wyraz skowroda 
‘patelnia’ został uznany za przejęty ze Wschodu przez Wereniča 1990: 
109, Kurzową 1993: 429, Nowowiejskiego [2004] 2010: 270 i Kostecką-
Sadową 2015: 251 bez żadnych zastrzeżeń. Jedynie Rembiszewska 2007: 
56 zwraca uwagę, że u nas wyraz ten wykazuje regularny polski rozwój 
grupy *tort zamiast wschodniosłowiańskiego pełnogłosu. 

Mamy tu więc pewną sprzeczność: zasięg przemawia za pożyczką, 
postać fonetyczna za rodzimością wyrazu. Oczywiście można założyć, że 
przy zapożyczeniu wyrazu uległ on polonizacji fonetycznej, ale w takich 
wypadkach w naszych materiałach mamy zazwyczaj do czynienia z licz-
nymi wahaniami między formą z pełnogłosem i z formą spolonizowaną. 
Tu jednak powszechnie panuje postać skowroda.
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e Na osobną uwagę zasługują wreszcie nazwy wsi mające w swojej 
podstawie wyraz pospolity skowroda. 

W powiecie łowickim w gminie Chąśno dziś są dwie wsie: Skowroda
Południowa i Skowroda Północna. Zapis Skowroda pojawia się od po-
czątku XV w.: 1428, 1478 1513– 1523 itd. Nazwa ta pochodzi zapewne 
od appellativum skowroda ‘patelnia’ w znaczeniu toponimicznym ‘miej-
sce płaskie, plackowate’, por. NMP XIV 59.

W Kieleckiem koło Pińczowa jest Skowronno, obecnie dwie wsie 
Skowronno Dolne i Skowronno Górne. Pierwotne zapisy nazwy tej miej-
scowości: Skowrodlno, Scowrodne (1174–1176), Skowrodno (1210), Sco-
wrodlno (1256), Scowrodlno (1397), Skowrodno (1470–1480), Skowrodlno
(1504), Skowrodno (1564–1565) wyraźnie wskazują na pierwotne 
Skowrodno/Skowrodne (nieraz z wstawnym -l-) pochodzące od stpol. 
skowroda ‘patelnia’, w przenośnym znaczeniu ‘miejsce płaskie’. Postać 
współczesna powstała w wyniku uproszczenia grupy -dn- > -n- lub od-
zwierciedla etymologię ludową, por. Wójcik 2001: 146, NMP XIV 60.

Przedstawione nazwy miejscowe pokazują, że wyraz skowroda ma bardzo 
dawne poświadczenia w języku polskim i pierwotnie wyznaczał dosyć sze-
roki zasięg, znacznie wykraczający poza Mazowsze.

Należy wreszcie zwrócić uwagę, że w słownikach etymologicznych 
uwzględniających całą Słowiańszczyznę pol. skowroda nigdzie nie jest trak-
towana jako pożyczka, por. Machek ES-2, 548–549, Vasmer ESRJ III 644, 
ESBM XII 99, ESUM 99, ESJS XIV 824–825. Okazuje się, że rdzeń ten 
ma zasięg ogólnosłowiański lub niemal ogólnosłowiański, jeśli uznamy, 
że przykłady czeskie są niepewne. W językach łużyckich (głuż. škorodej, 
dłuż. škorod(w)ej), doszło do zmiany zakończenia zapewne pod wpływem 
synonimicznego wyrazu panej, panwej (por. Schuster-Šewc III 1445).

Poza tym formacja *sk(o)vorda nie jest ograniczona tylko do języków 
wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego i języków łużyckich. Ma ona 
poświadczenie w języku starosłowiańskim. Mianowicie w Kodeksie su-
praskim jest kilkakrotnie zanotowana forma skovrada ‘patelnia’, poza tym 
w słowniku tym występuje skovradnik] ‘placek usmażony na patelni’ 
(SJS IV 89). Wyraz skowroda ‘patelnia’ został utrwalony w słowniku 
cerkiewnosłowiańsko-polskim, wydanym w 1722 r. w Supraślu, w haśle 
сковрада (Citko 2013: 26, 2020: 600). Lilia Citko traktuje go jako po-
życzkę ruską (Citko 2019: 106). 

Słowiańska *skovorda została też zapożyczona do języka rumuńskiego 
jeszcze przed metatezą jako scovardă w znaczeniu ‘placek’. Zamieszcza 



253

ją słownik Tiktina III 1391 z Biblii z roku 1688 oraz z kilku słowników, 
poza tym występuje tu pochodny czasownik scovîrda ‘przybierać wklęsłą 
formę’. Świadczy to, że formacja *skovorda była dobrze znana również 
na południu Słowiańszczyzny. Nie ma więc podstaw, by negować moż-
liwość jej pojawienia się również w języku polskim. 

Obecnie jesteśmy skłonni opowiedzieć się właśnie za tą drugą moż-
liwością, przyjmowaną zresztą powszechnie przez autorów słowników 
etymologicznych. Mamy tu do czynienia z dawną wspólnotą obejmującą 
właściwie całą Słowiańszczyznę, wspólnotą sięgającą zapewne dawnych 
czasów sprzed metatezy grupy tort. Za zapożyczone natomiast uznamy 
tylko obce fonetycznie formy, jak skawroda pod Sejnami i na Litwie oraz 
skoworoda u polskich przesiedleńców spod Nowogródka. 
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W językach wschodniosłowiańskich wyraz szczupać ‘dotykać, ma-
cać’ występuje powszechnie, w języku polskim zaś jest regionalizmem 
(por. ESUM VI 515–516). Kurzowa 1993: 435 w związku z tym uznała 
go za pożyczkę. Nowsze materiały pozwalają na uściślenie charakteru 
tego zapożyczenia.

We wschodniej Słowiańszczyźnie щупати ‘dotykać, obmacywać’ 
znane jest od XIV w. (Srezniewskij III 1614).

W języku białoruskim ma on liczne potwierdzenia zarówno w języku 
literackim, jak i w gwarach. Słownik współczesnego białoruskiego języ-
ka literackiego notuje czasownik шчýпаць ‘dotykać, macać’, też ‘macać 
(kury)’ i przen. ‘starać się czegoś dowiedzieć’ (TSBM V/2, s. 420). Jest 
on dokumentowany od XVI w. w postaciach щупати, счупати, щюпати
w znaczeniu ‘rozpoznawać coś przez dotyk’, ‘upewniać się w czymś’ 
(HSBM 37, s. 251). W gwarach шчýпаць ‘macać (kury)’, wykazujące 
duże zróżnicowanie fonetyczne, znane jest właściwie w całej Białorusi, 
ale na południe od linii Grodno–Mińsk–Mohylew występuje w pewnym 
rozproszeniu obok мáцаць (LAB I 109, s. 62). W słowniku zachod-
niego pogranicza białorusko-polsko-litewskiego odnotowano шчýпаць
‘macać’, też ‘macać (kury)’ (SPZB V 519–520), a ponadto przysłówko-
we óшчупкам ‘po omacku’ (SPZB III 267).

W języku ukraińskim nie ma tego czasownika w słownikach wcze-
śniejszych, podaje go dopiero słownik języka współczesnego, ale o jego 
żywotności świadczą liczne formy prefi ksalne: щýпати, щýпатися
‘macać, obmacywać’, też ‘macać (kury)’, ощýпати, ощýпувати ‘ob-
macać, obmacywać’, пощýпати, пощýпувати ‘pomacać, wymacać, 
obmacać’, też ‘macać (kury)’, прощýпати, прощýпувати ‘(z)badać 
przez dotyk, przez obmacywanie’ (SUM V 840, VII 355, VIII 493, 
XI 610).

Dal IV 658 ma щýпаць, щýпывать ‘pozna(wa)ć przez dotyk’, ‘ob-
macywać’ też ‘macać (kury)’, słownik współczesnego języka rosyjskiego 
щýпаць ‘macać, badać przez macanie’, też ‘macać (kury)’, ощýпывать
‘obmacywać, wymacywać’, пощýпаць ‘obmacać’, ‘wymacać’ (puls), 
пощýпывать ‘lekko obmacywać’ oraz przysłówkowe óщупью ‘po omac-
ku’ (SSRLJ VIII 1835, X 1761, XVII 1704–1075).

Linde V 571, 573–574 wymienia szczupać ‘macać, dotykać’ od XVII w. 
z utworów autorów związanych z Wołyniem – Daniela Bratkowskiego 
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z Łuckiem (1697) „Chmiel, gdy [...] z młodą tańczy, szczupnie, przyci-
śnie” oraz z Benedykta Hulewicza z Krystynopola (1791) „Tam niech 
mię cała ręka za co zdoła szczupie”.

Później notowane jest w SWil II 1626 szczupać, szczupnąć jako 
prowincjonalizm w znaczeniu ‘macać, dotykać palcami dla poznania’ 
i w SW VI 593 jako wyraz gwarowy szczupnąć, szczupać ‘pomacać, do-
tknąć palcami’ z cytatami powtórzonymi za Lindem z D. Bratkowskiego 
i B. Hulewicza oraz szczupnąć się, szczupać się ‘targnąć się, szarpnąć 
się, rzucić się’. 

Polskie szczupać ‘dotykać, macać’ ma dosyć bogatą dokumentację 
regionalną. 

Kurzowa 1993: 435 na podstawie świadectwa swojego informato-
ra stwierdza, że szczupać ‘skubać’ było znane w potocznej polszczyź-
nie wileńskiej w okresie międzywojennym. Znajomość tego wyrazu na 
Wileńszczyźnie spod Solecznik potwierdza Witold Wedecki w swojej 
powieści Czarne rondo (2006), pisząc „żeb płucy popieścić dymkiem 
pachnącym, od szrodka gardziołko poszczupać”, co trzeba rozumieć jako 
‘podrażnić’. Przywoływany przez Z. Kurzową C. Miłosz w Dolinie Issy 
(1998) ma szczupać chyba w znaczeniu ‘skubać’, ‘dotykać sprawdzając, 
co jest we wnętrzu’: „Konie, w cieniu, co padał od lip, opuszczały nisko 
głowy tkwiące w workach i z dna szczupały owies, oganiając się sennie 
od much; drogę odbyły daleką” (s. 44).

Szczupać ‘macać’, ‘macać kury’ występuje też w polskich dialektach 
kresowych: w Starej Hucie koło Buczacza (kartoteka SGP), w języku 
przesiedleńców ze wsi Tuligłowy szczupać, poszczupać (kury) (Paryl 
2004: 106).

Regionalizm ten jest dobrze znany gwarach na północnym Podlasiu, 
zwłaszcza na Białostocczyźnie i obszarach przyległych. Już SGPK I 293 
podawał szczupać ‘macać’ spod Augustowa (Osipowicz 2009: 114) i z po-
wiatu bielskiego (Czarkowski), kartoteka SGP ma ponadto szczupać ‘ma-
cać, dotykać’ ze wsi Kamianki-Wańki we wschodniej części pow. siedlec-
kiego, ‘macać kury’ z Huszczy pod Białą Podlaską, w Bacikach Średnich 
i pod Miłkowicami koło Siemiatycz, sporadycznie poza Podlasiem aż ze 
wsi Janki Młode pod Ostrołęką oszczupać (guz) [oscupa gus] ‘obma-
cać’, a słownik podlaski scupać/szczupać ‘macać’, a często także ‘ma-
cać kury’ spod Drohiczyna (Czarkowski), spod Knyszyna (Kudzinowski, 
por. Rembiszewska 2007: 46, 193), spod Szepietowa (Brulińska), z oko-
licy Wysokiego Mazowieckiego (Rembiszewska), spod Ciechanowca 
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(Ratasiewicz) (RóżnSłow 145).

Należy też wspomnieć, że E. Redliński w Konopielce dla oddania 
kolorytu lokalnego użył wyrazu szczupać ‘macać’, ‘sprawdzać, czy kura 
zniesie jajko’: „wczoraj szczupała ja wieczorem, dwa [jajka] naszczu-
pała” oraz czasownika przedrostkowego „przeszczupujem śmieci” ‘prze-
szukujemy śmieci” (s. 8, 9).

Na szczególną uwagę zasługuje znajdujące się w kartotece SGP 
wyrażenie po oszczupku ‘po omacku’ z miejscowości Degucie na 
Suwalszczyźnie, które nie ma identycznego wzoru w językach wschod-
niosłowiańskich (por. brus. óшчупкам i ros. óщупью). W wersji zmazu-
rzonej znane było mieszkańcom powiatu wysokomazowieckiego jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych XX w.: „było tak ciemno, że po poscupku
doszłam do domu”1. Świadczy to o powszechności omawianego wyrazu 
szczupać ‘macać’, ‘macać (kury)’ na Podlasiu, który nawet posłużył do 
powstania rodzimego derywatu od tej podstawy. 

Możemy więc przyjąć, że to pożyczka wschodniosłowiańska, która 
przyjęła się na znacznym obszarze pogranicza wschodniego, a jej trwanie 
zostało wzmocnione występowaniem formacji pochodnych. Gdybyśmy 
mieli jakieś dowody, że wyraz ten znany był tu od dawna, to nie byłoby 
można wykluczyć dawnej wspólnoty białorusko-mazowieckiej.

1 Zapisane przez Dorotę Rembiszewską we wsiach powiatu wysokomazowiec-
kiego w 1996 r.
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Ślozy ‘łzy’

W MAGP włączono ślozy ‘łzy’ do wyrazów o zasięgach wschodniopolskich 
stwierdzając, że „ślozy (wyjątkowo śluzy) występują zwarcie na całym po-
graniczu wschodnim, ślezy na południu Lubelszczyzny, w Rzeszowskiem 
zanotowano ślåzy” oraz za pomocą izoglosy wyznaczono zasięg tych 
form obejmujący najbardziej zachodnie punkty: Radziuszki w pow. su-
walskim, Borawskie na samym wschodzie pow. oleckiego, Szymany 
koło Grajewa, Rubcowo pod Augustowem, Tykocin (z Glogera 1893: 
882, podającego też pochodne ślozka, ślozeńka, ślozulka, ślozulecka, 
ślozuleńka), Bańki i Budy w Bielskiem, Czarnoty koło Paprotni na wscho-
dzie pow. siedleckiego, Derewiczna na wschodzie pow. radzyńskiego, 
Włodawa nad Bugiem, Mszanna koło Woli Uhruskiej, Chomęciska Duże 
koło Zamościa, Moniatycze koło Hrubieszowa, Posadów na wschód od 
Tomaszowa Lubelskiego i Płazów na północ od Lubaczowa oraz form 
ślezy w Majdanie Górnym pod Tomaszowem Lubelskim i w Obszy pod 
Biłgorajem, śleze w Nowym Bruśnie pod Lubaczowem (MAGP VII 343, 
s. 132–134). Poza tym w MAGP odnotowano ślozy od przesiedleńców 
z Kresów Wschodnich: z Hanaczowa koło Przemyślan pod Lwowem, ze 
Starej Huty pod Buczaczem, z Majdańskiej Huty pod Zdołbunowem 
i Rzewuszek pod Kowlem. Zwrócono też uwagę, że poza wschodem 
forma ślozy została zapisana w Bronowicach pod Krakowem (MAGP 
XII 597, s. 184).

Ze względu na postać fonetyczną wyrazu *slьza, mającą wyłącznie 
wschodni zasięg występowania w gwarach polskich, była traktowana jako 
wyraz zaimportowany z języków wschodniosłowiańskich. Kondratiuk 
1975: 52 zakładał pożyczkę z języka białoruskiego lub ukraińskiego, 
a Nowowiejski [2004] 2010: 271 z białoruskiego. Źródłem mogły być brus. 
слязá, pl. слëзы, po liczebnikach 2, 3, 4 сляз, ukr. сльозá, pl. сльоз.

Później bez odwoływania się do Kondratiuka i materiałów MAGP po-
życzkę z białoruskiego na północy i z ukraińskiego na południu przyjmuje 
Kurzowa 1985: 241 i 1993: 437, wskazując na występowanie tego wyrazu 
w polszczyźnie Lwowa i Wilna oraz na liczne poświadczenia w kartotece 
SGP ze wschodniej Polski i z polskich gwar kresowych. Ślozy mają szeroki 
zasięg w gwarach polskich. W SGP i w Słowniku podlaskim (RóżnSłow 
144) zanotowano ślozy ‘łzy’ na Suwalszczyźnie (Bilwinowo, Filipów, 
Degucie, Magdalenowo, Olszanka), pod Augustowem (Strękowizna), 
pod Sokółką (Wierzchjedlina), w okolicy Knyszyna (u Kudzinowskiego, 
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e por. Rembiszewska 2006: 34; 2007: 49, 128, 202), koło Tykocina, Sokół 
(Perki-Franki), Grajewa (Bełda), Białegostoku (Dobrzyniewo, Wasilków), 
Bielska Podlaskiego, Siemiatycz (Drohiczyn, Baciki Średnie, Miłkowice), 
Białej Podlaskiej i na Lubelszczyźnie. Z Lubelszczyzny podaje ślozy ‘łzy’ 
również Pelcowa 1994: 87; 1997: 194; 2001: 66, 68, ale bez ściślejszej 
lokalizacji, a potem 2012: 258, 2020: 400 stwierdza, że występują w całej 
Lubelszczyźnie wschodniej (zasięg rozproszony). Wyraz ten notuje tak-
że amatorski słownik mowy przedwojennego Lwowa – śloza ‘łza, łezka’ 
„Wyczszyj sobi ślozy, taj nie płacz już wiency” (Domagalski 2018: 113); 
por. też zestawienia u Kosteckiej-Sadowej 2015: 170, 175 (gdzie lokali-
zacja gor = Gorlice nie ma uzasadnienia w materiale). 

Obecnie na pograniczu mazowiecko-podlaskim w okolicach Wysokiego 
Mazowieckiego niekiedy przedstawiciele średniego i starszego pokolenia 
używają wyrazu ślozy jako swoistego ekspresywizmu, mającego charakter 
ironiczno-prześmiewczy (np. „No już nie roń tych śloz, przecież kupię ci
ten rower”, „toż to nie tragedia, nie warte to twoich śloz”1).

Wszystkie te przykłady mieszczą się jednak na terenie wyznaczo-
nym w MAGP wyżej wspomnianą izoglosą. Poza tym mamy ślozy ‘łzy’ 
z gwar polskich na Wileńszczyźnie (SMPP 1134), z Łopatowszczyzny 
(Zdaniukiewicz 1972: 209), spod Landwarowa i z Mejszagoły (Rieger, 
Masojć, Rutkowska 2006: 391), z dawnego zaścianka Rakuciniszki koło 
Naczy na pograniczu białorusko-litewskim (Lubkiewicz-Urbanowicz 1988: 
17, 67, 140), z gwar polskich na Brasławszczyźnie spod Dryświat, Gajd 
i Widz (Rieger 2014: 262, u Smułkowej 2009: 8 jednak tylko w wy-
powiedziach białoruskich) oraz na Ukrainie pod Buczaczem, a także 
z Oleszkowiec i Hreczan na Podolu (Cechosz-Felczyk 2004: 216, 367) 
i ze wsi Tuligłowy (Paryl 2004: 109) oraz z Rumunii. 

Na szczególną uwagę zasługują rozszerzające zasięg podany w MAGP 
ślozi ‘łzy’ zanotowane przez Nitscha na wschodnim pograniczu Prus 
Wschodnich (Nitsch WPP III [1907] 1954: 317) oraz ślozy pod Oleckiem 
i w miejscowości Kwik koło Pisza (kartoteka SOWM), a zwłaszcza 
ślózá ‘łza’ w Lipnicy Wielkiej pod Babią Górą (Kąś 2011, II 439). Poza 
tym SGPK II 347–348 ma dwukrotnie zapisane ślozy z Szypliszek pod 
Suwałkami „ślozeńkami się oblewa” (Kolberg, 1964: 229). 

Wyraz ślozy ‘łzy’ był wprawdzie używany w polszczyźnie literackiej, 

1 Zapisane przez Dorotę Rembiszewską w Kuleszach Kościelnych i Gołaszach-
-Górkach w 2017 r.
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ale ostatnio zapewne już tylko żartobliwie, por. w Kronice (1582) Macieja 
Stryjkowskiego „Borys skoro usłyszał brzęk zbrojnych zabójców swoich 
do namiotu wielkim pędem nacierających, ulękł się i począł ślozy pusz-
czać jak strumienie” (Linde V 328, 345), u J. Słowackiego w Poemie 
Piasta Dantyszka „Z oczu śloza jedna wytoczyła się” (SW VI 732) 
i w utworze Ksiądz Marek „Pan oczy zaćmi ślozą”, u H. Sienkiewicza 
w Potopie „Królowi aż ślozy od ustawicznego rzechotania się płynęły” oraz 
w Kichusiu majstra Lepigliny Janiny Porazińskiej „Z oczu puściły mu się 
ślozy gorące” (akcja powieści toczy się w Krakowie, por. poświadczenie 
tego wyrazu w podkrakowskich Bronowicach) (SJPD VIII 1273), ślozy 
w piosence rekruckiej zapisanej w warszawskim Wilanowie „Płacze oj-
ciec, płacze matka rzewnemi ślozami” (Kolberg 1964: 122), por. SGPK II 
347–348. Z literatury powojennej Kurzowa 2007: 469 przytacza „ślozy 
u niego z oczu płyno” z utworu Melchiora Wańkowicza. Trudno jednak 
przypuścić, by przez gwary mogła się dostać ta pożyczka aż do Lipnicy 
pod Białą Górą.

Roch Sikorski w Pamiętniku mieszczanina podlaskiego, charaktery-
zując mowę mieszkańców Bielska, jako przykład przemieszania dwóch 
języków podaje: „Polacy zaś mówią np. «Ślozy mu się pokociły z oczu», 
to jest, łzy mu się wytoczyły z oczu” ((Sikorski [brw]: 33). Szczególnie 
często wykorzystuje regionalizm ślozy ‘łzy’ E. Redliński w powieści 
Konopielka (1973, m.in. s. 20, 29, 73).

Wszystko wydaje się wskazywać na pożyczkę, trudno jednak wyja-
śnić tak szeroki jej zasięg w gwarach polskich.

W polskim języku literackim upowszechniała się postać łza w wy-
niku uproszczenia się grupy spółgłoskowej w pierwotnej formie *slьza. 
Historycznie i w gwarach wyraz ten wykazuje wielką rozmaitość form, 
różnie się tłumaczących. 
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Nazwy ‘chlewu dla świń’ na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim 
wykazują dużą różnorodność. Niektóre z nich, ze względu na postać fo-
netyczną i/lub zasięg terytorialny, należy uznać za pożyczki ruskie. Ścisłe 
ustalenie ich zasięgów ma tu decydujące znaczenie dla przyjęcia bądź 
odrzucenia wpływu obcego.

A. Kostecka-Sadowa w swej pracy umieszcza hasło z nazwami 
świnarnik i świniniec na podstawie przytoczonych źródeł i oba wyrazy 
uważa za „zapożyczenie z języków wschodniosłowiańskich, w których 
występują takie odpowiedniki” (Kostecka-Sadowa 2015: 275, 279, 282, 
367). Przedstawiona przez nią lokalizacja tych wyrazów charakteryzuje 
się jednak niedokładnością i wymaga różnych korekt, a poza tym opusz-
czono występujące w kartotece SGP źródło SWM I 128 (Siatkowski 
1958: 55, 56, 84, 91, 114, m. 39), które pokazuje szerszy zasięg jednej 
z tych form w gwarach polskich. W związku z tym możliwość wpływu 
ruskiego dla obu nazw wygląda nieco inaczej. Poświadczone też są inne 
współrdzenne formy, których pochodzenie można przypisać językom 
wschodniosłowiańskim. Należy je omówić bardziej szczegółowo.

Forma świnarnik ‘chlew dla świń’ ma ograniczony zasięg występo-
wania: zanotowano ją w ukraińskiej postaci fonetycznej na Polesiu svy-
narnyk (Tarnacki 1939: 16) oraz w kilku skupiskach na Wileńszczyźnie: 
w Łopatowszczyźnie na pograniczu litewsko-białoruskim inarńik
(Zdaniukiewicz 1972: 210), w pobliskich Janczunach i Emiliszkach, 
w Landwarowie i Świętnikach świnarnik (Rieger, Masojć, Rutkowska 
2006: 392–393) oraz w gwarach polskich na Brasławszczyźnie ’inarńik
(Smułkowa 2009: 106, 278). A. Kostecka-Sadowa 2015: 275, 279, 282, 
367 przytacza tę formę z Białorusi, ale w przywołanym źródle jej nie 
znajdujemy, ponadto w cytowanym przez nią MAGP m. I 24 na podanej 
tam mapie jest zupełnie inny materiał. 

Zasięg formy świnarnik wyraźnie więc wskazuje na zapożyczenie z ję-
zyka białoruskiego (brus. свiнáрнiк SPZB IV 392, por. też ukr. свинáрник
Hrinčenko IV 106, ESUM V 191).

Poświadczona jest również forma świniarnik ‘chlew dla świń’. Jan 
Basara pisze: „w Koszalińskiem i na północ od Olsztyna notowałem 
wschodnią nazwę świniarnik” (Basara TBW II 9). Sposób zapisu wska-
zuje, że mamy tu najpewniej do czynienia z odnotowaniem formy z dia-
lektów przesiedleńczych. Na autochtonicznej Warmii nazwa ta jest raczej 
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nieznana, dlatego nie rejestruje jej stamtąd SWM I 55–56, a także kar-
toteka SOWM. Podaje ją natomiast Sychta V 203 (śińarńik) z Kaszub 
(na Zaborach), gdzie niewątpliwie trzeba ją uznać za rodzimą innowację 
lokalną. Poza tym świniarnik ‘chlew dla świń’ odnotowują słowniki: wi-
leński (SWil II 1685) i warszawski (SW VI 790). Potwierdza ją również 
spod Wilna SGP III 539 s.v. chlewuszek: „Małe budyneczki dla nieroga-
cizny nazywają chlewuszkami i świniarnikami”. 

Jaki jest stosunek tej sporadycznej formy świniarnik do przedstawio-
nej wyżej pożyczki świnarnik z brus. свiнáрнiк? Można by widzieć tu 
polonizację fonetyczną przejętego zapożyczenia, ale charakter źródeł, 
w których występuje, przemawia raczej za niezależną rodzimą innowacją. 

Przy ustalaniu zasięgu formy świniniec ‘chlew dla świń’ jest spo-
ro niejasności. MAGP II m. 67 i XII m. 595 notuje ją z Sumowa pod 
Suwałkami, Wierzchjedliny koło Sokółki i z Bud pod Hajnówką. Kostecka-
Sadowa 2015: 275, powołując się na MAGP II m. 67, bezpodstawnie 
umieszcza ją na Mazowszu północnym i wschodnim. Kartoteka SGP po-
nadto podaje świniniec z Polesia (Tarnacki 1939: 16), z okolic Knyszyna 
(Kudzinowski, por. Rembiszewska 2007: 201), z Wisznic i Horodyszcza 
koło Włodawy oraz z Ochoży spod Chełma. Dalszy przykład znajduje-
my w przyśpiewce zanotowanej przez Oskara Kolberga (Lubelskie II 
36) z Turobina w pow. biłgorajskim (w latach 1957–1975 należał on do 
powiatu krasnostawskiego):

Wy, sieroteńki, każcie sobie zagrać, 
a tych ojcowiczków2 do świnieńca zagnać.
Ej, bo wam sieroteńkom trza raneńko wstaty, 
a wam, a wam ojczowiczkom do południa spaty.

Mieszany polsko-ukraiński charakter językowy tej przyśpiewki, a także 
istniejąca w tej miejscowości od r. 1882 cerkiew prawosławna, wskazu-
ją, że była tu też ludność ukraińska. Kostecka 2015: 275 z niezrozumia-
łych powodów przy źródle tym umieszcza skrót krak = pow. krakowski. 

A. Kostecka-Sadowa, powołując się na artykuł Jadwigi Chludzińskiej, 
dotyczący słowotwórstwa rzeczowników na Warmii i Mazurach 
(Chludzińska 1972: 159–289), pisze o znajomości nazwy świniniec ‘chlew 
dla świń’ w obu tych regionach. Tymczasem J. Chludzińska przeważnie nie 
podaje dokładnego rozmieszczenia cytowanych przykładów. Lokalizacja 

2 ojcowiczek ‘mający żyjących rodziców’. 
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Warmii nie ma ani jednego poświadczenia nazwy świniniec. Kostecka 
2015: 275, 279, 282, 367 źródło to, wymienione w kartotece SGP, jak 
już wspomnieliśmy, zupełnie pomija. Chodzi tu o dawno napisaną pracę 
Siatkowskiego (Siatkowski 1958), gdzie świniniec tworzy zwarty areał, 
zajmujący cały powiat giżycki, północną część powiatu mrągowskiego 
i piskiego (por. dalszy punkt z Góry koło Orzysza – Siatkowski 1960: 
238) oraz jeden punkt na zachodzie powiatu ełckiego. Podane w tej pra-
cy ustalenia, inne od materiałów MAGP, wywołały krytykę redakcji tego 
atlasu, ale po dyskusji ustalono, że zbierając materiał do tych prac pyta-
no o różne desygnaty: w MAGP w ogóle o ‘chlew dla świń’, w SWM I
zaś o ‘osobny budynek przeznaczony tylko dla świń’. 

We wspomnianej pracy Siatkowski wysunął również przypuszczenie, 
że liczne na Warmii i Mazurach formacje typu krównia, krowiniec ‘obora 
dla krów’, świniak, świniniec itp. mogą stanowić kalki nazw niemieckich 
typu Kuhstall, Schweinestall, co zostało przyjęte również we wspomnia-
nym artykule J. Chludzińskiej, natomiast spotkało się z ostrą krytyką re-
cenzenta rosyjskiego (Łarin 1962: 129–136), zarzucającego „młodemu 
adeptowi językoznawstwa” nieumiejętne zastosowanie teorii słowotwór-
czych Rozwadowskiego (Rozwadowski 1904). Sam starał się przyjąć tu 
dawne wpływy „osadnictwa staroruskiego, tj. bałtyckiego”. Przykładów, 
które mogłyby być źródłem odpowiednich wyrazów mazurskich, jednak 
w ogóle nie podaje. Bezzasadność tej koncepcji wykazał zresztą wspa-
niały znawca kontaktów polsko-niemieckich Friedhelm Hinze (Hinze 
1964: 451–456). 

Okazuje się, że również w kartotece SOWM nazwy świniniec z Warmii 
nie zanotowano. W porównaniu z przykładami Siatkowskiego, podawa-
nymi tylko ze ściśle ustalonej w niej siatki punktów, w kartotece tej jest 
natomiast nieco więcej poświadczeń świnińca z terenu powiatu piskiego, 
np. z Białej Piskiej, co nieco rozszerza jej podany wyżej areał.

O lokalizacji nazwy świniniec ‘chlew dla świń’ w gwarach polskich 
wypowiada się jeszcze Basara TBW II: 9, podając ją z Mazur wschod-
nich oraz spod Białegostoku i Białej Podlaskiej (z tym że Białą Podlaską 
daje tu błędnie zamiast Bielska Podlaskiego, bo chodzi o wspomniane 
wyżej Budy). Kostecka 2015: 275, 279, 282, 367 przytacza obie lokali-
zacje: z dawnego powiatu bielskiego i tę błędną spod Białej Podlaskiej.

Poznanie pełniejszego zasięgu nazwy świniniec ‘chlew dla świń’ 
w gwarach polskich pozwala na dokładniejsze przedstawienie możliwości
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przyjmowania pożyczki wschodniosłowiańskiej. Bez ukazanego tu ze-
społu mazurskiego świniniec ‘chlew dla świń’ tworzy ona areał typowy 
dla wyrazów o peryferycznych zasięgach wschodnich i tak jest przedsta-
wiana na obu mapach MAGP.

Na ścisłym pograniczu wschodnim trzeba chyba uznać pożyczkę 
ukraiń ską (por. ukr. свиннець ‘chlew dla świń’ Hrinčenko IV 106, SUM 
XXXX) i/lub białoruską (por. dial. brus. свiнíнец spod Wołkowyska 
i Prużan (SPZB IV 392) oraz w ukraińskiej postaci fonetycznej свыннэць 
spod Drohiczyna.

Na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim wyraz ten funkcjonuje 
również w warstwie proprialnej. W powiecie sokólskim Świniniec zna-
ny jest jako nazwa lasu (zapewne w miejscu, gdzie wypasano świnie) 
we wsiach Moczalnia Stara i Rozedranka Nowa (Filinowicz 2018: 413).

Natomiast w oddalonej osobnej wyspie na Mazurach (głównie pod 
Giżyckiem) trudno sobie wyobrazić zapożyczenie ruskie, gdzie wpływy 
wschodniosłowiańskie należą do rzadkości. Trzeba też zwrócić uwagę, 
że na samym wschodzie Mazur wyrazu tego nie odnotowano. Należy 
więc widzieć tu rodzimą innowację lokalną, wywołaną oddziaływaniem 
odpowiedniej nazwy niemieckiej. Doszło do systemowego zastąpienia 
niemieckiego złożenia Schweinestall przez polską formację sufi ksalną 
świniniec. W języku polskim oraz w gwarach polskich występuje zresz-
tą wiele podobnych nazw, jak np. świniarnia, świniarzec, świniak itd. 
(por. Basara TBW II 9).

W kartotece SGP są jeszcze dwie współrdzenne nazwy oznaczające 
‘chlew dla świń’, które należy przypisać wpływowi języków wschod-
niosłowiańskich: świniatnik w Nidzie pod Piszem oraz w Zalesiu pod 
Siemiatyczami (Basara TBW II 9, tej pierwszej lokalizacji kartoteka 
SGP jednak nie przytacza) oraz świniusznik w gwarze przesiedleńców 
z Zapola pod Nowogródkiem. Świniatnik stanowi zapożyczenie dial. brus. 
свiнтнiк (zanotowanego np. na Białostocczyźnie w Bobrownikach, gm. 
Gródek, por. SPZB IV 395) lub dial. ukr. свинтник (Hrinčenko IV 106, 
ESUM V 191). Świniusznik zaś ze względu na geografi ę należy uznać za 
przejęty z języka białoruskiego, por. brus. свiнýшнiк (TSBM V/1 92, ESBM 
XII 28), ale por. też ukr. свиншник (Hrinčenko IV 106, ESUM V 191).

Ze względu na zasięg występowania w gwarach polskich wpływ 
wschodniosłowiański można zakładać też w wypadku wyrazu świniuch 
‘chlew dla świń’. MAGP II m. 67 podaje go tylko z Jeżewa leżącego nie-
co na wschód od Wysokiego Mazowieckiego, a kartoteka SGP ponadto 
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ry przesiedleńców z Baranowicz (Basara TBW II 9). Źródłem mógłby 
tu być nieco spolonizowany fonetycznie wschodniosłowiański svinuχ, 
por. brus. свiнýх (TSBM V/1, 92, ESBM XII 28, SPZB IV 393) i ros. 
свинýх (od 1691r., SRJ XI–XVII t. XXIII 164), znany dosyć szeroko 
w gwarach południowych oraz pod Twerem i Smoleńskiem (Dal IV 150, 
SRNG XXXVI 287). Natomiast tworzący niewielką wyspę w Sztumskiem 
współrdzenny derywat świnioch (MAGP II m. 67 i Górnowicz II/2: 198) 
należy uznać za rodzimy. 

Jak widać, często o ewentualnym wpływie obcym decyduje ścisłe 
wyznaczenie zasięgu omawianego wyrazu w gwarach polskich. 
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Tarakan, torokan ‘karaluch’ (Blatta orientalis), 
‘prusak’ (Blattella germanica)

Tarakan, torokan najczęściej oznacza ‘karalucha, Blatta orientalis’, ale 
odnosi się też do ‘prusaka, Blattella germanica’. Niekiedy występuje 
w obu znaczeniach, a nieraz znaczenie jest nieuściślone. Nazwa ta, zna-
na językom wschodniosłowiańskim oraz regionalnie językowi polskiemu, 
została zapożyczona z języków tureckich, z tat. tarakán ‘karaluch’ lub 
z czuw. tar-aqan ‘zbieg, uciekinier’. Występują też postaci targan, tar-
kan, przejęte również z języków tureckich, por. Vasmer ESRJ IV 20–21 
z przypiskiem Trubačowa, ESUM V 518, 522, ESBM XIII 226, 239 
(w szczegółach bezpośrednie źródło jest tłumaczone różnie).

Dla tarakana, torokana przyjmuje się też jako źródło zapożyczenia 
tur. tarkan, tarχan ‘dostojnik, dygnitarz’, wskazując na imię osobowe 
bohatera bylin Таракáнчик Корáбликов (Jakobson 1959: 272). Stieber 
1978: 316–317 przedstawił w związku tym ciekawe tłumaczenie, że tur. 
tarkan, tarχan ‘człowiek wybitny dostojny’ został zapożyczony dwu-
krotnie: najpierw z zastąpieniem grupy tart przez formę torokan, tara-
kan z pełnogłosem, a później, kiedy w zapożyczeniach taka zmiana nie 
zachodziła, przez formę tarχan, torχan już bez tej zmiany. W przyjęciu 
tego tłumaczenia na przeszkodzie stoją notowane przez słowniki zna-
czenia tych form. U Srezniewskiego III 982 jest tylko raz poświadczone 
торханъ ‘bogaty właściciel ziemski zwolniony z powinności i podatków’. 
SRJ XI–XVII t. XXIX 219 ma natomiast tylko тарханъ w znaczeniach 
‘tytuł wojskowy u narodów tureckich i innych w basenie Wołgi’, ‘czło-
wiek zwolniony z powinności i podatków’, ‘przywilej takiego zwolnie-
nia’, a Dal IV 391 тархáнъ jako ‘człowiek zwolniony z powinności 
i podatków’ oraz ‘domokrążca’. Brak ustalenia bezpośredniego źródła 
tureckiego dla wyrazów wschodniosłowiańskich nie jest istotny w przyj-
mowaniu pośrednictwa języków wschodniosłowiańskich dla tego turcy-
zmu w języku polskim. 

W języku rosyjskim od XVI w. poświadczone są formy тараканъ, 
тораканъ ‘karaluch’, w XVII w. торканъ (SRJ XI–XVII, t. XXIX 216, 
XXX 64), Dal IV 390 ma таракáн, a SSRLJ XV 111–112 таракáн 
i jako potoczne zdrobnienie таракáшек. W gwarach natomiast таракáн 
(formy торокáн w ogóle nie ma) zanotowano tylko pod Nowogrodem 
(Wielkim), natomiast таркáн pod Smoleńskiem, Moskwą i na Kubaniu 
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e (SRNG XLIII 273, 291), poza tym dosyć często pojawia się тархáн
‘domokrążca skupujący len, konopie, skóry itp.’ (SRNG XLIII 295). 
W języku ukraińskim występuje таракáн ‘karaluch’ (ESUM V 518), 
ale Hrinčenko IV 248 i SUM X 40 notują tylko formę таргáн, a na 
Huculszczyźnie zapisano tarhan, torhan (Janów 2001: 234). W języku 
białoruskim od XVII w. znany jest таракáн(ъ) ‘karaluch’ (HSBM XXXIII 
213, TSBM V/1 477), w gwarach zaś zarejestrowano formy таракáн
i таракóн (SPZB V 87–88).

Do języka polskiego, jak ze względu na historię i geografi ę tego wy-
razu powszechnie się przyjmuje (Brückner SE 565, Vasmer ESRJ IV 
20–21, Sławski SE II 65–66, Sawaniewska-Mochowa 1990: 133, Kurzowa 
1993: 440, Kostecka-Sadowa 2015: 305), turcyzm ten dostał się za po-
średnictwem języków wschodniosłowiańskich. Nowowiejski [2000] 2010: 
279 niesłusznie opowiada się za pożyczką białoruską. W języku czeskim 
przestarzały dziś tarakán ‘karaluch’ został zapożyczony bezpośrednio 
z języka rosyjskiego (SSJČ III 772). 

Dla języka polskiego zebrano dosyć bogaty materiał, ale pewne for-
my zupełnie pominięto.

Tarakan ‘karaluch’ pojawia się w XIX w. u autorów związanych 
z północno-wschodnią Polską. Z Wileńszczyzny poświadcza go w swoim 
Podręczniku Karłowicz (1984: 67) oraz Walicki 1886: 379. Znajdujemy 
go w Poezji (1827) Józefa Massalskiego „Po kątach, zamiast zegarów, tną
kuranta tarakany” (s. 116), w Listach A. Mickiewicza „ozdobiony me-
dalem [...] za wytrucie tarakanów” (SJAM IX 43). SWil II 1693 uznaje 
wyraz tarakan za pospolity i odsyła do hasła karaczan, SW VII 21 jako 
gwarowy i kieruje do hasła karaluch, SJPD IX 48 jako regionalne poda-
je formy tarakan ze Stanisława Trembeckiego i z cytatami dotyczącymi 
Syberii z Marcina Zaleskiego, Ewy Felińskiej i B. Dybowskiego oraz 
tarakon z Kornela Zielonki, zesłańca na Sybir. 

Tarakan był znany w międzywojennej polszczyźnie wileńskiej (Kurzowa 
1993: 440), został zanotowany w gwarach polskich na Wileńszczyźnie: 
w Łopatowszczyźnie tarakan (Zdaniukiewicz 1972: 211), w okolicach 
Landwarowa i Mejszagoły oraz pod Święnikami tarakan (Rieger, Masojć, 
Rutkowska 2006: 395), w Bujwidzach (Dwilewicz 1997: 122), por. też 
SMPP 1155. W gwarach polskich na Brasławszczyźnie zapisano tarakan
w miejscowościach Dryświaty, Widze i Gajdy, w tej ostatniej obocz-
nie też tarakan (Rieger 2014: 265) oraz w Wozgielańcach terakany pl. 
(Smułkowa 2009: 47). 
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Na pograniczu wschodnim tarakan występuje w rozproszeniu. W kar-
totece SGP jest poświadczony w Dobrzyniewie koło Białegostoku, z oko-
lic Knyszyna u Kudzinowskiego (Rembiszewska 2007: 204), w Bacikach 
Średnich koło Siemiatycz, w AGM VII 82 z miejscowości Kromnów 
koło Sochaczewa w znaczeniu ‘prusak’, poza tym tarakan i tarakon two-
rzy niewielką wyspę na Lubelszczyźnie pod Wolą Uhruską, Chełmem, 
Hrubieszowem i Zamościem (Pelcowa SGL III (2015): 369). W karto-
tece SGP podano też zapis taragan/taragon z miejscowości Ostrowce 
pod Buskiem.

Poza tym omawiany wyraz został zarejestrowany w gwarze polskiej 
na Polesiu tarakan (Werenič 1990: 91), w nadgranicznych Mościskach 
tarakan („tarakany łažo pu podłoʒe” Kostecka-Sadowa 2008: 231), 
w polskich gwarach na Podolu w Oleszkowcach i Hreczanach tarakan, 
tarakany pl. (Cechosz-Felczyk 2004: 220, 369), u przesiedleńców spod 
Nowogródka tarakan ‘karaluch’ (Lewaszkiewicz 2017: 442).

W kartotece SGP pod hasłem tarakan podano sporadyczną postać 
targan: dotyczy to miejscowości Poręby Majdańskie koło Kolbuszowej 
z zapisem „na karakany muǫ i targany”, Sokolniki pod Tarnobrzegiem 
„swaby, karakony, targåny, prusoki”. Niepewnego zapisu formy targan 
spod Buska: „lud nazywa [...] czarnego karaczana targanem” obecnie 
w kartotece SGP nie możemy odnaleźć. Poza tym zanotowano targan, 
pl. targany u przesiedleńców z Kaczanówki w Tarnopolskiem (Tarnopol 
2007, s. 123, nr 730), u byłych mieszkańców wsi Białe we Lwowskiem 
odosobnioną formę koragan (Lwów 2015, s 103, nr 730).

Zasięg formy targan w gwarach polskich wyraźnie przemawia za 
przyjęciem tu pożyczki z języka ukraińskiego.

W gwarach na wschodzie oraz na południu Polski dosyć często jest 
udokumentowana w kartotece SGP podobna nazwa ‘karalucha’ – karakon, 
karakan i karaczan, pod Mińskiem Mazowieckim, Węgrowem i Siedlcami 
karacan. Pelcowa SGL III (2015): 167 z Lubelszczyzny podaje karakan 
w znaczeniu ‘karaluch’ i ‘prusak’.

Karaczan zapisywany był od XVIII w. (Linde II 315), karakon, ka-
rakan dopiero w XIX w. Brückner SE 219 opowiada się za pożyczką 
ros. tarakan, podobnie Sławski II 65–66, tłumacząc zmianę asymilacją 
na odległość t...k > k...k. SW II 255, 256 i SJPD III 552 przyjmują po-
życzkę tur. tarakan, nie wypowiadając się na temat możliwego pośred-
nictwa języków wschodniosłowiańskich. ESUM V 518 uznaje związek 
tarakana z pol. karaczanem, karakanem za wątpliwy. Bańkowski SE I 630 
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karacan przybrał zakończenie -kan pod wpływem rosyjskiego tarakana. 
Na wschodzie Słowiańszczyzny forma karakan właściwie jest nieznana, 
a zapisane sporadycznie pod Lwowem formy каракóн, карáкон Horbač 
1965: 51 uznaje za polonizmy.
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Tłoka ‘pomoc sąsiedzka w pracy (np. przy żniwach, 
przędzeniu lnu, darciu pierza) zakończona poczęstunkiem 

i zabawą’, ‘wspólne pastwisko’

Już Brückner SE 571 o wyrazie tłoka napisał „chyba pożyczka z Rusi”. 
Jako pożyczkę wschodniosłowiańską potraktowała go Kurzowa 1985: 498–
499 i 1993: 441, podając poświadczenia z literatury (Michał Dudziński, 
W. Syrokomla, S. Bielikowicz) i bogate zasięgi w gwarach polskich oraz 
ekwiwalenty białoruski i ukraiński. Późniejsze opracowania przytaczające 
tylko odpowiedniki wschodniosłowiańskie (brus. талакá, ukr. толокá, 
ros. толóка ‘ts.’) właściwie opowiadają się też za pożyczką, choć tego 
wyraźnie nie stwierdzają. Autorytet Z. Kurzowej, mającej wielkie za-
sługi i osiągnięcia w badaniach nad wpływami wschodniosłowiańskimi 
na polszczyznę kresową, spowodował, że nikt nie zakwestionował jej 
przypuszczenia. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że Aleksandra Krawczyk 2007: 42 
polskie kresowe tłuka ‘wspólna praca, pomoc sąsiedzka’ w Maćkowcach 
koło Płoskirowa (Chmielnickiego) na Ukrainie uznała za polski archa-
izm mający w języku ukraińskim odpowiednik толока. Dokładniejsze 
przyjrzenie się geografi i i historii tego wyrazu w językach słowiańskich 
skłania właśnie do uznania go za rodzimy.

Wyraz tłoka związany jest z dawnym zwyczajem ‘gromadnej po-
mocy w pracach gospodarskich nagradzanej poczęstunkiem’. Był on od 
dawna znany w Polsce1, na Litwie i Rusi. Gloger 1903 IV 366 uznaje 
go za słowiański: 

właściwie zbiegowisko, natłok ludzi; stąd poszła nazwa starego w Polsce, na 
Litwie i Rusi zwyczaju gromadnej pomocy i pracy kończącej się ucztą. Był 
to piękny słowiański obyczaj ludu rolniczego, dopóki nie zaczęto go nad-
używać. Cechował on sąsiedzką wzajemność i ludzką uczynność naszych 
praojców, bo polegał na bezpłatnej pomocy, niesionej przez gromadę są-
siadowi, który wywdzięczał się za to tylko poczęstunkiem dla tłoczników 
i gotowością służenia im wzajemnie, gdy który potem zapotrzebował tłoki 
(Gloger 1900–1903).

1 O tłoce, jako przymusowej pracy na rzecz dworu w dawnej Polsce, pisze 
szczegółowo Jerzy Wyrozumski 2000.
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(Gloger 1958: 366) oraz w Małopolsce (Bystroń 1916: 268–271), znany 
był także w Wielkopolsce (AJKLW VII m. 607, 608, s. 82–85). 

Adam Chętnik w artykule Tłoki na Kurpiach, opartym na materiałach 
zebranych w pierwszej połowie XX w. (głównie sprzed I wojny świa-
towej), podaje nazwę tłuka, tłoka w odniesieniu do tradycyjnej pomocy 
sąsiedzkiej we wsiach kurpiowskich w zakresie różnych prac. Jako przy-
kłady takiej wspólnej pracy wymienia m.in. zwózkę drzewa budulcowego, 
obróbkę drzewa budulcowego, przesuwanie budynków, folowanie sukna, 
krajanie kapusty, żniwa, sianokosy, kopanie studzien (Chętnik 1967). Jak 
zapewnia badacz:

Takich przykładów było pewnie i więcej w czasach odległych, kiedy ludność sama 
nieraz musiała pamiętać o swych biedach, kiedy zresztą, mieszkając w zwartych 
wioskach, mogła się prędko porozumieć, zebrać i wspólnie wzajemną pomoc 
obmyśleć (Chętnik 1967: 207). 

Na podstawie informacji zebranych przez etnografów według „Kwe stio-
nariusza do badań nad zagadnieniem pomocy sąsiedzkiej zwanej także 
tłoką” tego typu pomoc sąsiedzka była znana niemal w całej Polsce, 
zresztą w bardzo różnym zakresie, zależnie od rodzaju pracy: sianokosy, 
żniwa, młocka, obróbka lnu, konopi, wełny, darcie pierza itp. (Drożdż 
2002). O zasięgu w gwarach polskich samej nazwy tłoka, używanej przez 
etnografów jako termin fachowy, jednak się od nich nie dowiemy.

Omawiany wyraz miał szeroki zasięg w całej Słowiańszczyźnie połu-
dniowej (słwń. tláka, tlâk Bezlaj IV 186, Snoj 790, sch. tláka Skok III 518,

2 Wyrazu tego na przykład użyto jako nazwy stowarzyszenia społeczno-kultu-
ralnego działającego obecnie na południowo-wschodnim Podlasiu, z siedzibą w Bia-
łej Podlaskiej. 

Maria Biernacka, która prowadziła badania na temat życia mieszkańców 
wsi drobnoszlacheckich na Mazowszu i Podlasiu pod koniec lat pięćdziesiątych 
XX wieku pisała o tłoce, jako pozytywnym wyjątku stosunków sąsiedzkich w tym 
czasie znacznie rozluźnionych. Jak zaznacza badaczka, zwyczaj tłoki na tym terenie 
„występował powszechnie przy takich robotach rolnych, jak żniwa, kopanie ziem-
niaków, koszenie, orka, wywożenie nawozu z obór. Ponadto tłokę organizowano 
na tarcie lnu, krajanie kapusty, darcie pierza oraz zwózkę materiałów budowlanych. 
Na tłokę zapraszano zaprzyjaźnionych, krewnych, sąsiadów. […] Tłoka, w której 
uczestniczyła przede wszystkim młodzież, połączona była prawie zawsze z sutym 
poczęstunkiem oraz zabawą” (Biernacka 1966: 210–211). 
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bułg. тлакá BER VIII 68) i wschodniej (Vasmer ESRJ IV 73, ESUM V 594, 
ESBM XIII 186), a jego nazwa *tka, pokrewna z lit. talkà i łot. tàlka, 
jest uznawana w przytoczonych słownikach etymologicznych za prasło-
wiańską. W zachodniej Słowiańszczyźnie nie rejestrują jej jednak języki 
czeski, słowacki i oba łużyckie. W językach tych nie znaleźliśmy żadnych 
śladów znajomości tego wyrazu. Nie wiemy też, czy była tam tradycja 
tego typu pomocy sąsiedzkiej. Trudno zatem rozstrzygnąć, czy wyraz ten 
był tam znany, ale zaginął, czy może w ogóle się nie pojawił. Brak tej 
nazwy w części grupy zachodniosłowiańskiej oczywiście nie przesądza, 
że nie było go również w języku polskim.

Jako podstawowe znaczenie wyrazu *tka można przyjąć ‘gromad-
na pomoc sąsiedzka lub rodzinna w pracach gospodarskich nagradzana 
poczęstunkiem (i zabawą z muzyką)’. Ulega ono różnym modyfi kacjom 
uwzględniającym sem ‘gromadny udział’, ‘wspólna pomoc, wspólne dzia-
łanie’ i występuje w znaczeniach ‘pańszczyzna, obowiązek świadczenia 
robocizny na rzecz pana’, ‘gromada ludzi biorąca udział w pomocy są-
siedzkiej’, ‘wspólne przędzenie, tarcie lnu’ (Falińska PST I 318), ‘wspólne 
darcie pierza’, ‘poczęstunek (i zabawa z muzyką)’, ‘wspólne budowanie 
domu’, ‘wspólne pastwisko’, ‘ugór’ itp., a także ‘wspólne posiadanie’ 
(AUM II m. 314, s. 70, MSPG 395).

Wyraz tłoka ma, zupełnie pomijane w dotychczasowych opracowa-
niach, liczną reprezentację w staropolszczyźnie. SStp IX 160–161 notuje 
ją od XIV w. jako: 1. ‘obowiązek świadczenia robocizny przez chłopów 
dla pana’, 2. ‘dniówka odrabiana przez chłopów na rzecz pana’, 3. ‘chłopi 
wezwani do pracy na roli pana’, 4. ‘uczta, zabawa’, 5. ‘powinność do-
starczania środków transportu’. Należy zwrócić uwagę, że poświadczenia 
te pochodzą nie tylko z dokumentów związanych ze wschodem Polski, 
jak zapiski sądowe lwowskie, przemyskie, kodeks wileński, lecz dotyczą 
szerszej Małopolski, a także Wielkopolski, jak akta gnieźnieńskie i księga 
miejska Poznania. A zatem i wczesne poświadczenie wyrazu tłoka w ję-
zyku polskim nie daje podstaw do przyjmowania pożyczki. 

Notują ją i późniejsze słowniki. Linde V 676 ma tłoka, tłuka w zna-
czeniach ‘dobrowolna robota połączona z ucztą i tańcem, gatunek pańsz-
czyzny’, ‘żniwa’, ‘zbieranie owoców’, ‘biesiada, uczta z powodu zbio-
rów polnych’ m.in. z G. Knapskiego, ‘zbiegowisko’ z Ł. Górnickiego. 
SWil II 1705 daje bez komentarza tłoka 1. ‘pańszczyzna nadzwyczajna 
w czasie zasiewu lub użątku’, 2. ‘robota z dobrej woli przez groma-
dę wiejską tylko za poczęstowanie’, 3. ‘robotnicy odbywający tłokę’, 

Tło
ka

Tło
ka

Tło
ka



272

St
ud

ia
 w

yr
a

zo
w

e 4. przen. ‘zgromadzenie tłumne’. SW VII 66 określa wyrazy tłoka, tłuka
jako gwarowe i wymienia m.in. znaczenia ‘gromadna jednodniowa po-
moc sąsiadowi przy żniwie […] za poczęstunek i za zabawę z muzyką’ 
z powołaniem się na M. Reja i W. Syrokomlę, ‘gromada ludzi przy żni-
wie z muzyką’, ‘pańszczyzna nadzwyczajna’, ‘sprzęt zboża’, ‘biesiada 
z powodu zbiorów’. Jeszcze SJPD IX 155 bez żadnego komentarza za-
mieszcza tłokę w znaczeniu ‘gromadna pomoc sąsiedzka w pracy na polu 
lub przy budowie domu, dawniej pańszczyzna przy żniwach, też groma-
da ludzi biorących udział w tej pracy’, cytując Lindego oraz na Michała 
Balińskiego (1794–1864) „W czasie żniwa wszyscy dzień jeden odbywać
mają tłokę w folwarku, Potok zwanym” i Marię Kownacką (ur. 1894) 
„U nas w zagrodzie był obiad dla wszystkich, którzy przyszli na tłokę
pomagać po sąsiedzku przy lnie”.

Można zatem stwierdzić, że tłoka była dobrze znana polszczyźnie 
ogólnej od średniowiecza przez renesans (por. G. Knapski, M. Rej, 
Ł. Górnicki) aż niemal do naszych czasów. Nie ma więc podstaw, by 
nie uznać jej za rodzimą.

Dobrze udokumentowana jest również tłoka/tłuka w gwarach pol-
skich. Spośród licznych przykładów w SGPK V 403 warto przytoczyć 
jeszcze niewspomniane znaczenia gwarowe, jak ‘żęcie zboża we dwo-
rach przy świetle księżyca’, ‘żniwa gromadzkie na gruntach plebana’. 
Z ustaleń Z. Kurzowej 1985: 498–499 na podstawie kartoteki SGP wia-
domo, że tłoka/tłuka miała potwierdzenia z Wileńszczyzny i z terenów 
Polski wschodniej i południowej – ze wschodniego Mazowsza, spod 
Suwałk, Augustowa, Sokółki, Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego, 
Ostrołęki, Siemiatycz, Białej Podlaskiej, Włodawy, Przemyśla, Krosna, 
Gorlic, Limanowej, Myślenic, Bochni, poza tym z polskich dialektów 
kresowych (na Ukrainie Duliby i Stara Huta pod Buczaczem, Delejów 
koło Stanisławowa, Czerniowce). 

Nowsze materiały w kartotece SGP znacznie wzbogacają rejestr źró-
dłowy tej nazwy na terenach wyznaczonych przez Z. Kurzową, a także 
rozszerzają jej zasięg.

Tłoka jest licznie poświadczona w dialektach polskich na Wileńszczyźnie 
(Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 397), na Kowieńszczyźnie, na Łotwie 
(SMPP 1166), na Brasławszczyźnie (Smułkowa 2009: 376, 447, 739, 
Rieger 2014: 267), w dialektach południowokresowych w znaczeniu ‘po-
częstunek po wykopkach’ i/lub ‘dobrowolna pomoc sąsiedzka na łące, 
w polu, przy budowie domu’ u przesiedleńców spod Lwowa ze wsi Białe, 
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Kołtów, Siemianówka i Wołczuchy oraz spod Tarnopola z miejscowości 
Firlejów, Krowinka, Boryczówka, Sorocko, Borki Wielkie i Kaczanówka 
(Lwów 2015, Tarnopol 2007, nry 412, 1444, 1506), na Bukowinie tło-
ka ‘pastwisko dla krów’ (Greń, Krasowska 2008: 224) i w języku prze-
siedleńców spod Nowogródka tłoka ‘wspólna praca, pomoc sąsiedzka 
w pracach rolnych’ (Lewaszkiewicz 2017: 442). 

Pojawiająca się w dialektach kresowych pod Lwowem postać tołoka 
‘poczęstunek po wykopkach’ w Różance i tułoka ‘gromadzkie pastwi-
sko’ w Tuligłowach (Lwów 2015, nr 412, 1444) oraz tołoka ‘pomoc są-
siedzka’ w Dulibach i Starej Hucie pod Buczaczem (kartoteka SGP) ze 
względu na postać fonetyczną jest oczywistą pożyczką ukraińską.

Z podanym przez Kurzową dużym zwartym kompleksem na pograni-
czu wschodnim łączą się polskie gwary na Warmii i Mazurach (Materiały 
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego t. VIII–IX, s. 483–566, zwłasz-
cza 521, 485, Bień-Bielska 1959: 37–38), pod Łomżą i Ostrołęką, pod 
Siedlcami i Sokołowem (Cyran 1960: 167 toka, 182 tuka). Na polskim 
Podkarpaciu występuje przeważnie pomoc, ale w dwóch odosobnionych 
punktach na zachodzie zapisano w Więciórce koło Myślenic tuka oraz 
w Żabnicy koło Żywca toka (OKDA V, 1997, m. 48). Ponieważ nie ma 
jej tu zupełnie w całej Słowacji ani na wschodnich Morawach, stanowi 
ona zatem u nas niewątpliwie rodzimy relikt. Postaci toloka, tołoka są 
natomiast częste głównie w części wschodniej ukraińskiego Zakarpacia, 
ale w polskiej gwarze wsi Wojutycze koło Sambora zapisano postać tłuka. 

Ważnych argumentów za uznaniem wyrazu tłoka za rodzimy w języku 
polskim dostarcza przedstawienie jego występowania na Mazowszu przez 
Annę Kowalską [1996] 2001: 133–146. Autorka omawia tu szczegółowo 
jego znaczne zróżnicowanie semantyczne i zasięgi w tych różnych zna-
czeniach, prezentowane również na załączonych mapach. Za Brücknerem 
SE 571–572 i Glogerem 1972: IV 366 przyjmuje, że tłoka pierwotnie 
oznaczała ‘zbiegowisko, natłok ludzi’, z czego poszła nazwa starego 
zwyczaju ‘gromadnej pomocy i pracy kończącej się ucztą’. Postać tłuka, 
która na Mazowszu jest dominująca, pojawiła się wtórnie pod wpływem 
tłuc (por. Brückner SE: 572 s.v. tłuc). 

W najbardziej ogólnym znaczeniu ‘wspólne, nieodpłatne wykonywanie 
jakichś prac u jednego gospodarza, zakończone poczęstunkiem i wspólną 
zabawą’ tłuka, tłoka występuje w sposób zwarty w północno-wschodniej 
części Mazowsza (zasięg na mapie 3), znacznie rzadsza jest ona w zna-
czeniu ‘wspólna praca przy ręcznej obróbce lnu’ (zasięg na mapie 1), 
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jednak też w części północno-wschodniej’, zupełnie rzadko pojawia się 
w wielu znaczeniach, jak ‘zabawa po wspólnej pracy’ lub tylko ‘zaba-
wa’, ‘zgromadzenie, zebranie ludzi’, ‘tłuczenie, obijanie główek lnu’, 
‘międlenie lnu’, wyraźnie pod wpływem czasownika tłuc. Podawana 
dalej tłuka w znaczeniu ‘narzędzie, przyrząd’ (do obijania główek lnu, 
międlica, przęślica itp.), zwłaszcza ‘tłuczek do tłuczenia ziemniaków’, 
‘do ubijania kapusty w beczce’, ‘naczynie do wyrobu masła’ jest już 
zapewne formacją niezależną, niemającą związku z omawianą tu tłoką. 
Z interpretacji przedstawianego przez autorkę materiału jasno wynika, że 
mamy tu do czynienia z naturalnymi ograniczeniami (specjalizacją) ar-
chaizmu o pierwotnym znaczeniu ‘zbiegowisko, natłok ludzi’ > ‘wspólne, 
nieodpłatne wykonywanie jakichś prac u jednego gospodarza, zakończone 
poczęstunkiem i wspólną zabawą’.

Ważne są, znane już wcześniej, poświadczenia wyrazu tłoka z tere-
nów Polski centralnej i zachodniej.

Już Z. Kurzowa podawała tłokę/tłukę z Górnego Śląska i z Kaszub. 
Należy się tym lokalizacjom przyjrzeć dokładniej. Zapis ze Śląska dotyczy 
materiałów z XIX–XX w. (Dubiel 1967: 136). Przykładów kaszubskich 
i ich źródła autorka nie podaje, a są one ciekawe ze względu na pojawia-
jące się tu derywaty. Lorentz PW II 537 zapisał z najbardziej archaicznej 
peryferii od Słowińców tłòka ‘pańszczyzna’ oraz derywaty tłóčǫn i tłóčǫnka
‘robotnik/robotnica zobowiązani do tłoki’, a Sychta III 247 wymienia 
kaszubską innowację spod Strzepcza otłoka ‘wzajemna pomoc sąsiedz-
ka podczas żniw’ (por. etymologię W. Borysia w SEK III 372). Trudno 
przypuszczać, że są to wyrazy przeniesione z zewnątrz. To bogactwo 
derywacyjne zdecydowanie przemawia za ich rodzimością na Kaszubach. 

W kartotece SGP mamy zresztą jeszcze wiele dalszych potwierdzeń 
nazwy tłoka z terenów wykraczających poza szeroki, zwarty areał wy-
znaczony przez Z. Kurzową.

W Atlasie Wielkopolski tłóka w znaczeniu ‘wspólne darcie pierza’ 
i ‘poczęstunek po zakończeniu wspólnego darcia pierza’ tworzy sporą wy-
spę koło Rawicza, Krotoszyna, Koźmina, Jarocina, Borka Wielkopolskiego 
i Krobii (AJKLW VII m. 607, 608, s. 82–85). Trudno więc wskazać po-
wód, aby przyjmować tu pożyczkę wschodnią. Są też dalsze wyspowe 
poświadczenia tłoki: z okolic Końskich i Radomska (Dejna 1983: 176), 
ze wsi Trzcinka pod Sieradzem (Krupska-Perek 1976: 90) i z okolic 
Wielunia (Kołodziejczyk 1909: 105, 106).
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W świetle przytoczonych materiałów uważamy, że nie ma żadnych 
podstaw, by związana z dawnym zwyczajem ‘gromadnej pomocy w pra-
cach gospodarskich nagradzanej poczęstunkiem’ tłoka/tłuka mogła być 
uznana za pożyczkę. Jest to niewątpliwie relikt psł. wyrazu *tka, mają-
cego zasięg ogólnosłowiański lub niemal ogólnosłowiański, obejmujący 
również język polski.

Przekonanie o jego obcości w języku polskim mogło powstać ze 
względu na nieznajomość jego zasięgów w Słowiańszczyźnie (także 
na południu), w dawnej polszczyźnie oraz w gwarach Polski centralnej 
i zachodniej.
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Regionalny dziś w języku polskim tok ‘klepisko’ od dawna uważany jest 
za pożyczkę ruską. Już Samuel Linde [1807–1814] V (1859): 683, powo-
łując się na Michała Dudzińskiego, twierdził, że wyrazu tok ‘klepisko’ 
używa się na Rusi. Dudziński 1776: 31 w pominiętym przez Lindego 
tekście umieścił go w grupie „Słowa żadnego do Polskich podobieństwa
nie maiące: abo choć Polskie, ale w inszym zgoła znaczeniu: np. tok za
klepisko”. Nitsch WPP II [1914] 1955: 210, wyliczając nazwy ‘klepiska’ 
w gwarach polskich, konstatuje: „ukraińsko-polski (u Polaków na Rusi) 
tok”, później w WPP II [1918] 1955: 62 pisze: „natomiast w tymże powiecie
[tomaszowskim] nieco dalej na wschód, w Tyszowcach, znów bojowisko, 
gdzie jednak wszędzie – jak czasem podobno w Janowskiem – bywa też
ruski tok”. Brückner SE 537, a także MAGP II (1959) m. 71, s. 74–76, 
stwierdzają, że tok w znaczeniu ‘klepisko’ ma zasięg wschodniopolski 
(też MAGP XII 597, s. 188–189, bez izoleksy na mapie), ale o możliwo-
ści pożyczki wschodniosłowiańskiej nie wspominają. Doroszewski 1949: 
416–417 przywołuje informację Lindego o używaniu wyrazu tok ‘klepisko’ 
na Rusi, ale sam nie wypowiada się, czy cytowany przez niego z utwo-
rów Tomasza T. Jeża tok w innych znaczeniach też uznaje za pożyczkę. 

Urbańczyk 1963: 438–439 wymienia tok ‘klepisko’ wśród ukrainizmów 
o szerszym zasięgu w gwarach polskich. Basara TBW II, m. 6, w komen-
tarzu na s. 19 pisze „Wschodnie tereny Lubelszczyzny i Białostocczyzny
oraz ludność wschodnia na Ziemiach Odzyskanych używa powszechnie
białoruskiej nazwy tok”. Smułkowa 1968: 175, 178, 181 nazwy tok szcze-
gółowo nie omawia, ale wzmiankuje o jej wycofywaniu się na wschód 
wskutek szerzenia się odpowiednich nazw polskich lub zgodnych z pol-
skimi. Koniusz 1984: 45 zalicza tok ‘klepisko, stodoła’; ‘zabudowania 
gospodarcze’, występujący w Chacie za wsią i Ulanie J. I. Kraszewskiego, 
do bardziej pewnych zapożyczeń ukraińskich.

Kurzowa 1985: 59, 307 dla wyrazu tok ‘klepisko, obejście, zagroda’ 
przyjmuje wpływ ukraiński lub ogólnie wschodniosłowiański (w póź-
niejszej pracy Kurzowa 1993: 441 uznaje za szeroko znany kresowizm) 
i stwierdza, że był on używany na Litwie (również w potocznej polsz-
czyźnie wileńskiej), Wołyniu, Podolu i w ogóle na Ukrainie. Przytacza 
też bogatą dokumentację wyrazu tok w znaczeniu ‘klepisko’ z gwar pol-
skich na terenach wschodnich oraz z utworów literackich (M. Dudziński, 
Dyzma Bończa Tomaszewski, W. Syrokomla, Władysław Stanisław 
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Reymont, W. Pol) i twierdzi, że w słownikach jest uznawany za regio-
nalny lub prowincjonalny. Wspomina także, że tok w gwarach Polski 
środkowej i zachodniej ma znaczenie ‘żłób, koryto’, ale nie wypowia-
da się, czy ma to jakieś znaczenie dla uznania wyrazu tok za pożyczkę 
wschodniosłowiańską. Halina Pelcowa traktuje tok ‘klepisko’ jako wy-
raz genetycznie wschodniosłowiański i wyznacza jego szeroki zasięg na 
Lubelszczyźnie wschodniej na kilku analogicznych mapach (Pelcowa 
1985, m. VII, s. 35; 1994 m. XII, s. 84; 1997, m. II, s. 198; 2001, m. 151, 
s. 257), podobnie Pelcowa 2012: 258, gdzie cytuje wypowiedzi infor-
matorów: „troche my wzięli od nich, jak […] tok, a troche znowu oni 
od nas, jak […] buisko” i „to lepi musi powiedzić tok, bo bojuwisko to 
zdaje się je ukraińskie”, a potem dodaje, że według niej jest odwrotnie: 
bojowisko polskie, a tok ukraiński (s. 262–263).

Mędelska 2000: 434 przyjmuje tok ‘klepisko w stodole’ jako białoru-
tenizm, który zyskał oparcie w języku rosyjskim i podaje wiele przykła-
dów jego użyć w prasie wileńskiej. Karaś 2002b: 296 uznaje tok ‘klepi-
sko’ za stary, dobrze udokumentowany, kresowizm o szerokim zasięgu, 
który na Kowieńszczyźnie w tym znaczeniu jest dosyć rzadki i przytacza 
tylko ekwiwalenty wschodniosłowiańskie. Węgorowska 2004: 273 – jak 
zazwyczaj – dość skrupulatnie, ale bez jakiegoś uporządkowania, przy-
tacza liczne poświadczenia wyrazu tok ‘klepisko’ w literaturze i słowni-
kach oraz wcześniejsze różne wypowiedzi dotyczące źródła tej pożyczki, 
jednak własnego stanowiska nie zajmuje. Grek-Pabisowa 2009: 224 przy 
wymienianiu nazwy tok ‘klepisko’ w języku Polaków znad Berezyny 
powołuje się na ток w języku rosyjskim i białoruskim. Rieger [2011] 
2019: 169 uważa, że tok ‘klepisko’ w MAGP spod Biłgoraja, Jarosławia, 
Lubartowa i Przemyśla jest ukrainizmem. Kostecka-Sadowa 2015: 276 
z kolei tok ‘klepisko w stodole’ traktuje jako zapożyczenie z języków 
ruskich, na północnym wschodzie – z języka białoruskiego, na południo-
wym wschodzie – z ukraińskiego. 

Poza tym w wielu pracach o pożyczce wyraźnie się nie mówi, ale 
już samo przytaczanie tylko ekwiwalentów białoruskich czy ukraińskich 
świadczy o tym, że wpływ ten jest zakładany. 

Zasięg nazwy tok ‘klepisko’, ograniczony tylko do wschodniej Polski, 
został przedstawiony na kilku mapach: w MAGP II (1959) m. 71, s. 74–
76, w PAE I (1964) m. 32, karta XIII, u Basary 1965, m. 6, s. 18–19, 
w AGP 1 (1998) m. 170 i AGP 2 (2000) m. 159, u Pelcowej 2001 m. 151 
(na s. 257). Poza tym zgromadzono obfi ty materiał dobrze dokumentu-
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na dosyć obszernym zwartym terenie, obejmującym ponad 20 powiatów 
z miejscowościami: Suwałki, Sejny, Augustów, Mońki, Sokółka, Białystok, 
Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, 
Lubartów, Parczew, Łęczna, Włodawa, Chełm, Krasnystaw, Hrubieszów, 
Kraśnik, Zamość, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski i Lubaczów. 

Odosobnione przykłady wyrazu tok w znaczeniach w jakiś sposób 
nawiązujących do ‘klepiska’ znajdujemy w bardziej wysuniętych na za-
chód miejscowościach: w Jaślanach koło Mielca tok jako ‘dawniej część 
stodoły, gdzie składano zboże’ (Dejna AtlKiel VI m. 761), w notatkach 
Józefa Grajnerta o wsi Topoli położonej w powiecie łęczyckim guber-
ni kaliskiej jako ‘podłoga ubita z gliny’ („Wszystkie chałupy […] mają 
podłogi zwykle ubite z gliny, t.zw. toki, u zamożniejszych zaś ułożone 
z desek” Wisła XVII 654)3.

Szczególnie liczne są, podane w dotychczasowej literaturze, potwier-
dzenia występowania wyrazu tok w znaczeniu ‘klepisko’ z polskich dia-
lektów kresowych na Litwie, na Brasławszczyźnie (por. jeszcze SMPP 
1168), na Ukrainie. Walicki 1886: 153 pisał: „Klepisko. Tak się nazy-
wa w Królestwie uklepana z gliny podłoga, na której młócą zboże. Na
Litwie, Wołyniu, Podolu i Ukrainie to nazywają tokiem”.

Można tu dodać powszechnie notowany tok w znaczeniu ‘klepi-
sko’ z języka przesiedleńców spod Lwowa ze wsi Białe, Ilnik, Kołtów, 
Różanka, Siemianówka, Tuligłowy, Wołczuchy i Wołostków (Lwów 
2015, nry 323, 324, 481) i spod Tarnopola z miejscowości Boryczówka, 
Borki Wielkie, Firlejów, Hanaczów, Kozłów i Sorocko (Tarnopol 2007, 
nry 323, 324, 481). Cechosz-Felczyk 2004: 222, 370 podaje z Podola 
tok z Oleszkowiec w znaczeniu ‘klepisko’, a z Hreczan jako ‘podwórze’, 
ponadto od przesiedleńca z Podola zapisano tok w znaczeniu ‘miejsce 
obok gumna [‘stodoły’, ‘zagrody’], gdzie układano sterty zboża’ (Handke 
i in. 1996: 318), Lewaszkiewicz 2017: 442 ma tok ‘klepisko’ od powo-
jennych przesiedleńców z Nowogródka. SMPP 1168 z mówionej polsz-
czyzny północnokresowej wskazuje znaczenia ‘klepisko’, ‘stodoła’ i ‘dno 
pieca chlebowego’. 

Ciekawe informacje o dawnych podłogach w domu z ubitej gliny na 
Grodzieńszczyźnie daje w 1952 r. informatorka pochodząca z Bohatyrowicz 

3 Dziękujemy Doktorowi Emilowi Popławskiemu za odnalezienie tej lokaliza-
cji, podanej błędnie w SGPK.
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nad Niemnem: w pobliskich Zaniewiczach, gdzie się przeniosła do męża, 
podłogi mieli tylko bogatsi („Jak już większy gospodarz, to jak miał dużo 
hektary ziemi, no to może była podłoga, a jak nie to tok”, „A u mego 
męża to nawet cymentu nie było, tok”) i szczegółowo opisuje, jak go 
malowano i utrzymywano jego czystość (Bohatyrowicze 1998: 258–260). 
E. Orzeszkowa jednak w swoich powieściach dotyczących tych okolic 
daje przede wszystkim tok w znaczeniu ‘klepisko’. 

W gwarach tok w wymienionych znaczeniach jest odczuwany przez 
niektórych użytkowników gwary jako obcy. Świadczy o tym wypowiedź 
informatora w Bacikach Średnich pod Siemiatyczami (w kartotece SGP): 
„tok z ruskiego, taka gliniana podłoga w stodole, po naszemu klepisko”.

Najwcześniejsze użycie wyrazu tok w znaczeniu ‘klepisko’ znajdu-
jemy w Sielankach (1663) Bartłomieja Zimorowica „Nie było miejsca, 
gdzieby pobitego chłopia, Nie leżało kupami, jak na toku snopia” (karto-
teka SXVII–XVIII). Tok ‘klepisko, zagroda’ występuje w XVI-wiecznych 
księgach miejskich z Knyszyna (Kuryłowicz 2005: 197). Linde V 683 
przywołuje M. Dudzińskiego (1776, cytat podaliśmy wyżej) oraz Dyzmę 
Bończę Tomaszewskiego 1801: 95 „Pójdźmy już za rolnikiem, co po-
wraca z toku, Niosąc w spichlerz zapasy dla głodnego roku”. 

Dalsze poświadczenia wyrazu tok w znaczeniach ‘klepisko’, ‘stodoła’, 
‘sąsiek’, ‘podłoga uklepana z gliny’ w literaturze pojawiają się dosyć często, 
np. u W. Syrokomli „karmił moję czeladkę zbożem swego toku” (Chatka 
w lesie II 54), „zwóźcie zboże do toku” (Melodye z domu obłąkanych 14)
Trypućko II 208 ‘klepisko, stodoła’, u H. Sienkiewicza „Na koniec, gdy 
ściany były obwieszone, a tok [‘podłoga z ubitej gliny w domu’] wy-
moszczony, przyniesiono na powrót kniaziównę i złożono ją na miękkim 
wezgłowiu” (Ogniem i mieczem II 13), u J.I. Kraszewskiego „i najrzała 
młodszego brata w koszuli jednej zwijającego się koło kilku leżących 
na toku [‘klepisku’] snopów żyta” (Chata za wsią II 68) i „Wówczas 
zrozpaczony, podłoży ogień pod tok [‘klepisko’] i dwór, a sam uciecze” 
(s. 99), u W. Pola „Czasem bywają przy futorach i toki [‘stodoły’] ze 
zbożem, i stogi z sianem, i koszary z bydłem pod gołym niebem” (Obrazy 
z życia i natury I 266), u W. Reymonta „W miejsce podłogi ubity z gli-
ny tok, skostniały od mrozu, dudnił głucho pod jego nogami” [‘podłoga 
w domu’] (Nowele I 229) i „Ogień trzaskał wesoło, ciepło się rozlewało 
po izbie, aż lód na szybach topniał i te smugi śniegu, nawianego szpa-
rami, tajały pod przyciesiami, a gliniany tok pocił się i opływał rosą” 
[w przypisie: tok gw. ‘klepisko’ ‘podłoga z ubitej gliny’] (Chłopi II 6). 
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klepisku używa tego wyrazu wielokrotnie, np. „Tymczasem na słupach
wznoszących się nad tokiem Julek świece w latarniach zapalił, przy tym
świetle ukazały się w cieniu zasieki pełne zboża”, występuje on również 
w innym utworze tej pisarki – Bene nati (1892): „nie przeszkadzała mu 
[…] snopów z pola zwozić, cepem bić o tok wspaniałej stodoły”, „podno-
sili obaj cepiska i spuszczając je w leżące na toku snopy biczami walili”.

U C. Miłosza w Dolinie Issy tok ma znaczenie ‘sąsiek [miejsce 
w stodole, gdzie się składa zboże]’ „niecierpliwe sarkania kobiet, żeby
nie przeszkadzał, kiedy drapał się na tok” (Miłosz 1981: 98), a u Pawła 
Jasienicy w utworze Świt słowiańskiego jutra ‘podłoga z gliny w domu’: 
„Najdawniej chaty były małe, kwadratowe o wymiarach 3 x 3, bez pod-
łogi, którą zastępował tok gliniany” (Jasienica 1952: 115). 

Szczególnie ciekawe jest poświadczenie wyrazu tok u Teresy 
Lubkiewicz-Urbanowicz w jej powieści Boża podszewka, której akcja 
rozgrywa się w nieistniejącym już dziś zaścianku Rakuciniszki na pogra-
niczu białorusko-litewskim w pobliżu miejscowości Nacza na Białorusi. 
Mamy tu tok w znaczeniu ‘podłoga z uklepanej gliny’, jak „włócząc po
toku połami za dużego kożucha”, „kuchenny tok”, „Zaszli do kuchni, 
drzwi od sieni były na roścież otwarte, w środku grzebały na toku kury”, 
ale też w archaicznym znaczeniu ‘utwardzone miejsce, po którym chodzą 
konie poruszające kierat”, najpewniej poza budynkiem stodoły „Znów
ruszyli za tym kieratem. Kopyta końskie kłapały miękko po toku zasła-
nym słomą” (Lubkiewicz-Urbanowicz 1998: 78, 114, 229).

Jak widać, dla tak rozpowszechnionego w języku polskim wyrazu 
tok pożyczkę wschodniosłowiańską przyjmuje się powszechnie i bez 
najmniejszych zastrzeżeń. Przedstawione już wcześniej materiały zdają 
się wskazywać, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z zapożyczeniem. 
Ciekawe, że w słownikach etymologicznych jednak żadnej wzmianki 
o możliwości zapożyczenia nie znajdujemy. Pokazanie tego wyrazu na 
tle ogólnosłowiańskim nasuwa poważne wątpliwości, czy można tu mó-
wić o pożyczce. 

W języku polskim tok jest wyrazem wieloznacznym, np. słownik 
Arcta [1916] 1995: 925 notuje:

tok, toczenie się, bieg, obrót; porządek: tok rzeczy; kształt jakby utoczony; rzecz 
jakby toczona: tok ciała; klepisko w stodole; część rzędu końskiego, w którą 
wkładano koniec włóczni, lancy, kopji; tok żelazny, wbity w ziemię dla stawiania
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proporca; broń do toku! ‘osadzić ją w toku’ (komenda); cieczenie, płynięcie; 
okrągła czapka hiszpańska z piórem; żłób, wyrobiony z kloca drewnianego, 
koryto; por. tokowanie, tokowisko. 

W wielu tych znaczeniach ma on szerokie nawiązania w całej Słowiań -
szczyźnie. W MAGP II m. 71, s. 74–76 tok jako ‘klepisko’ zaliczono do 
wyrazów mających zasięg wschodniopolski, a później wykorzystywano 
to jako argument przemawiający za zapożyczeniem, przyjmując właści-
wie pożyczką wyrazową.

Tymczasem, jak pokazuje przedstawiona w MAGP mapa, tok również 
w gwarach polskich semantycznie nie jest jednorodny. Oznacza nie tylko 
‘klepisko w stodole z ubitej gliny, czasem z desek, a nawet z cementu’, 
ale także ‘klepisko na podwórzu poza stodołą’, również ‘podłogę z ubi-
tej gliny w domu’, poza tym ‘naczynie do przechowywania ziarna z wy-
próchniałego pnia lub wydłubane z kloca drewnianego’, wreszcie ‘żłób’, 
‘koryto do pojenia’, ‘koryto dla świń’, a w tych wszystkich znaczeniach 
obejmuje znaczną część Polski dochodząc na zachodzie po górny bieg 
Warty i dalej na północ po linię Łęczyca–Lipno–Brodnica.

W znaczeniu ‘naczynie do przechowywania ziarna zrobione z wypróch-
niałego pnia lub wydłubane z kloca drewnianego’ na początku XX wieku, 
jako przedmiot wychodzący z użycia, pamiętany był tylko przez ludzi 
starych. Na Kurpiach we wsi Dylewo w 1914 r. Adamowi Chętnikowi 
udało się jeszcze sfotografować wielkie drewniane (wykonane z sosny) 
beczki, zwane tokami, w których trzymano zboże (Chętnik 1914: 121).

Już na podstawie mapy 71 MAGP II możemy stwierdzić, że nie sposób 
tu mówić o pożyczce leksykalnej. Zresztą nikt chyba nawet nie pomyśli, 
że hipotetycznie zapożyczony tok ‘klepisko’ mógłby przybrać wtórnie 
podane wyżej znaczenia ‘naczynie do przechowywania zboża’, ‘żłób’, 
‘koryto’, a także wszystkie przytoczone ze słownika Arcta. 

Ewentualny wpływ semantyczny w toku jako ‘klepisko’ w świetle 
materiałów ogólnosłowiańskich też raczej nie wchodzi w grę. 

Zgromadzone w OLA materiały na pytanie L 936 ‘klepisko’ poka-
zują, że tok tworzy zwarty obszerny areał obejmujący dialekty białoru-
skie, ukraińskie i południową część rosyjskich aż po Moskwę, a dalej 
na północ tok ‘klepisko’ w dialektach rosyjskich występuje przeważnie 
w rozproszeniu, zaś na dużych obszarach w ogóle go nie notowano. 
Z areałem tym łączą się dwa punkty polskie na pograniczu wschodnim: 
Osowa koło Włodawy (p. 315) i Wiszniów koło Hrubieszowa (p. 324) 
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Wschodnich. Poza tym w OLA tok w znaczeniu ‘klepisko’ poświadczony 
jest z dwóch punktów w środkowej Słowacji – Turíčky, okres Lučenec 
(p. 224) i Sirk, okres Revúca (p. 225), a także w północnej Bułgarii na 
zachodzie koło Widina tok (Медковец, p. 116) i na wschodzie koło 
Silistry otɘk (Сребърна, p. 131).

Zapisy te znajdują potwierdzenie w materiałach spoza atlasu. Z języka 
słowackiego znane są dawne zapisy wyrazu tok ‘klepisko’ z roku 1685 
(u Komenskiego) oraz z 1749 r. z południowo-środkowej Słowacji z Jelšavy, 
okres Revúca (HSSJ VI 67–68), poza tym z języka literackiego z utwo-
rów pisarzy urodzonych w środkowej Słowacji (SSJ IV 544), jak Terézia 
Vansová (Zvolenská Slatina) i Pavol Dobšinský (Banská Bystrica). 

W Bułgarii są to odosobnione relikty dawniej szerszego zasięgu wy-
razu tok, wypartego przez notowaną tu powszechnie pożyczkę turecką 
χarman, arman. W bułgarskim słowniku etymologicznym dawniejszą 
znajomość nazwy tok ‘klepisko’ zarejestrowano z całej niemal północnej 
Bułgarii spod miejscowości Sewliewo, Elena, Plewen, Kneża, Trojan, 
Wraca, Botewgrad, Tetewen, Etropole aż po Ichtiman na południowy 
wschód od Sofi i oraz w rumuńskim Banacie (BER VIII 98–99). 

Z terenu południowej Słowiańszczyzny tok ‘klepisko’ ma zresztą bardzo 
dawne poświadczenie już w języku starosłowiańskim, mianowicie w Kodeksie
supraskim z XI w. dwukrotnie zapisano tok] ‘klepisko’ (SJS IV 470).

Przy rozstrzyganiu, czy dla polskiego regionalnego tok ‘klepisko’ 
można przyjąć ewentualny wpływ semantyczny języków wschodnio-
słowiańskich, ma także znaczenie archaiczność tej nominacji, oznacza-
jącej pierwotnie ‘miejsce, gdzie biegają konie lub bydło młócąc w ten 
sposób zboże’. W słownikach etymologicznych wspomina się o tym od 
dawna, por. np. Vasmer ESRJ IV 69–70, Machek ES-2, 646, ESUM V 
577–578, ESBM XIII, 294–295, BER VIII 98–99, ESJS XVI 956–597. 
Natrafi amy zresztą na dawną o tym wzmiankę w XX (495–496) pieśni 
Iliady Homera, którą podajemy w tłumaczeniu Pawła Popiela z 1880 r.: 

Równie jak sprzęgnie kto woły barczyste, o czołach szerokich, / Żeby jęczmień 
bieluchny wymłacać na gładkim klepisku, / Łacno się kłosy wypróżnią pod sto-
pą wołów ryczących.

Ostatnio Tatiana Šałajewa podała dwie ciekawe interpretacje motywacyj-
ne dla nazwy tok w znaczeniu ‘klepisko’ oraz dla znaczeń pokrewnych, 
jak ‘sito do przesiewania zboża’, ‘naczynie z wypróchniałego pnia do 
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przechowywania ziarna’, ‘żłób’, ‘koryto do pojenia’, ‘koryto dla świń’. 
Wcześniej dla wyrazu *tokъ ‘klepisko’ jako fundowanego przez cza-
sowniki *tekti, *točiti przyjmowała pierwotne znaczenie ‘miejsce, gdzie 
sypie się, wysypuje się ziarno’ (Šałajewa 2009: 118–124), później zaś 
jako pierwotne przyjęła znaczenie ‘miejsce, gdzie coś toczy się w koło’, 
co pozwala łączyć semantykę ‘klepiska’ ze znaczeniami dla przedmio-
tów mających kuliste kształty, jak ‘sito’, ‘naczynie do przechowywania 
ziarna wydłubane w drewnianym klocu’, a także ‘żłób’, ‘koryto do po-
jenia’, ‘koryto dla świń’ (Šałajewa 2016: 166–174). 

Można zakładać, że tok jako ‘klepisko’ zajmował dawniej znacznie 
szerszy zwarty obszar, ale utrzymał się w tym znaczeniu tylko w roz-
proszonych wyspach. Możliwe jest także pojawienie się tego znaczenia 
w różnych miejscach niezależnie, bo wynikało ono z semantyki podsta-
wy motywacyjnej (*tekti, *točiti) tego wyrazu. 

W tej sytuacji można byłoby ewentualnie dla polskiego regionalnego 
tok ‘klepisko’ przyjąć wschodniosłowiański wpływ semantyczny, jednak-
że ze względu na jego dosyć szeroki zwarty zasięg na polskim pogra-
niczu wschodnim, przekraczającym zwykłe zasięgi pożyczek ruskich na 
tym terenie i sporadyczne poświadczenia aż pod Mielcem i Łowiczem, 
a zwłaszcza ze względu na szerokie powiązania słowiańskie i archaicz-
ność tego typu nominacji, jesteśmy skłonni widzieć tu raczej rodzimy 
relikt dawnej wspólnoty słowiańskiej. 

Warto zwrócić uwagę, że na południu na pograniczu polsko-słowac-
ko-ukraińskim z kolei właściwe dialektom południowo-małopolskim4 
i dialektom słowackim boisko, bojišče znane są u Łemków (Nitsch 
WPP [1918] 1955: 62, 210, AJDŁ I m. 17, Rieger 1995: 32; 2016: 25), 
a w ukraińskich gwarach nadsańskich bojisko, bojisko, bojsko, bojšče, 
obojisko (Rieger 2017, m. 13), sięgające daleko na zachodnią Ukrainę. 
W OLA na zachodniej Ukrainie zanotowano w miejscowościach Popowicze 
koło Mościsk (412) bojsku, Suszyca Wielka koło Starego Sambora (419) 
bojisko, Małkowice koło Gródka (420) obojisko, Jabłonka Wyżna koło 
Turki nad Stryjem (427) bojščy, Korostów koło Skola (449) bojšče. 
Dokładniej ich zasięg na zachodniej Ukrainie pokazuje SDUP 35, nr 
46 (w zestawieniu z ukr. tik ‘klepisko’), a zwłaszcza AGB I m. 18, 
s. 38–39. Tu znów o formach na -isko można oczywiście sądzić, że są 

4 Do dzisiaj w okolicach Dukli mieszkańcy na część drewnianego domu, w któ-
rej dawniej znajdowało się klepisko używają nazwy boisko (m.in. w Nowej Wsi).
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e polonizmami (Stieber [1956] 1974: 481, Dzendzeliwski 1969), ale bar-
dziej prawdopodobne jest odziedziczenie podziałów gwarowych sięga-
jących zamierzchłych czasów.

Dawne już poczucie obcości wyrazu tok w znaczeniu ‘klepisko’ w ję-
zyku polskim jasno tłumaczy się dzisiejszym ograniczonym zasięgiem tego 
regionalizmu i powszechnym przekonaniem, że w najbliższym sąsiedztwie 
właściwy jest on tylko językom wschodniosłowiańskim. Użytkownicy 
języka polskiego nie uświadamiają przecież sobie, że tok w znaczeniu 
‘klepisko’ występował na terenie Bułgarii już w XI w., a poza tym znany 
jest w środkowej Słowacji. Przedstawienie omawianych znaczeń wyrazu 
tok w zestawieniu ogólnosłowiańskim przeczy powszechnemu właściwie 
przekonaniu, że mamy tu do czynienia z pożyczką wschodniosłowiańską.
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Wasilek, wasilka i wołoszka ‘chaber, Centaurea cyanus L.’

Polskie gwarowe nazwy chabra bławatka ‘Centaurea cyanus L.’ na tle sło-
wiańskim i europejskim przedstawiła Waniakowa 2019: 173–187. Wśród 
nich są m.in. dwie nazwy wasilek, wasilka i wołoszka, które zostały za-
pożyczone z języków wschodniosłowiańskich. Na wpływ ten zwrócono 
uwagę już wcześniej, por. Nitsch WPP II [1931] 1955: 96–97, Hrabec 
1949: 46–47, 114, 133, Sawaniewska-Mochowa 1990: 134, Kurzowa 
1993: 445–446, 449, Pastusiak 2007: 149–151, Kostecka-Sadowa 2015: 
339, 340, Sabadoš 2015: 379 i inni. 

Już staropolską nazwę wasilek oznaczającą różne rośliny, ale nie 
‘chaber’, za powstałą pod wpływem ruskim, uznaje Karpluk 1988: 153, 
choć podobnie jak imię Wasił (Wasyl) może być tłumaczeniem greckiej 
nazwy botanicznej βασιλικóν ‘królewskie’. Należy też zwrócić uwagę, 
że imię Wasyl uważane za ruskie, w XIV–XV w. było dosyć powszech-
ne w języku polskim, nawet w Małopolsce i Wielkopolsce (SSNO VI 
27–28), a mogło być też użyte, jak zakłada Hrabec 1949: 32, jako nazwa 
pospolita w znaczeniu ‘chłop ruski’, np. w Zwierzyńcu M. Reja „Ów też 

Chaber ‘chaber, Centaurea cyanus L.’
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e zasię drugi, co sie tylko na grzegorze albo wasiłki rozmyślał [...] tam też
sprawa trudna ma być”. 

Późniejszy wasilek ‘chaber’ powszechnie uznaje się za pożyczkę 
ruską. Nazwa ta eksponuje początek kwitnienia chabru około dnia św. 
Bazylego (25 maja). Jest też ludowe tłumaczenie powstania nazwy wasilek
‘chaber’, związane z ukraińską legendą, w której mowa o tym, że miał 
on wyrosnąć na mogile załaskotanego na śmierć przez rusałki chłopca 
o imieniu Wasyl (SSiSL II 74).

Pożyczki te chcemy przedstawić nieco dokładniej, zwracając więk-
szą uwagę na ich zasięgi gwarowe, znane z kilku opracowań atlasowych 
i na nasuwające się w związku z tym wnioski. Prostujemy również kilka 
powtarzanych błędów.

Na mapie OLA IV 61 nazwy *vasilьkъ, *všьka sąsiadują ze sobą. 
Nazwa *vasilьkъ zajmuje tu obszerny zwarty areał, obejmujący gwary 
rosyjskie oraz północno-wschodnią Białoruś. Poza tym *vasilьkъ w roz-
proszeniu pojawia się na całej niemal Ukrainie (васил’óк, вас’iл’óк lub 
pl. васл’ки, васил’к, m.in. na Zakarpaciu, Sabadoš 1999, m. 10), spo-
radycznie na pograniczu z Białorusią w miejscowości Tury niedaleko od 
granicy polskiej, a poza tym na Białorusi m.in. w nadgranicznej miejsco-
wości Dmitrowicze, sąsiadującej po polskiej stronie z Białowieżą. Na za-
chodniej Białorusi w gwarach ukraińskich rzadko występują też *vasilьky
w miejscowościach: Sieczy na północ od Brześcia i Przewałka na północ 
od Grodna oraz w Łosku w rejonie wołożyńskim, *vasilьka we wsi Bojary 
Wielkie koło Szczuczyna, w Poleckiszkach nad granicą litewską (koło 
Solecznik po drugiej stronie granicy) i w miejscowości Łuksze na północ 
od Brasławia, a poza tym *vasilъka w Polsce w Radziuszkach pod Sejnami.

Nazwa wołoszka jest motywowana w językach ruskich włochatym wy-
glądem kwiatów lub wiąże się z dawną nazwą ludów romańskich волох, 
валах (por. Vasmer ESRJ I 345, ESBM II 43–44, Sabadoš 2015: 21).
Na pożyczkę z języków wschodniosłowiańskich jasno wskazuje jej po-
stać z pełnogłosem.

W południowo-zachodniej Białorusi oraz w całej niemal Ukrainie 
występuje *všьka (волóшка i pl. волóшки), ale na Ukrainie wzdłuż 
granicy z Polską dosyć znaczny obszar zajmuje przejęty z gwar polskich 
*blavatъ (блáват pl. блавáти), por. Sabadoš 1999 m. 10. Polski bła-
wat, bławatek ‘chaber’ zaś stanowi derywat od stpol. przymiotnika bławy
‘niebieski’ wywodzącego się ze śrwniem. blā, blaver, por. Waniakowa 
2019: 174–175. 
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Dalsze atlasy wprowadzają tu znaczne uściślenia. W atlasie białoru-
skim LAB I 229, s. 97 przy podobnym podziale geografi cznym na pół-
nocno-wschodni васiлëк (i вáсiлька, васíлька) oraz południowo-zachodnią 
валóшка (por. także na Kosowszczyźnie Zajka 2011: 39) – z całym pasem 
południowym w postaci bez akania волóшка, mamy znacznie częstsze niż 
w OLA poświadczenia nazwy васiлëк w zwartym areale nazwy валóшка 
oraz w zachodniej Białorusi, a mianowicie васiлëк w trzech punktach na 
północ od Brześcia: Dmitrowicze, Raśna i Kamianiuki, w kilku punktach 
w okolicy Grodna: na południe w miejscowościach Korobczyce i Strzelce, 
na północ we wspomnianej już w OLA miejscowości Przewałka oraz 
pod Szczuczynem we wsiach Berszty i Kościeniewo, a dalej na północ 
szerokim pasem wzdłuż granicy litewskiej i łotewskiej васiлëк, вáсiлька 
i васíлька. 

Tarnacki 1939: 61, m. 149 stwierdza, że na Polesiu zachodnim ogól-
nopoleska nazwa ‘chabra’ wołoszka ustępuje w powiecie bielskim przed 
mazowieckim chabrem, a w powiecie kowelskim przed małopolskim 
bławatkiem.

Słownik pogranicza polsko-białorusko-litewskiego SPZB I 277 ma 
tylko nazwę валóшка: z dwóch miejscowości w południowo-zachodniej 
Białorusi oraz z Knyszewicz na południe od Sokółki na Białostocczyźnie. 

Również w gwarach wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie za-
notowano tylko nazwę vałoška, vołoška. Występuje ona tu w szerokim 
pasie przygranicznym od Biebrzy po Hajnówkę, sięgając w części cen-
tralnej aż po Białystok. Ciekawe, że postać vałoška nie przekracza tu 
granicy akania (AGWB I m. 1), a w okolicy Białegostoku, gdzie akania 
nie ma, zapisano vołoška (AGWB VIII m. 368, s. 212–215). W zachod-
niej Białostocczyźnie zapewne pierwotna tu vałoška, vołoška, została 
wyparta przez derywaty wywodzące się od polskiej nazwy chaber (χaber 
tu tylko sporadycznie nad Bugiem): χaberka na północy, χabra w okoli-
cach Białegostoku oraz χaberok z ruską wokalizacją joru w sufi ksie -ъkъ 
w wąskim pasie koło Bielska Podlaskiego od Narwi do Bugu. Jako po-
życzka zwrotna χaberok, φaberok pojawia się pod Bielskiem Podlaskim 
w wypowiedziach, które można traktować jako polskie (Tarnacki 1939: 
61, Waniakowa 2019: 180).

Zasięgi geografi czne sąsiadujących nazw *vasilьkъ i *všьka w gwa-
rach słowiańskich wydają się wskazywać, że tworzący pierwotnie zwarty 
areał na terenie Rosji i północno-wschodniej Białorusi *vasilьkъ pojawił 
się na obszarze nazwy *všьka w rozproszeniu w gwarach ukraińskich
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łoruskiej nazwy literackiej. 

Brus. васiлëк ‘chaber, Centaurea cyanus L.’ zamieszcza dopiero słow-
nik języka współczesnego TSBM I 468, jednak jako nazwa literacka po-
dawana jest również валóшка (TSBM I 458). 

Ukr. васильки notowane są od połowy XVII w., ale głównie 
w znaczeniu ‘bazylia, Ocynum Basilicum’ (SUM XVI–XVII, t. III, 
s. 184). Hrinčenko I 128 wskazuje васльóк na oznaczenie pięciu 
różnych roślin, ale nie chabru. Dopiero słownik współczesny SUM I
296, zapewne pod wpływem rosyjskim, ma васльк w znaczeniu ‘chaber’, 
ale również w znaczeniu ‘bazylia’. Stał się on chyba jednak na Ukrainie do-
syć częsty, skoro wszedł do utworów pisarzy polskich związanych z kresami 
południowymi. Nazwę вoлóшка jako określenie ‘chabru’ notuje Hrinčenko I
252–253, a także SUM I 734. Utożsamianie wasilka ‘chabru‘ z bazy-
lią wiąże się zapewne z tym, że w antroponimii wschodniosłowiańskiej 
(i słowackiej) imię Wasyl, Wasyli jest jednoznaczne z Bazylim.

W języku rosyjskim василекъ notowany jest od XVII w., jednakże 
trudno określić jego znaczenie: redaktorzy jako ekwiwalent współczesny 
dają ‘василек’, ale jeden z cytatów „По-руски василки [...] базиликон” 
świadczy, że raczej chodzi o bazylię (SRJ XI–XVII t. II, s. 23); w XVIII w. 
василек oprócz wielu innych roślin oznacza też ‘chaber’ (SRJ XVIII). 
Również u Dala I 167 василéкъ odnosi się do kilku różnych roślin, m.in. 
do ‘bazylii’, w tym ma znaczenie ‘chaber’. Słownik języka współczesne-
go rosyjskiego SSRLJ I 58 daje василëк już tylko w znaczeniu ‘chaber’. 
Nazwę chabra вoлóшка notuje SRJ XVIII, a Dal I 237 podaje ją jako 
regionalną, południową (ciekawe, że wśród synonimów wymienia też 
pożyczkę polską блавáтка).

Omawiane wyrazy jako pożyczki z języków wschodniosłowiańskich 
mają dosyć bogatą dokumentację w języku polskim. Wchodzi tu w grę 
ich przejmowanie do gwar polskich bezpośrednio z sąsiadujących gwar 
białoruskich i ukraińskich, jak również wpływy wschodniosłowiańskich 
języków literackich.

Wyraz wasilek notuje już Słownik staropolski na oznaczenie kilku 
nazw roślin, m.in. ‘bazylii’, ale nie jako ‘chabru’ (SStp X 47)1. Hrabec 

1 O nierozróżnianiu dwóch różnych roślin o tej samej nazwie świadczy cho-
ciażby komentarz autorki w artykule o bazylii w „Przekroju” „[…] w Dekameronie
Giovanniego Boccacia bazylia patronuje tragicznej historii miłosnej w stylu 



289

1949: 114 podaje z Sielanek (1663) Bartłomieja (nie Szymona, jak po-
daje Kostecka-Sadowa 2015: 339) Zimorowicza dwa cytaty z wasilkiem/
wasiłkiem oznaczającym ‘chaber’: „Zwiesi wieniec, z wasiłku uwity rów-
nym kołem” i „Kędy tylko wasilek kocha się i mięta, Jako sama dziewice 
urodą przoduje, Tak przy niej insze zioła wasiłek celuje”.

Za SW VII 471 przytaczany jest poza tym (przez Kurzową 1993: 
445–446 i Kostecką-Sadową 2015: 339), wynikający z niezrozumienia, 
przykład z Klonowica „Nie o wasiełki, ziarno miej na pieczy, Nad inne 
rzeczy”. Jak wyjaśniono zresztą w przypisie do wydania tego utworu, 
chodzi tu o wyraz wasiłka w znaczeniu ‘towar leśny, deseczka służąca 
do wyrobu klepek’. Dotyczy to też podawanego przez Z. Kurzową dru-
giego źródła Instruktarza celnego litewskiego. 

Za Kurzową 1993: 445–446 można natomiast podać z Ignacego 
Chodźki „skromne wasilki i wonne cząbry”. Według jej informato-
rów wasilka w znaczeniu ‘chaber’ była znana w polszczyźnie wileń-
skiej w okresie międzywojennym. Poza tym znajomość nazwy wasilek 
‘chaber’ na Wileńszczyźnie potwierdzają Karłowicz 1984: 70, Walicki 
1886: 416, Łętowski 1915: 323, Turska 1982: 73, 80 wasilek i wasilka f.
W Zielniku ekonomiczno-technicznym, wydanym w Wilnie, pod hasłem 
chaber, bławatek Centaurea Cyanus znajduje się adnotacja „pospoli-
cie wasilek” (Wyżycki 1845: 247). Ponadto z polszczyzny gwarowej 
na Litwie Zdaniukiewicz 1972: 215 notuje z Łopatowszczyzny wasilek 
(va iľak, vaśilek), a Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 411 na znacznym 
obszarze Litwy: wasilek z Wirszuliszek i Świętnik na północ od Wilna, 
wasilka z Dojlid na południu, spod Landwarowa koło Wilna i ze Smołw 
na północy, wasiłka z miejscowości Imbrody na północy, Widugiry pod 
Święcianami i Ragoże pod Kownem oraz wasilok w okolicy Landwarowa. 
Dalsze lokalizacje z Wileńszczyzny podaje SMPP 1226.

Również na sąsiadującej Brasławszczyźnie w dialektach polskich 
notowano vaśiľek, vas’’iłka, vas’’iłi obok częstszej nawy bławatek, 
bławati, natomiast w wypowiedziach traktowanych jako białoruskie tylko 
vas’’iľok, vas’’iłi, vas’’iľi (Smułkowa 2009: 166, Rieger 2014: 278).

włoskiego południa. […] w polskim przekładzie Edwarda Boyégo oryginalną bazy-
lię z Salerno wyparły, nie wiedzieć czemu, wasilki, czyli chabry bławatki, co jest 
dość irytujące, bo przecież bazylia to bazylia, a chaber to chaber. Tym bardziej, 
że chaber nie ma w tej ociekającej sycylijskim temperamentem noweli żadnego 
sensu” (Lis 2019:86)
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wieckiej, tj. wschodniej (Dombroski 1932: 263 i SMPP 1226) oraz wa-
siłki ‘chabry’ u przesiedleńców z Kresów Północno-Wschodnich pod 
Bartoszycami (Sawaniewska-Mochowa 1982: 74).

W gwarach polskich na obecnym pograniczu wschodnim wasilek, 
wasilka jako nazwy ‘chabru’ pojawiają się tylko sporadycznie. Osipowicz 
2009: 121 podaje z XIX-wiecznej gwary augustowskiej wasilki ‘bławat-
ki, modraki, chabry’, natomiast w kartotece SGP mamy jeszcze tylko 
ze Sławatycz pod Włodawą vasili, określane jako ‘gatunek kwiatów 
łąkowych’, a Pelcowa 2001: 57 i m. 34 z dwóch punktów na północ od 
Włodawy wymienia wasylki w znaczeniu ‘ostróżka polna, Delphinium 
consolida’, natomiast na mapach ‘chabru’ ani u Czyżewskiego 1986b m. 
20, ani u Pelcowej 2001: m. 30 spod Włodawy i z całej Lubelszczyzny 
nazwy tej nie odnotowano, dominują tu natomiast zapożyczone z gwar 
polskich chaber i bławat. 

Należy jeszcze dodać, że wasilek ‘chaber’, przytaczany w opraco-
waniach chabru bławatka (już Sawaniewska-Mochowa 1990: 134, też 
Kostecka-Sadowa 2015: 339) z miejscowości Huszcza pod Białą Podlaską, 
polega na nieporozumieniu. W kartotece SGP na fi szce z tej miejscowości 
z hasłem wasilki jest tylko ø, oznaczające, że eksplorator uznał za wskazane, 
by poinformować, że nazwa ta w Huszczy nie jest znana, co wpisuje się 
zresztą w sygnalizowaną przez nas ekspansję nazw polskich zarówno na 
Lubelszczyźnie, jak i w gwarach wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie.

Nazwę wołoszka ‘chaber’ odnotowano też na pograniczu polsko-li-
tewskim (Gjułumianc 1982: 226), por. SMPP 1264. W brzmieniu wa-
łoszka, wołoszka jest dosyć częsta na pograniczu wschodnim. W AGP 2
m. 159 podano formę wałoszka (błędnie uogólnioną jako wałaszka) 
z rozległego zwartego obszaru ograniczonego od zachodu przez miej-
scowości Przerośl i Okuniowiec koło Suwałk, Szczebra i Solistówka pod 
Augustowem, Szymany koło Grajewa, Osowiec i Milewskie koło Moniek, 
Krynki koło Sokółki i Ciwoniuki, gm. Michałowo na południowy wschód 
od Białegostoku, a wołoszka w niewielkim areale wzdłuż Bugu w po-
wiecie bialskim w miejscowościach Kąty w gm. Kodeń; Matiaszówka 
w gm. Tuczna; Jabłeczna w gm. Sławatycze; Motwica w gm. Sosnówka 
i w pow. włodawskim w miejscowości Hanna2. Przedstawiła je Pelcowa na 

2 W gwarach polskich na Lubelszczyźnie notowano też przymiotnik wołochaty
‘kosmaty, włosem porosły, z długimi włosami’ pod Międzyrzecem Podlaskim, 
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czterech jednakowych mapach 1985 m. 2A na s. 70 (tu tylko 3 pierwsze 
punkty), 1997 m. IV na s. 199; 2001: m. 30 na s. 136 i SGL V (2017) 
492 i 539. Jednakże w leżącej nieco bardziej na zachód od tej wyspy 
miejscowości Huszcza w gm. Łomazy według kartoteki SGP nazwa ta 
już nie występuje. Kostecka-Sadowa 2015: 340 podaje, jakoby wołosz-
ka była znana jeszcze w powiecie radzyńskim i lubelskim, ale polega 
to na błędnej lokalizacji miejscowości mających takie same nazwy, bez 
sprawdzenia ich położenia na mapie Pelcowej. 

Z przedstawioną wyżej wyspą łączy się wieś Dołhobrody w powiecie 
włodawskim, położona na południe od wspomnianej wyżej miejscowości 
Hanna (Czyżewski 1986a: 98; 1986b: m. 20, por. także Czyżewski 2006: 
47). Pod Włodawą dzięki pomysłowo dobranym na mapie znakom widzi-
my plastycznie wzajemne wpływy. Często nawet w tych samych punktach 
zapisano wypowiedź polską i ukraińską. Np. w trzech sąsiadujących ze 
sobą punktach nad górnym biegiem Zielawy obok polskiej nazwy χaber 
występuje zapożyczony z dialektów polskich ukraiński χabor. Przy czę-
stych na północy powiatu ukraińskich nazwach vołoška, wułoška jako 
polska wołoška pojawia się tylko raz, częściej natomiast notowano tu 
polski bławat oraz w wypowiedziach ukraińskich zapożyczony błavat.

Wałoszki, wołoszki ‘chabry’ były rejestrowane również w Bohatyrowiczach 
nad Niemnem (Bohatyrowicze 1998: 201, 302).

Kostecka-Sadowa 2008: 338, 2015: 340 podaje wołoszkę ‘chaber’ 
z Mościsk, leżących tuż za granicą koło Przemyśla „W pšynicy nazry-
wała wołoszki i zróbiła śliczny wianuszek”.

Wołoszka ma kilka poświadczeń w polszczyźnie ogólnej. Kurzowa 
1993: 449 przytacza z W. Syrokomli „Drobna jarzyna, wołoszka i ziele”. 
Jej znajomość w potocznej polszczyźnie wileńskiej potwierdza Walicki 
1886: 416. Nazwę wołoszka w znaczeniu ‘chaber’ SWil II 1889 określa 
jako pospolitą, SW VII 694 uznaje za gwarową, a SJPD za dawną. Nie 
dokumentują jej żadnymi przykładami. 

Według Waniakowej 2019: 179 w przewodnikach dla zbieraczy ziół 
pojawia się też forma męska wołoszek w znaczeniu ‘chaber’. Pelcowa 
SGL IV (2016) m. 9, s. 197–198 w pasie nadgranicznym od Chełma aż 
nieco na północ od Włodawy oraz w odosobnionym punkcie na zachód 

w Łomazach na południe od Białej Podlaskiej, w miejscowości Wisznice na północy 
powiatu włodawskiego i we wsi Żdżanne pod Krasnymstawem, a niezależnie też 
w gwarze kresowej na Podolu (Czyżewski 1986a: 98). 
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wołoszuk oznaczające roślinę Phaseolus, podobną do grochu, o podłużnych 
ziarnkach, wijącą się na tyczkach, a także niską fasolę niepotrzebującą 
tyczek. Ze względu na formę z pełnogłosem są one także pożyczkami 
z języka ukraińskiego. Znalezienie ewentualnych wzorów ukraińskich 
wymagałoby specjalnych poszukiwań. U Hrinčenki i w SUM ich nie ma.

Nazw wasilek i wołoszka dla ‘chabra’ nie podaje słownik Adama 
Fischera (Rośliny 2016).

Jak pokazała nasza analiza, jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy mamy 
tu do czynienia z pożyczką, czy z reliktem dawnej wspólnoty na pogra-
niczu polsko-wschodniosłowiańskim wymaga bardzo szczegółowych, 
wręcz drobiazgowych dociekań i ekscerpcji różnych źródeł, począwszy 
od słowników historycznojęzykowych przez monografi e gwarowe, po 
publikacje z zakresu geografi i językowej. Przedstawione nazwy na ogół 
w polskich gwarach na pograniczu wschodnim pojawiają się dość spora-
dycznie. Jak się zdaje, trzeba tu przyjąć również oddziaływanie wschod-
niosłowiańskich języków literackich.
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Winohrad, winograd ‘winnica’, ‘winorośl’, ‘winogrono’

Uprawa winorośli w Polsce ma bardzo bogatą tradycję. Wyróżnia się 
kilka regionów winiarskich, w tym podkarpacki, małopolski, sandomier-
ski, Przełomu Wisły (Radziewicz). Geografi a tych miejsc wyraźnie po-
kazuje, że wyraz winohrad (winograd) mógł przeniknąć do polszczyzny 
różnymi drogami.

Słowiański winohrad, winograd ‘winnica’, ‘winorośl’, winogrono’ 
jest starą pożyczką germańską, por. goc. weingards ‘winnica’, krym.-
-goc. wingart ‘winorośl’, stwniem. wîngart, śrwniem. wîngart(e), niem. 
Weingarten, dial. Wingert ‘winnica’, znaną już w języku starosłowiań-
skim vinograd] ‘winnica’, ‘winorośl’ (SJS I 191, z liczną dokumentacją). 
Cerkiewizm ten przeszedł do języków wschodniosłowiańskich (Vasmer 
ESRJ I 317), ma liczne i dawne poświadczenia także w innych językach 
słowiańskich (ESJS XVIII 1163–1164 z dalszą literaturą), np. w czeskim 
vinohrad od XIV w. (Rejzek 2015: 779), w słowackim vinohrad ‘winni-
ca’, ‘winorośl’ od XVI w. (HSSJ VI 382–383). 

Winograd ‘winorośl’, ‘winogrono’
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‘wino’ i *gordъ ‘miejsce ogrodzone’, ‘ogród’ (por. np. Skok III 595).

W języku ukraińskim виноград ‘winorośl’, ‘winogrona’ ‘winnica’ 
udokumentowany jest od XV w. (SSUM I 176, SUM XVI–XVII, t. IV, 
s. 69–70, por. też Sabadoš 2015: 378, 438).

W języku polskim winohrad, winograd ze względu na swoją postać 
fonetyczną stanowi niewątpliwą pożyczkę. Brückner SE 622 mówił tu 
o wpływie czeskim, Hrabec 1949: 55, 139 obok wpływu czeskiego zakła-
dał równoległe pośrednictwo cerkiewno-ruskie, twierdząc, że „winohrad, 
który przybył może z Czech, ale ugruntował się na wschodzie biorąc swą 
postać fonetyczną z ruskiej cerkiewszczyzny”. Pogląd ten można uznać 
za ogólnie przyjęty, por. Siatkowski BFJP I 18, 43, 63, 193–195, Basaj, 
Siatkowski [1978] 2006: 437, Rytter 1992: 88, Kostecka-Sadowa 2015: 
339–340, ESJS XVIII 1163–1164.

Zgromadzone w dotychczasowych opracowaniach bogate materiały 
oraz dane z kartoteki SXVII–XVIII i SGP pozwalają na ustalenie, w ja-
kim stopniu wpływał tu język czeski, a w jakim język ukraiński. 

Wyraz ten w staropolszczyźnie jeszcze w ogóle nie jest notowany, 
powszechnie natomiast występuje winnica (SStp X 229–230), częsta też 
w wieku XVI i później. 

Omawiany wyraz pojawia się dopiero w XVI w. W kartotece SP XVI 
najwcześniej potwierdzona jest w polskim tłumaczeniu poradnika gospo-
darskiego Piotra Krescencjusza (1549) dwukrotnie w postaci fonetycznie 
polskiej winnogrody 82/12, 299/24 i raz winogrady, które są zachowane 
też w drugim wydaniu tego dzieła pod zmienionym tytułem winogrody
82, 299 i winogrády 502 (Kamper-Warejko 2011: 43). Postać fonetycznie 
polska w XVI w. występuje jeszcze w Kronice Marcina Bielskiego wino-
grodow 283, natomiast w Nowym Testamencie (1574) Szymona Budnego 
w postaci w winográdzie (Mateusz XXI 29) i winograd (Marek XII 1), 
w słownikach Andreasa Calagiusa (1579) winogrády 562b i Nicolausa 
Volckmara (1596) winogrady Eeee2v. Zupełnie obcą postać ma w XVI w. 
tylko Stanisław Orzechowski: „Polská żadnégo niema złotá, niema srébrá, 
áni winohrádów żádnych, tylko chleb Duchowny” (Rozmowa [...] około 
egzekucijej C4v/10–8d). 

Na podstawie tego materiału można założyć, że mamy tu do czynienia 
z wyrazem rodzimym winogród, który pod wpływem obcym zmienił się 
na winohrad lub winograd lub może raczej, że zapożyczony winohrad
uległ pełnej polonizacji przez zastąpienie obcego h polskim g oraz obcej 
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grupy trat rodzimą trot na winogród bądź polonizacji częściowej przez 
zastąpienie tylko h przez g na winograd. Natomiast pochodny winogrod-
nik ‘właściciel winnicy’ w kartotece SPXVI ma wyłącznie postać fone-
tycznie polską (w Biblii Leopolity u Mateusza XXI 33–41 poświadczoną 
aż 6 razy). W tym okresie trzeba przyjąć wpływ czeski, ale ze względu 
na S. Budnego może też wpływ ruski. W staropolszczyźnie forma tego 
wyrazu nie była jeszcze ustalona.

W XVII w. występują dwie postaci: częściowo spolonizowany wi-
nograd i w pełni obcy winohrad. W tym czasie formy te szerzą się nie-
wątpliwie pod wpływem ukraińskim.

Postać winohrad pojawia się w Sielankach Szymona Szymonowicza 
„Leszczyna bujna w debrzy, winohrad przy gorze” (BPP 68, s. 35), „Swą 
ręką zamnożyła piękne winohrady” (s. 129), w Sielankach Bartłomieja 
Zimorowica „kędy winohrad rośnie” (BPP 71, s. 56), „mróz Moskiewski 
[...] winohrad pomrozi” (s. 99), „Jak się rządnie sprawować mamy z wi-
nohradem” (s. 102), w Roksolankach Szymona Zimorowica „Ostre wichry 
[...] splondrują winohrady” (BN I nr 73, s. 44), u Jana Gawińskiego wino-
hrad (por. Rytter 1992: 88), u Wacława Potockiego w Wojnie Chocimskiej 
(1670) „inszy szczepi sady [...] albo winohrady” (s. 175) i Pieśniach 
nabożnych (1677–1678) winohrad (s. 527), a w Przypowieściach (1669) 
winogrady (k. 3), podobnie u Wespazjana Kochowskiego winohrady 
i w winogradzie (Linde VI 333 i Rytter 1992: 88). 

Coraz bardziej szerzyła się w staropolszczyźnie i epokach póź-
niejszych postać częściowo spolonizowana winograd. Występuje ona 
w Tragedii o Scilurusie (1604) Jana Jurkowskiego „w winográdźie” A2/4, 
w utworze Horatius Flaccus (1609) Sebastiana Petrycego winográdi 
D2/2–3 i 2–1d, „z węgierskich winográdów” M2/12–13, u Wojciecha 
Chrościńskiego, Andrzeja Morsztyna, Stanisława Leszczyńskiego, 
Benedykta Chmielowskiego, Samuela Twardowskiego i innych (Rytter 
1992: 88 i kartoteka SXVII–XVIII). Od XVIII w. postać winograd staje 
się w języku polskim bezwyjątkowa (por. Rytter 1992: 88). 

Omawiane formy notują słowniki języka polskiego. SWil II 234 
podaje winograd w znaczeniu ‘winorośl’ i ‘winnica’, a postać wino-
hrad uznaje za przestarzałą. SW VII 619 ma winograd w znaczeniach 
1. ‘winnica’ z cytatami z Wespazjana Kochowskiego i Wojciecha 
Jakubowskiego, 2. ‘winogrona’ jako gwarowe i 3. ‘winorośl’ z przy-
toczeniami z H. Sienkiewicza. Również jako przestarzałą wskazuje też 
postać winohrad z przykładem z W. Kochowskiego. Rejestruje także 
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e sporadyczne derywaty z obcą grupą trat, jak winogradnik ‘właściciel win-
nicy’ u Kacpra Miaskowskiego, winogradny ‘winogronowy’ u Stanisława 
Mleczki i gwarowe lub przestarzałe winogran, winogranie, winograno
‘winogrono’. SJPD IX 1112 uznaje winograd w znaczeniach ‘winorośl’ 
i ‘winogrono’ za wyraz przestarzały z cytatami z wybranych autorów 
Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego, Bolesława Prusa, Jerzego 
Smoleńskiego i Kornela Makuszyńskiego. Należy dodać, że w kartote-
ce tego słownika były jeszcze liczne dalsze liczne przykłady, słusznie 
w opracowanym haśle opuszczone, z Ksawerego Pruszyńskiego, Leopolda 
Staff a, Marii Dąbrowskiej, Wilhelma Szewczyka, Franciszka Karpińskiego, 
Elizy Orzeszkowej i Stanisława Wyspiańskiego. Dziś w języku literackim 
winograd jest już archaizmem, powszechne natomiast są jego synonimy 
winnica, winorośl, winogrono.

W gwarach polskich winograd w znaczeniu ‘winna latorośl, krzew 
i owoc’ oraz ‘motyw koronkarski’ ma dosyć szeroki zasięg, głównie zaś 
występuje na południowym Śląsku (w Beskidzie Śląskim też winohrad, 
winohradki ‘motyw koronkarski’, z opuszczonym h: winorade ‘wino-
grona’, pod Pszczyną winoradki ‘motyw koronkarski’) i w południo-
wej Małopolsce (spod Buska, Tarnowa, Bochni, Myślenic, Chrzanowa, 
Wadowic) oraz na pograniczu wschodnim (Degucie pod Suwałkami, 
Jeńki pod Wysokiem Mazowieckiem, Tykocińskie winograd ‘winorośl’, 
‘winogrono’ – Gloger 1893: 892, pod Knyszynem vinọgrat ‘winogro-
no’ – Rembiszewska 2006: 165; 2007: 51, 209), w gwarze polskiej 
pod Brasławiem na Białorusi ʒ’’ii inagrad (Smułkowa 2009: 154), 
ii inograt (SMPP 1251), w gwarze polskiej na Bukowinie winohrad
‘winogrono’ (Greń, Krasowska 2008: 236). 

W OLA IV m. 8, s. 48–49, gdzie winohrad, vinograd ‘winorośl’ wy-
stępuje powszechnie w dialektach wschodniosłowiańskich, w dialektach 
morawskich, a w rozproszeniu w całej południowej Słowiańszczyźnie, 
z terenu Polski zanotowano winograd ‘winorośl’ w Jabłonce pod 
Nowym Targiem, w Zakrzewiu pod Krasnymstawem, w Wiszniowie 
pod Hrubieszowem, ale także w Radkowicach pod Iłżą (w kartotece 
SGP też w Dąbrowie Poduchownej niedaleko Iłży), poza tym z punktu 
przesiedleńczego Gwiazdowo koło Sławna. Dejna 1984: XXX 141 zaś 
podaje winograd z okolic Sandomierza, Kielc, z powiatu lipskiego pod 
Radomiem i spod Opoczna.

Na pewno nie wyjaśnia zagadki źródła zapożyczenia nazwa osiedla 
w Poznaniu, wybudowanego w latach sześćdziesiątych XX w. – Winogrady.
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W słowniku geografi cznym Poznania przypisano ją do nazw kulturowych, 
która wywodzi się od winograd ‘winnica’ (Zagórski 2008: 129), a naj-
starsze datowanie pochodzi z 1948 r. 

W świetle danych historycznych i gwarowych należy przyjąć dwa 
źródła zapożyczenia wyrazu winohrad, winograd: czeskie3, a właści-
wie morawsko-słowackie, utrzymane pod wpływem języka czeskiego 
i słowackiego na południu Polski, ale wzmocnione i utrwalone później 
odziaływaniem języka ukraińskiego na polskich Kresach Wschodnich.

Głównym naszym celem było ustalenie, w jakich źródłach mamy do 
czynienia z wpływem czeskim, a w jakich z oddziaływaniem języków 
ruskich. Widoczna jest także polonizacja fonetyczna pożyczek, polegająca 
głównie na zastępowaniu obcego h przez g. Dosyć częste formy z pol-
ską grupą trot zamiast obcego trat sugerują, że przynajmniej niektóre 
z wyrazów współrdzennych mogły powstać na gruncie polskim, por. np. 
winogrodnik ‘właściciel winnicy’, występujący od dawna niemal tylko 
w tej postaci. Pewnych przedstawionych wcześniej zagadnień (Siatkowski 
BFJP I 193–195), co zresztą weszło już do literatury przedmiotu (ESJS 
XVIII 1163–1164), celowo nie poruszaliśmy.

3 Już w okresie wczesnego chrześcijaństwa w związku z zapotrzebowaniem na 
wino mszalne.
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e Żenich, żeniuch ‘mężczyzna zawierający związek 
małżeński’, ‘narzeczony’, ‘oblubieniec’

Kwaśnicka-Janowicz 2005: 115–116, 
123–125 nazwę żenich, żeniuch ‘męż-
czyzna, który się żeni’ uznała za po-
życzkę wschodniosłowiańską wiedząc, 
że ma ona tak duży zasięg w gwarach 
polskich. Napisała: 

Poświadczenia nazwy żenich w gwarach pol-
skich (cały obszar gwarowy, ze szczególnym 
nasileniem poświadczeń ze Śląska, Cieszyna 
czeskiego, Orawy słowackiej) w znaczeniu 
‘kandydat do ożenku’, przede wszystkim ‘pan 
młody’, stanowią bezpośrednie odniesienia 
do ukr. жених ‘narzeczony, oblubieniec, sta-
rający się o rękę’, ros. жених ‘narzeczony, 
kawaler do wzięcia’. 

Stanowisko to podtrzymuje i sze-
rzej uzasadnia później, twierdząc, że 
poświadczenie szerszego występowania 
nazw żenich, żeniuch

może być dowodem przynależności tej grupy leksemów uznanych za wspólne 
dziedzictwo prasłowiańskie w gwarach polskich (por. psł. ženiχь ‘pan młody, 
oblubieniec’ znany gwarom pogranicza polsko-ukraińskiego, polsko-białoru-
skiego, także polsko-słowackiego, czeskiego, Śląska, Kaszub czy Wielkopolski 
(Kramsk koło Konina), [...] co jednak nie wyklucza jego wschodniosłowiańskie-
go pochodzenia w gwarach południowo-wschodniej Małopolski. 

I dalej uzasadnia, że 

utrzymaniu silnej pozycji tego wschodniego slawizmu [tzn. nazwy żenich, 
żeniuch] sprzyja rodzina słowotwórcza nazw opartych na tym samym temacie 
czasownika żenić się – żeniacz ‘kandydat na męża’, żeniaczka oraz związków 
frazeologicznych z tym komponentem.

Sprowadza się to do tego, że na pewnych terenach w Polsce żenich, 
żeniuch stanowi dziedzictwo prasłowiańskie, natomiast na pograniczu 
wschodnim jest pożyczką (Kwaśnicka-Janowicz 2008: 133, 136).

Żenich ‘mężczyzna 
zawierający związek małżeński’
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Autorka w swej argumentacji przywiązuje wielką wagę do tego, że 
w językach wschodniosłowiańskich są to określenia neutralne, a na te-
renie Polski przybierają charakter ekspresywny. 

Zapożyczenie wschodniosłowiańskie dla nazwy żenich uznają też inne 
badaczki. Januszewska, Zakhutska 2012: 94, 100 piszą, że w Hreczanach 
na Podolu w znaczeniu ‘pan młody’ używa się nazwy polskiej młody,
a obocznie, przeważnie w gwarze chłopskiej, zapożyczenia żenich 
(por. ros. жених). Kostecka-Sadowa 2015: 108 przyjęcie pożycz-
ki motywuje tym, że „poza językiem polskim wyraz znany jest ję-
zykom wschodniosłowiańskim”. Poza językami wschodniosło-
wiańskimi znają go jednak także inne języki słowiańskie, a nawet 
można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z wyrazem prasłowiańskim 
i ogólnosłowiańskim.

Stanowi to wypadek szczególny i by precyzyjnie określić pozycję 
omawianych leksemów w języku polskim, należy dokładniej ustalić, jaki 
zasięg mają te wyrazy we wszystkich językach słowiańskich, a także 
prześledzić ich historię w tych językach.

W OLA X m. 8, s. 54–57 (por. też Wendina 2014: 64 i schematyczna 
mapa 146) w znaczeniu ‘narzeczony’, ‘oblubieniec’ nazwy te występu-
ją powszechnie w całej Słowiańszczyźnie wschodniej, poza tym tworzą 
wyspy: w całych Czechach i we wschodniej części Słowenii, a na terenie 
Polski pojawiają się w trzech odosobnionych punktach.

Są one zróżnicowane słowotwórczo: na całym tym terenie notowano 
formę z sufi ksem -iχъ – *ženiχъ, inne są rzadkie: *ženiuχь (*ženь=-uχъ) 
z sufi ksem -uχъ tworzy kilka wysp: na Białorusi pod Grodnem (p. 344, 
345, 354, 355), na Ukrainie nad granicą polską w regionie lwowskim 
(p. 412, 413, 419), na Zakarpaciu (466, 468), koło Tarnopola (451, 472) 
oraz w Załaziu koło Lubieszowa (p. 403) w pobliżu granicy białoruskiej, 
postać z sufi ksem -ikъ – *ženikъ wystąpiła na Białorusi pod Grodnem (p. 
331, 337), a także w p. 367 na południe od Mińska, a *ženiukь (*ženь=
-ukъ) z sufi ksem -ukъ w p. 343, 353 nad granicą polską. Na terenie Polski 
zapisano w OLA: žeńik w punkcie 252 koło Pasłęka z przesiedleńca-
mi z Kresów, žeńiχ w Radziuszkach pod Sejnami (p. 266) oraz zeńuχ 
w Słomiance (p. 287) pod Mońkami.

Nazwy te znane są także w gwarach wschodniosłowiańskich na 
Białostocczyźnie: na północny wschód od Bielska Podlaskiego w zna-
czeniu ‘chłopiec powyżej 18 lat’ zapisano żenich we wsiach białoru-
skich Kotły i Zubowo oraz żeniuch w Pilikach (na południe od Bielska 
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e Podlaskiego) zamieszkałych przez ludność polsko-białoruską (Chojnacki 
2010: 169, mapa 8).

Materiały spoza OLA uściślają i znacznie poszerzają zasięgi oma-
wianych wyrazów.

W SPZB II 138–139 na całym rozległym zachodnim pograniczu 
Białorusi najczęściej występuje жанíк i жанх, zupełnie rzadkie są na-
tomiast жанк przy granicy z Polską oraz literacki (por. TSBM II 250) 
жанíх. W XV–XVII w. zaś na Białorusi zapisywano жених i жоних
(HSBM IX 290). W języku rosyjskim женх znany jest od XV w. 
(SRJ XI–XVII t. V 88, Dal I 533, SSRLJ IV 76–77, Ožegov 2008: 252), 
w ukraińskim женх notuje Hrinčenko I 478 i SUM II 519.

Na wspomnianej mapie OLA X m. 8 z terenu Słowacji nazw tych 
w ogóle nie ma, ale jest to zupełny przypadek, bo w atlasie słowac-
kim w znaczeniu ‘mężczyzna w czasie swojego ślubu’, ‘mężczyzna, który 
się żeni’ formy mladoženíχ, mladoženiχ, a także z innym sufi ksem mla-
doženík, mladoženik tworzą na terenie zachodniej i środkowej Słowacji 
obszerny areał, poza tym głównie na zachodzie Słowacji występują formy 
ženíχ, ženiχ (ASJ IV 243, m. VIII 45), ze wschodniej Słowacji mladoženíχ
zanotowano tylko w jednym punkcie pod Starą Lubownią, który nie łączy 
się z powyższym terytorium. Formy mladoženíχ, mladoženík z zachodniej 
i środkowej Słowacji poświadcza też słowacki słownik gwarowy, poda-
jąc w objaśnieniu jako ekwiwalent formę ženích (SSN II 171). Ponadto 
w kartotece SSN znajdujemy liczne poświadczenia nazwy ženích grupujące 
się w południowo-zachodniej Słowacji pod Skalicą, Senicą, Myjavą, Modrą, 
Trnawą, Nitrą oraz dalej na północy pod Bytczą. Nie budzi wątpliwości 
rodzimość tego wyrazu na wskazanym obszarze. Ciekawe, że zanotowany 
sporadycznie z północno-wschodniej Słowacji mladoženíχ zupełnie nie 
łączy się z podanym areałem, co dodatkowo przemawia za jego rodzimo-
ścią na Słowacji. W języku słowackim ženích ‘młodożeniec’, ‘narzeczony, 
przyszły mąż’ znany jest już od XVIII w. (HSSJ VII 462, SSJ V 796). 

Również czes. ženich ‘mężczyzna, który się żeni’, ‘zalotnik’ ma daw-
ne, m.in. z Daniela z Veleslavína i Jana Komenskiego (Jungmann V 839, 
Kott V 812, VII 1171), a nawet bogate (PS VIII 1027–1028, SSJČ IV 
913) poświadczenia w języku literackim.

W języku polskim analizowane wyrazy są mniej licznie potwierdzone, 
a w gwarach występują głównie na Śląsku, rzadziej zaś w Wielkopolsce 
i na Kaszubach oraz na pograniczu wschodnim. Szczegółowo przedsta-
wiamy to niżej. 
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Można więc ostatecznie orzec, że żenich ‘mężczyzna, który się żeni’, 
‘narzeczony’ znany był też w całej zachodniej Słowiańszczyźnie, ewen-
tualnie z wyłączeniem Łużyc, bo głuż. ženich ‘kandydat do małżeństwa’, 
‘narzeczony’ ze względu na późne poświadczenie (brak go u Křesćana 
Pfula), może być pożyczką z czeskiego (Schuster-Šewc IV 1789). 

Należy jeszcze dodać, że z południowej Słowiańszczyzny, oprócz wy-
stępującej w gwarach słoweńskich formy ženiχ, mamy jej potwierdzenie 
w języku starosłowiańskim. SJS I 599 z licznych zabytków starosłowiań-
skich przytacza obszerny wybór przykładów na женихъ ‘narzeczony’.

Wszystko to razem przemawia za uznaniem nazwy żenich za wyraz 
prasłowiański i ogólnosłowiański, co zresztą na ogół się przyjmuje, por. 
np. Trubačow 1959: 95, SP I 73, Wojtyła-Świerzowska 1974: 120, ESJS 
XIX 1149. Pomimo tego pewne formy lub pewne ich użycia, jak przyj-
muje Kwaśnicka-Janowicz, można uznać za zapożyczone. O jednoznaczne 
rozstrzygnięcie jest tu jednak trudno. Przyjrzyjmy się temu dokładniej.

Linde VI 1022 notuje nazwę żenich ‘pan młody’, ‘oblubieniec’ z tek-
stów biblijnych u Szymona Budnego (Mateusz XXV 1) i Seklucjana. 
Zapewne do tego tekstu z ewangelii Mateusza odwołuje się też w swoim 
przewodniku do nauki języka polskiego związany z Wrocławiem Michał 
Kuschius (1646), podając jako synonimy wyrazy oblubieniec i zenich 
(SXVII–XVIII). SWil II 2270 przytacza żenicha z wymienionego już 
tekstu biblijnego S. Budnego, uznając go za przestarzały, a SW VIII 
1022 uważa formy żenich i żeniuch za gwarowe. U S. Budnego byłaby 
możliwa pożyczka wschodnia, ale nie u J. Seklucjana i M. Kuschiusa, 
a zatem i u niego to tylko wpływ na wybór jednego z synonimów.

W gwarach polskich żenich ‘oblubieniec’, ‘narzeczony’, ‘pan młody’ 
szczególnie często występuje na pograniczu polsko-czeskim i polsko-sło-
wackim oraz w ogóle szeroko na Śląsku (SGPK VI 441, Zaręba AJŚ IV 
703, kartoteka SGP). Na Podkarpaciu w OKDA III m. 59 notowano 
przeważnie młody pan, a żenich tylko w Brennej. Na szczególną uwagę 
zasługuje zapis Piotra Bąka žyńiχ aż w Kramsku pod Koninem oraz po-
dawana przez SGPK VI 442 forma żenik ‘oblubieniec’ z Górnego Śląska 
i z Poznańskiego. Przypomnijmy, że postać z sufi ksem -ik była notowana 
w OLA sporadycznie na Białorusi, a w słowackim atlasie gwarowym do-
syć często na terenie zachodniej i środkowej Słowacji. Nie ma podstaw, 
by zakładać tu jakieś zależności. Nazwy te są najpewniej bardzo dawne. 
Turska 1982: 81 sporadyczną na Wileńszczyźnie formę žeńik przypisuje 
wpływowi litewskiego dialektalnego žeńikas raczej bezpodstawnie.
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ożenku’ i ‘pan młody, nowożeniec’ występują różne formy, jak žeńiχ
na północy od Gdyni po Puck, žeńik koło Sierakowic, žeńoχ, žeńuχ na 
Zaborach na południu Kaszub (Sychta VI 293). Znów nie ma powodu, 
by przyjmować tu jakieś zapożyczenie. 

Z pogranicza wschodniego mamy w kartotece SGP żenich w Radziuszkach 
pod Sejnami (Zdancewicz 1957: 253, 1964: 238 podaje stąd formę z ak-
centem na końcowej sylabie, słusznie traktując ją jako zapożyczenie ro-
syjskie lub białoruskie) – tak samo i w OLA – jako silnie nacechowany 
żenich żart. ‘pan młody’ spod Sokółki (Nowowiejski [1997] 2010: 222). 
Węgorowska 2004: 242 rejestruje słowo żenich ‘oblubieniec’, ‘pan młody’ 
od przesiedleńca z Kresów Północno-Wschodnich. Formę žaniχ ‘narzeczo-
ny’ zanotowano też w gwarach polskich na Brasławszczyźnie (SMPP 1413). 

Nieco częstsza na pograniczu wschodnim jest forma żeniuch. Zapis 
w OLA zeńuχ w Słomiance pod Mońkami pochodzi z kartoteki SGP 
żeniuch w Dobrzyniewie koło Białegostoku, w Łomazach i Huszczy koło 
Białej Podlaskiej oraz w Siennicy Różanej w pobliżu Krasnegostawu. 
Forma ta terytorialnie nawiązuje do białoruskiej postaci жанх wystę-
pującej na zachodzie Białorusi. Można byłoby tu przyjąć wpływ białoru-
ski, ale nie sposób wykluczyć dawnej wspólnoty terytorialnej. Ta postać 
słowotwórcza nie ma żadnych cech specjalnie białoruskich i pojawia się 
niezależnie także na Kaszubach.

Kwaśnicka podaje spod Krasiczyna formę żenich, a spod Sanoka żeniuch, 
dodając, że dziś już stanowią one w gwarach okolic Przemyśla jednostki 
należące do biernego zasobu słownictwa (Kwaśnicka 2005: 115, 142). 

W świetle przedstawionych faktów skłonni jesteśmy uznać wyrazy 
żenich i żeniuch za prasłowiańskie i ogólnosłowiańskie, które u nas za-
chowały się na peryferiach jako relikty. Na Śląsku podtrzymało je są-
siedztwo czeskie, na pograniczu wschodnim otoczenie ruskie. By przyjąć 
pożyczkę na pograniczu wschodnim w ogóle, trzeba założyć, że wpraw-
dzie one pierwotnie tam występowały, ale potem zanikły i dopiero wtór-
nie zostały przywrócone pod wpływem obcym. Na historyczne zmiany 
zasięgów tego wyrazu w gwarach nie mamy jednak żadnych dowodów, 
a zwłaszcza na ich okresowy zanik właśnie na pograniczu wschodnim.

Niewątpliwymi pożyczkami są natomiast: žeńiχ w Radziuszkach koło 
Sejn, žeńik w punkcie 252 z przesiedleńcami z Kresów i żenich ‘mężczy-
zna zawierający (mający zamiar zawrzeć) związek małżeński’ u byłych 
mieszkańców Nowogródka (Lewaszkiewicz 2017: 453).
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Zakończenie

Analiza bogatego zbioru wyrazów charakterystycznych dla pogranicza 
polsko-wschodniosłowiańskiego pozwoliła na sformułowanie wniosków 
ogólnych, dotyczących traktowania zapożyczeń na tym obszarze.

Przy uznawaniu jakiegoś wyrazu za zapożyczony decyduje wie-
le czynników, jak obce elementy formalne, a także geografi a wyrazu 
w gwarach i jego historia. Za decydujące należy uznać cechy formalne. 
Należą tu:
 1.  Formy z pełnogłosem, jak np. chołodziec ‘galareta mięsna’; połonik, 

opołonik ‘warząchew’, ‘łyżka wazowa’; skoworoda ‘patelnia’; soro-
ka, saroka, suroka ‘sroka’; soroczka ‘koszula’; wołoszka ‘chaber’, 
z wtórnym pełnogłosem hołoble ‘część uprzęży’, małanka ‘błyska-
wica bez grzmotu’. Za pośrednictwem ruskim został zapożyczony też 
cerkiewizm z grupą trat: winohrad, winograd ‘winnica, winorośl’.

 2.  Formy z h odpowiadające pol. g, np. czuhun, czyhun ‘żeliwo’; drahle, 
dryhle ‘galareta z mięsa’; dziaha ‘pasek do spodni’; hołoble ‘części 
uprzęży’; had ‘zwierzę budzące obrzydzenie’, hadzina; hreczka ‘gry-
ka’ i pochodne; holopa niezgrabna noga’; huba, hubka; hyszki, hyżki 
‘galareta’; koczerha ‘ożóg, pogrzebacz’ (pierwotna postać rodzima 
z g); kulhać ‘kuleć’, kulhawy ‘kulawy’; radziuha ‘płachta, sukno’; 
winohrad ‘winnica’, ‘winorośl’.

 3. Ustne kontynuanty na miejscu samogłosek nosowych ę, ǫ:
  samogłoska u na miejscu psł. ǫ, np. duha ‘część uprzęży’; dubas 

‘statek rzeczny’, huba, hubka, kałamucić ‘mącić’, kałamutny ‘mętny’, 
niezabudka ‘niezapominajka, Myosotis L.’, rubel ‘drąg do przyciska-
nia siana na wozie’;
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  samogłoski a, e na miejscu psł. *ę, np. dziaha (*dęga), dziażka ‘pa-
sek do spodni’; kipiatok ‘wrzątek’; raby ‘pstry’ i pochodne; radno, 
radziuszka ‘płachta, płótno’.

 4.  Wschodniosłowiański rozwój sonantów, np. bołtać ‘bełtać’, bołtun
‘zepsute jajko’ zamiast pol. bełtać; korcić ‘trapić’, ‘kusić’; ślozy ‘łzy’; 
berda, berdo ‘część warsztatu tkackiego’.

 5.  Spółgłoska r na miejscu pierwotnego ŕ, np. brechać ‘szczekać’ wo-
bec pol. dial. brzechać; prynuka ‘zapraszanie’, ‘zachęta’, ‘popędzanie’ 
wobec pol. przynuka; raby i pochodne; radno i pochodne. 

 6.  Wschodniosłowiański rozwój jerów, np. χaberok ‘chaber bławatek,
Centaurea cyanus L.’.

 7.  Wschodniosłowiański rozwój psł. *dj w č, np. kaczać ’taczać, tarzać, 
przewracać’ i pochodne kaczała ‘pleciony bicz’, kaczałka, rzadziej 
kaczałek, kaczałko, kaczało ‘wszelkiego rodzaju krążki i wałki’. 
Zasięg form rodzimych trudny do ustalenia ze względu na możliwe 
mazurzenie.

 8.  Spółgłoska ď, np. boďak, bodiak ‘oset’; haďuga, haďuka, hadiuga, 
hadiuka, hadiuha ‘żmija, gadzina’; raďuha, raďuχa ‘płachta, płótno’. 
W zapożyczeniach często zastępowane jest przez , np. hadziuka, 
hadziuga; ińuk, ińuχ, kińdziuk, kińdziuch; radziuha, radziucha, 
radziuszka, rauška.

 9.  Ukraińskie przejście ě w i, np. ciłuszka, cyłuszka ‘pierwsza lub 
ostatnia kromka z chleba’; čułuw’ičyk, čłoičok ‘źrenica’ u przesie-
dleńców ze Wschodu; mizynek, mizinek, mizyniec, miziny, miźny, 
mizielny ‘mały palec’.

 10. Ukraińska twarda wymowa spółgłosek, np. mizynek, nezabudka, 
studenec, świnarnik ‘chlew dla świń’.

 11. Sporadyczne:
  szczoka ‘szczęka’ wobec pol. pierwotnego szczeka; 
  kałatać wobec pol. kołatać jako doraźne ujednolicenie *kolatati na 

*kalatati i pochodne kałatajło, kałatało, kałatawka; 
  cot ‘liczba parzysta’ na pograniczu białoruskim zapewne pod wpły-

wem białoruskiej tendencji do zmiany e na o przed spółgłoskami 
twardymi.
Dalsze sporadyczne cechy ukraińskie w dialekcie polskim pod Włodawą 

podaje Czyżewski 1986a: 85–89.
Nieraz dochodzi do sprzeczności między kryteriami formalnymi 

a zasięgiem terytorialnym, kiedy postać fonetyczna wskazuje na wpływ 
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ruski, a zasięg tych form w gwarach zdecydowanie przemawia za ich 
rodzimością. W wypadku czasownika korcić to szerokie upowszechnie-
nie można przypisać językowi literackiemu, przy szczoka trudno znaleźć 
sensowne uzasadnienie. 

Trudno też nieraz zdecydować, czy wchodzi w grę obca cecha formal-
na. Formy cedziłka, cedziłko ‘płótno, szmatka do cedzenia mleka’ wy-
prowadzane z *cědidlъka, *cědidlъko należałoby uznać za zapożyczone 
z powodu zastąpienia dl przez l, jednak ze względu na ogólnosłowiańskie 
pochodzenie tych form i ich szeroki zasięg w gwarach polskich należy 
przyjąć tu raczej rodzime formy odimiesłowowe *cědilъka, *cědilъko. 
Właściwa etymologia pozwala ustalić sprawę pożyczki wyrazu koniuszy-
na. Semantyka, geografi a i historia tego wyrazu przemawia za tym, że 
późna pol. koniczyna po zapożyczeniu do języków wschodniosłowiań-
skich i po przekształceniu na koniuszyna wróciła do nas jako pożyczka 
zwrotna z języka białoruskiego. Znana jest głównie w gwarach polskich 
na wschodnim pograniczu Polski oraz na Litwie, rzadziej w polskich 
dialektach południowokresowych.

Nie wszystkie z podanych cech jednoznacznie przesadzają o wpływie 
ruskim, niektóre mogą wskazywać na zapożyczenie z języka czeskiego. 
Decyduje ich historia w języku polskim, przede wszystkim charakter za-
bytków, w których się pojawiają. Zresztą dokładne ich rozdzielenie nie 
zawsze jest możliwe. Zilustrują to podane przykłady.

Formy winohrad, winograd ‘winnica’, ‘winorośl’, ‘winogrono’ z obcą 
grupą trat w okresie wcześniejszym pojawiają się sporadycznie pod 
wpływem czeskim, bardziej szerzą się jednak dopiero później jako cer-
kiewizmy pod wpływem ruskim, a z czasem obce h zostaje zastąpione 
przez polskie g i od XVIII w. postać winograd staje się w języku pol-
skim bezwyjątkowa, zresztą później wychodzi z użycia.

Wyrazy huba, hubka ‘grzyb na drzewach, Polyporus’, ‘wysuszona 
huba do rozniecania ognia’, ‘grzyb’, mająca dwie cechy obce: spół-
głoskę h oraz samogłoskę u z dawnej nosówki, jak świadczy charakter 
zabytków, w których występują, najpierw sporadycznie pojawiają się 
pod wpływem czeskim, ale bardziej szerzą się i ustalają później pod 
wpływem ruskim. Nie można jednak kategorycznie rozstrzygnąć, czy 
w okresie przejściowym u Marcina z Urzędowa i Anzelma Gostomskiego 
należy przyjąć wpływ czeski, czy ruski. Na wpływ ruski zdecydo-
wanie wskazuje połączenie hubczaste rusznice ‘zaopatrzone w hub-
kę’. Natomiast w gwarach na południu należy przyjąć oddziaływanie 
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języka czeskiego i słowackiego, na pograniczu wschodnim zaś wpływ 
języków ruskich. 

Podobnie w derywatach od rdzeni *gad- i *gyd- ze spółgłoską h- znów 
te wcześniejsze trzeba przypisać wpływowi czeskiemu (had ‘wyzwisko 
o człowieku’ u B. Paprockiego, hydanie ‘obmowa, oszczerstwo’, ohyzny 
‘budzący wstręt’, ohyzda ‘niechęć, odraza’), następne ruskiemu (ohyda 
‘wstręt, odraza’, ohydny ‘szpetny, obrzydliwy’, hydzić się ‘brzydzić się’). 
Pod późniejszym wpływem ruskim, zwłaszcza w polskich gwarach pogra-
nicznych i kresowych oraz w polszczyźnie kresowej, pojawiły się od tych 
rdzeni bardzo liczne formy z obcym h-, jak had, hadzina ‘zwierzę budzą-
ce obrzydzenie’, ‘wąż, żmija’, hadzić ‘obrzydzać’, hadzić się ‘brzydzić 
się’, hadki ‘obrzydliwy, odrażający’ hadko ‘nieprzyjemnie’, ‘brzydko’. 

W wypadku występowania, często obocznego, na pograniczu form 
mających rodzime i obce cechy formalne, trudno nieraz określić rodzaj 
wpływu. Formy z cechami obcymi oczywiście należy przypisać wpływom 
języków ruskich, natomiast ich formalne odpowiedniki teoretycznie polskie 
mogą stanowić zarówno relikty dawnych nazw, jak i polonizację poży-
czek leksykalnych. Nieraz zresztą trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie. 

W wypadku form kipiątek i kipiatok ‘wrzątek’ oczywistą pożyczką 
jest kipiatok, natomiast kipiątek ze względu na jego ograniczone wystę-
powanie w języku polskim uznamy raczej za replikę nazwy ruskiej, niż 
za wyraz rodzimy. Podobnie za pożyczkę leksykalną ukr. перевесло spo-
lonizowaną fonetycznie (brak pełnogłosu i nosówka) uznamy przewiąsło 
‘powróz’. Gąbka ‘huba drzewna, Polyporus’ w polskich dialektach po-
łudniowokresowych może być archaizmem, ale Kremer widzi tu „nie-
właściwie spolszczony wyraz ruski”. Często poświadczona w gwarach 
pożyczka leksykalna raby (od rdzenia *ręb-) ‘pstry, pstrokaty’, ‘ospowa-
ty’, ‘piegowaty’, zachowuje powszechnie obce twarde r oraz samogło-
skę -a- z pierwotnego -ę-, również w licznych formach pochodnych, jak 
rabiuśki, rabiutki, rabiusieńki, rabaty, rabiasty, a także rabka, rabocha, 
rabucha, rabuszka ‘o łaciatej krowie’, rabiec ‘krogulec’, rabina ‘jarzębi-
na’, która jednak na Białostocczyźnie ulega częściowej polonizacji przez 
wprowadzenie polskich kontynuantów samogłosek nosowych, ale z za-
chowaniem obcego r z pierwotnego ŕ miękkiego: ramina, hramina, 
gromina, haremina, haramina, oromina.

W odniesieniu do form z h mamy do czynienia z wpływem fonetycz-
nym, kiedy jak w formach związanych z gad/had, pod wpływem biało-
ruskim i/lub ukraińskim wyrazy rodzime przybierają postać z obcym h, 
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np. had, hadzina oraz z wpływem leksykalnym, wówczas gdy z tych ję-
zyków przejmowane są wyrazy współrdzenne, niemające w polszczyźnie 
ekwiwalentów rodzimych ze spółgłoską g, jak np. hadzić (się), hadki, 
hadko, hadiuga, hadiuha, hadziuha, hadziuga itp., koczerha ‘ożóg, po-
grzebacz’ ma pierwotną postać rodzimą z g, kulhać (< *kuljьgati) jest 
pożyczką fonetyczną, a kulhawy pożyczką leksykalną.

Szczególnie skomplikowane jest tłumaczenie obocznych form z h 
i g. Formy z h są oczywiście pożyczkami, natomiast postaci z g można 
uważać za pierwotnie rodzime, jak i za powstałe w wyniku polonizacji 
fonetycznej pożyczki leksykalnej. Zresztą rozstrzygnięcie tej wątpliwości 
nieraz jest zupełnie niemożliwe. 

Gąbka ma niewątpliwie g rodzime, ale w polskich dialektach połu-
dniowokresowych w znaczeniu ‘huba drzewna’ może stanowić zarówno 
rodzimy relikt, jak i polonizację ukr. hubka. Wyraz czapigi, czepigi ‘rę-
kojeść pługa’ jako regionalizm rosyjsko-ukraińsko-słowacko-polski ma 
zapewne g rodzime, a formy z h pojawiają się pod wpływem ukraińskim, 
zaś formy z χ polegają na polonizacji obcego h. Nazwa czuhun, czyhun 
‘żeliwo’ jako pożyczka z języka białoruskiego i/lub ukraińskiego ulega 
nieraz polonizacji przez substytucję polskiego g: czugun, czygun. Nazwy 
‘galarety mięsnej’ motywowane drganiem w postaci drahle, dryhle można 
ewentualnie uznać za pożyczki z ukraińskiego i/lub białoruskiego, a po-
jawiające się formy z g za polonizację fonetyczną, ale lokalne innowacje 
pod Włodawą dregaliny, dryguliny itp. mają g i h zarówno w zapisach 
polskich, jak i ukraińskich, a zatem możliwe są wpływy obustronne. 
Sporadyczne gołoble ‘hołoble’ znad Berezyny (Grek-Pabisowa 2009: 
212) należy chyba przypisać tendencji polonizacyjnej autora powieści 
F. Czarnyszewicza, trudno sobie wyobrazić, by forma taka powstała 
w gwarze przy braku jakiegoś wyrazu współrdzennego z g. 

Ze względu na bogatą dokumentację gwarową i historyczną formy 
brzechać ‘szczekać’ i przynuka ‘zachęta do jakiegoś działania’ należy 
uznać w języku polskim za rodzime, a pożyczkami są jedynie obce fo-
netycznie brechać ‘szczekać, ‘łgać, kłamać’ i prynuka ‘przymuszanie ko-
goś łagodnymi słowami do jedzenia i picia’ użyta dla oddania kolorytu 
lokalnego i występująca na ścisłym pograniczu wschodnim.

Jasne jest pośrednictwo ruskie przy przejmowaniu pożyczek z języ-
ków orientalnych, z którymi polszczyzna miała ograniczony kontakt 
bezpośredni, jak w wypadku wyrazów czuhun, czyhun ‘żeliwo’, ‘garnek 
żeliwny’; kaban ‘wieprz’, kabanina ‘wieprzowina’, wtórnie ‘gorszy ga-
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tunek mięsa’; kaczan, koczan ‘głąb kapusty’, ‘kolba kukurydzy’; kindziuk 
‘żołądek, brzuch’, ‘rodzaj wędliny’; kociuba ‘ożóg, pogrzebacz’, ‘laska’; 
łoszak ‘źrebię’, później łoszę, też łoszątko, łoszaczek, łoszyca; tarakan 
‘karaluch’; może kułak ‘pięść’.

Przy braku obcych cech formalnych bierze się pod uwagę zasięg ba-
danego wyrazu w gwarach polskich oraz jego historię. Przy wyciąganiu 
wniosków o możliwej pożyczce na podstawie jej zasięgu w gwarach pol-
skich ważne jest, by te informacje były dokładne. Tymczasem w pracach 
dialektologicznych mamy często błędną lokalizację. Dotyczy to zwłasz-
cza materiałów z polskich dialektów kresowych na terenie rdzennych 
dialektów polskich.

Przykładowo nazwę kaczało ‘kółeczko w kołowrotku obok szpulki’ 
oraz ‘krążek na wrzecionie’ zlokalizowano w Małopolsce w miejsco-
wości Bartne koło Gorlic, a nazwy kaczka i kaczółka ‘rączka łącznie 
z kółeczkami do utrzymywania nicielnic’ w Wielkopolsce w Kaławie 
koło Międzyrzecza Wielkopolskiego oraz na Śląsku w Świerczowie koło 
Namysłowa. Tymczasem Bartne koło Gorlic było dawniej miejscowo-
ścią wyłącznie łemkowską, w Kaławie informatorka pochodziła ze wsi 
Wałoczki pod Mołodecznem na Białorusi, a w Świerczowie informa-
tor urodzony był w Bieniawie pod Podhajcami na Ukrainie. Zatem na-
zwy te reprezentują dialekt łemkowski i polskie dialekty kresowe, a nie 
Małopolskę, Wielkopolskę i Śląsk. Natomiast w tradycyjnych dialektach 
polskich wymienione nazwy są nieznane.

SGP zazwyczaj podaje dokładne dane o materiałach zapisanych 
w Polsce zachodniej i północnej od informatorów reprezentujących dia-
lekty kresowe, ale przy nazwie dragle ‘galareta mięsna’ (VI 237–238) 
uściślenie to pominięto. 

Powtarzane są błędne informacje, że forma szczoka znana jest na 
Kaszubach, tymczasem autorzy AJK piszą, że sporadyczne tu zapisy 
szczoka należy wywodzić z formy z ą, które uległo denazalizacji i prze-
sunięciu ku o. Podaje się wielokrotnie, że niezabudka znana jest w gwa-
rach pod Poznaniem i na Kaszubach, tymczasem na Kaszubach jest ona 
wprawdzie znana, ale do gwar raczej nie weszła, a w gwarze Łopienna pod 
Poznaniem, jak informuje autor opracowania, w ogóle jej się nie używa.

Ustalenie dokładnych zasięgów omawianych nazw w gwarach pol-
skich, możliwe obecnie dzięki dostępowi do zbiorów kartotekowych 
Słownika gwar polskich, to niezwykle cenna wskazówka przy ustala-
niu, czy są one zapożyczone, czy stanowią relikty dawnej wspólnoty. 
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Oczywiście ważne jest też dokładne stwierdzenie, jakie zasięgi mają one 
w językach i dialektach wschodniosłowiańskich. Należy wreszcie ustalić, 
dotychczas rzadko uwzględnianą, ich znajomość w językach i dialek-
tach w całej Słowiańszczyźnie, a taką możliwość dają mapy OLA oraz 
słowniki historyczne języków słowiańskich. Problemem jest, czy można 
przyjmować zapożyczenia w wypadku nazw uznawanych za prasłowiań-
skie i ogólnosłowiańskie. Trzeba byłoby wtedy założyć, że funkcjono-
wały one wprawdzie w dawnym języku polskim, ale zaginęły, a zostały 
wtórnie przywrócone jako pożyczki. Chyba bardziej prawdopodobne jest 
przyjęcie, że mamy tu relikty dawnej wspólnoty, które ewentualnie były 
podtrzymywane dzięki sąsiadującym językom słowiańskim. Zresztą nie-
raz rozstrzygnięcie tego dylematu jest niemożliwe.

Sam zasięg w gwarach bez uwzględnienia innych czynników jest 
często niewystarczający. Inaczej bowiem należy traktować pożyczki wła-
ściwe tylko gwarom, szerzące się przez bezpośredni kontakt terenowy, 
a inaczej występujące także w języku literackim, które mogą się poja-
wiać na terenach bardzo odległych niemających styczności z gwarami 
pogranicznymi. W wypadku pożyczek występujących tylko w gwarach 
z zasady brak danych dotyczących historii ich szerzenia się. Jednak i tu 
mamy nieraz pośrednie świadectwo o ich dawnej znajomości w języku 
polskim dzięki zapisom pochodnych nazw miejscowych. 

Pożyczki wschodniosłowiańskie lokują się na wschodnim pograniczu 
Polski oraz w polskich gwarach kresowych na Litwie, na Białorusi (m.in. 
na Brasławszczyźnie) i na Ukrainie lub w nowych gwarach przesiedleń-
czych na zachodzie i północy Polski. Zasięgi poszczególnych pożyczek 
w szczegółach są oczywiście bardzo różne. Na pograniczu wschodnim 
mogą występować tylko nad samą granicą, ale nieraz zajmują szeroki 
pas nadgraniczny, a nawet znane są na całym Mazowszu, jak np. hołoble 
i duha związane ze wschodnim typem zaprzęgu. 

Na szczególną uwagę zasługują wyrazy, które obecnie w gwarach 
polskich mają zasięgi podobne do pożyczek wschodniosłowiańskich, 
natomiast nawiązania ogólnosłowiańskie lub pochodne od nich nazwy 
miejscowe świadczą, że były one znane w języku polskim znacznie wcze-
śniej i miały znacznie szersze zasięgi, które z czasem uległy znacznemu 
skurczeniu w wyniku wycofywania się tych archaizmów na peryferie. 
Zresztą w dzisiejszym odczuciu często uważane są za obce.

Można zakładać, że w wypadku tych wyrazów mamy do czynienia 
z dalszymi przykładami dawnych pożyczek wschodniosłowiańskich 
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w języku polskim, ale w rzeczywistości stanowią one raczej relikty dawnych 
nawiązań, dawnej zbieżności regionalnej obejmującej szerokie polsko-ru-
skie pogranicze językowe, a nieraz nawet całą Słowiańszczyznę. Dotyczy 
to np. takich wyrazów, jak skowroda ‘patelnia’, poświadczona w pol-
skich nazwach miejscowych od XII w., a na południu Słowiańszczyzny 
już w Kodeksie supraskim z XI w., otawa ‘drugi pokos’, znana w staro-
polszczyźnie i dosyć szeroko w gwarach, tok ‘klepisko’, motywowane 
dawnym sposobem młócenia i mające szerokie poświadczenie w gwarach 
polskich w podobnie motywowanych znaczeniach, jak ‘podłoga ubita 
z gliny’, ‘naczynie z wydrążonego pnia do przechowywania zboża’, żenich 
‘mężczyzna, który się żeni’ z szerokim zasięgiem w gwarach polskich. 

Dla nazwy czapigi, czepigi ‘rękojeść pługa’ (pożyczkami są oczy-
wiście postaci z h) można zakładać wspólnotę rosyjsko-ukraińsko-sło-
wacko-polską, dla nazwy wyszki ‘strych w oborze lub chlewie’, znanej 
w staropolszczyźnie, a w gwarach nawet w Wielkopolsce – wspólnotę 
białorusko-ukraińsko-słowacko-polską, dla koczerga, koczarga ‘narzę-
dzie do wygarniania węgla z pieca chlebowego’, znanej G. Knapskiemu 
i w nazwach miejscowych na Mazowszu i na Mazurach od XV w., mazo-
wiecko-ruską. Ze względu na geografi ę i związek z dawnymi podaniami 
ludowymi o złośliwych rusałkach można też przyjąć wspólną innowa-
cję polsko-białoruską dla kozytać ‘łaskotać’ i kozytki ‘łaskotki’. Dawną 
wspólnotę polsko-ruską może trzeba uznać dla kilku innych wyrazów, 
jak w nazwach ‘galarety mięsnej’ kwaszenina, a może i dla podanych 
już wyżej jako zapożyczenia drahle, dragle, dryhle, drygle.

Należy na koniec stwierdzić, że mimo zgromadzenia bogatych ma-
teriałów nieraz nie potrafi my stwierdzić jednoznacznie, czy jest to po-
życzka, czy z zachowanie reliktu dawnej wspólnoty. Mamy nadzieję, że 
przedstawione tu studia wyrazowe pomogą w przyszłości innym bada-
czom w rozstrzyganiu tego dylematu.
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Spis miejscowości

W spisie podajemy nazwy miejscowości, z których pochodzi cytowany 
materiał. Przynależność administracyjna jest zgodna z obecnie (2021 r.) 
obowiązującym podziałem na gminy, powiaty, województwa na obsza-
rze Polski. Jeśli miejscowość jest siedzibą gminy, nie powtarzamy jej 
nazwy w trzeciej kolumnie. W tekście zostało wymienione przyporząd-
kowanie według źródła, z którego pochodzą przykłady. Dla miejscowo-
ści w innych państwach podano w ostatniej kolumnie nazwę kraju oraz 
odpowiedniki podziału administracyjnego w odpowiednich kolumnach. 
Niektóre miejscowości z publikacji Tarnopol 2007, a także w naszych 
komentarzach, w Tarnopolskiem mają dziś inną przynależność admini-
stracyjną, podaną w poniższej tabeli.

Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Achremowce s. 48 Ахрэмаў-
цы

 Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць 

Białoruś

Adamowo s. 94, 
97

 Strzegowo mławski mazowieckie  

Andrzejów s. 26  Kamień chełmski lubelskie  
Antoniówka s. 26  Krynice tomaszowski lubelskie  
Augustów s. 54, 
68, 97, 110, 123, 
124, 132, 144, 
150, 154, 159, 
165, 166, 181, 
183, 197, 205, 
225, 228, 250, 
255, 257, 272, 
278, 290

  augustowski podlaskie  

Ażołajcie s. 33, 
123

Ąžuola-
ičiai

 Kėdainių rajono 
savivaldybė

Kauno apskritis Litwa
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Babice s. 229  Trojanów garwoliński mazowieckie  

Babiec Piaseczny 
s. 192

 Rościszewo sierpecki mazowieckie  

Baciki Średnie 
s. 33, 75, 78, 97, 
103, 110, 132, 
138, 162, 164, 
166, 174, 224, 
255, 258, 267, 
279

 Siemiatycze siemiatycki podlaskie  

Banská Bystrica 
s. 282

Banská 
Bystrica

 Okres Banská 
Bystrica

Banskobystrický 
kraj

Słowacja

Bańki s. 41, 59, 
137, 143, 166, 
257

 Bielsk 
Podlaski

bielski podlaskie  

Bar s. 168, 249 Бар  Барський район Вінницька 
область

Ukraina

Baranowicze 
s. 249, 264

Бара-
навічы

 Баранавіцкі 
раён

Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Bargłów 
Kościelny s. 24

  augustowski podlaskie  

Bartne s. 35, 106, 
107, 119, 131, 
136, 247, 308

 Sękowa gorlicki małopolski  

Bartoszyce s. 290   bartoszycki warmińsko-
mazurskie

 

Bądki s. 21  Zalewo iławski warmińsko-
mazurskie

 

Bełchatów s. 90   bełchatowski łódzkie  

Bełda s. 20, 24, 
218, 250, 258

 Rajgród grajewski podlaskie  

Berdyczów s. 140 Бердичів  Бердичівський 
район

Житомирська 
область

Ukraina

Bereza Kartuska 
s. 19

Бяроза  Бярозаўскі раён Брэсцкая 
вобласьць

Białoruś

Berezowo p. Stare 
Berezowo, Nowo-
berezowo 

     

Berszty s. 287 Бершты  Шчучынскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Biała Piska s. 262   piski warmińsko-
mazurskie

 

Biała Podlaska 
s. 21, 25, 38, 41, 
42, 55, 62, 63, 69, 
82, 84, 97, 110, 
116, 124, 136, 
137, 138, 143, 
144, 154, 157, 
166, 173, 174, 
191, 192, 196, 
207, 208, 213, 
215, 221, 225, 
228, 230, 231, 
240, 244, 245, 
246, 255, 258, 
262, 272, 278, 
290, 292, 302

  bialski lubelskie  

Białe s. 34, 42, 59  Boguty-
-Pianki

ostrowski mazowieckie  

Białe s. 24, 38, 
71, 91, 120, 139, 
178, 184, 209, 
267, 272, 278

Біле  Перемишлянсь-
кий район

Львівська 
область

Ukraina

Białogard s. 58   białogardzki zachodniopo-
morskie

 

Białogórce s. 205  Krynki sokólski podlaskie  
Białowieża s. 173, 
286

 hajnowski hajnowski podlaskie  

Białowola s. 26  Zamość zamojski lubelskie  
Białystok s. 20, 
42, 54, 75, 84, 97, 
103, 110, 
114, 123, 124, 
142, 143, 145, 
150, 151, 154, 
157, 159, 166, 
173, 181, 182, 
184, 206, 208, 
222, 224, 225, 
229, 231, 233, 
240, 250, 258, 
262, 267, 272, 

  białostocki podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

278, 287, 290, 
302

Biecz s. 183   gorlicki małopolski  

Bielanka s. 106  Gorlice gorlicki małopolski  

Bielsk [nieusta-
lona lokalizacja] 
s. 189

     

Bielsk Podlaski 
s. 25, 41, 58, 59, 
72, 84, 93, 98, 
106, 110, 124, 
137, 138, 143, 
150, 157, 162, 
166, 177, 196, 
225, 230, 231, 
244, 245, 258, 
260, 262, 278, 
287, 299

  bielski podlaskie  

Bieniawa s. 108, 
308

Бенева  Теребовлянсь-
кий район

Тернопільська 
область

Ukraina

Bilwinowo s. 20, 
33, 124, 144, 
150, 166, 184, 
205, 218, 
257

 Szypliszki suwalski podlaskie  

Biłgoraj s. 62, 63, 
72, 75, 84, 90, 91,
114, 116, 117, 
120, 121, 127, 
137, 166, 174, 
177, 221, 228, 
244, 257, 277, 
278

  biłgorajski lubelskie  

Biszcza s. 117, 
121

  biłgorajski lubelskie  

Bledzewo s. 243, 
245

 Sierpc sierpecki mazowieckie  

Błaskowizna s. 24  Jeleniewo suwalski podlaskie  

Bobrowniki 
s. 173, 239, 263

 Gródek białostocki podlaskie  

Bobrówka s. 227  Jaświły moniecki podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Bochnia s. 123, 
124, 139, 140, 
209, 272, 296

  bocheński małopolski  

Bogusze s. 151 Bagušiai  Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Bohatyrowicze 
s. 68, 144, 213, 
278, 291

Багатырэ-
вічы

 Мастоўскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Bohukały s. 107  Terespol bialski lubelskie  

Bojary Wielkie 
s. 286

Баяры  Мастоўскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Bokiny s. 229  Łapy białostocki podlaskie  

Bolechów s. 202 Болехів  Болехівський 
район

Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Bołtryki s. 227  Michałowo białostocki podlaskie  

Bończa s. 26  Kraśniczyn krasnostawski lubelskie  

Borawskie s. 257  Olecko olecki warmińsko-
mazurskie

 

Borek Wielkopol-
ski s. 274

  gostyński wielkopolskie  

Borki Mazurskie 
s. 72

 Świętajno olecki warmińsko-
mazurskie

 

Borki Wielkie 
s. 24, 38, 72, 92, 
116, 139, 197, 
209, 273, 278

Великі 
Бірки

 Тернопільський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Boryczówka s. 24, 
38, 92, 104, 107, 
120, 139, 178, 
184, 197, 209, 
273, 278

Боричівка  Теребовлянсь-
кий район

Тернопільська 
область

Ukraina

Borysów s. 215 Барысаў  Барысаўскі раён Мінская 
вобласць

Białoruś

Botewgrad s. 282 Ботевград  Община 
Ботевград

Софийска 
област

Bułgaria

Branica Radzyń-
ska s. 25

 Radzyń 
Podlaski

radzyński lubelskie  

Brańsk s. 20, 25   bielski podlaskie  
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okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Brasław s. 24, 74, 
94, 103, 145, 167, 
170, 174, 208, 
214, 286, 296

Браслаў  Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Bratysława s. 208    Bratislavský 
kraj

Słowacja

Brenna s. 301   cieszyński śląskie  
Brezno s. 36 Brezno  Okres Brezno Banskobystrický 

kraj
Słowacja

Briańsk s. 113 Брянск   Брянская 
область

Rosja

Brodnica s. 281   brodnicki kujawsko-po-
morskie

 

Bronowice (obec-
nie część Krako-
wa) s. 105, 257, 
259

  krakowski małopolskie  

Brudzewice 
s. 166, 198

 Poświętne opoczyński łódzkie  

Brusno Nowe 
s. 173, 257

 Horyniec-
-Zdrój

lubaczowski podkarpackie  

Brzesko s. 99   brzeski małopolskie  
Brześć s. 19, 31, 
59, 60, 61, 66, 
122, 130, 131, 
135, 136, 158, 
168, 204, 207, 
249, 286, 287

Брэст  Брэсцкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Brzeziny s. 139, 
177

  Bełżec tomaszowski lubelskie  

Brzezna-Litacz 
(część wsi Brze-
zna) s. 139

 Podegrodzie nowosądecki małopolskie  

Brzeźnica s. 140   Bochnia bocheński małopolskie  
Brzeźno s. 35, 
136, 213, 247

 Dorohusk chełmski lubelskie  

Brzozów s. 72, 
119, 189

  brzozowski podkarpackie  

Buczacz s. 65, 78, 
91, 117, 138, 139, 

Бучач  Бучацький 
район

Тернопільська 
область

Ukraina
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okres itd.
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143, 145, 166, 
167, 174, 197, 
203, 209, 225, 
244, 255, 257, 
258, 272, 273

Buczały s. 184 Бучали  Городоцький 
район

Львівська 
область

Ukraina

Budki s. 20  Kowale 
Oleckie

olecki warmińsko-ma-
zurskie

 

Budy s. 33, 42, 
79, 84, 93, 103, 
124, 138, 144, 
150, 166, 173, 
184, 208, 212, 
225, 231, 240, 
245, 257, 261, 
262

 Białowieża hajnowski podlaskie  

Budy (Łańcuckie) 
s. 183

 Białobrzegi łańcucki podkarpackie  

Buj s. 28  Буй Сенненскі раён Віцебская 
вобласць

 Białoruś

Bujwidze s. 75, 
124, 145, 266

Buivydžiai  Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Bulaj s. 73, 203 Bulai  Comuna Moara Județul Suceava Rumunia

Burtyn s. 210 Буртин  Полонський 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Busko-Zdrój 
s. 97, 267, 296

  buski świętokrzyskie  

Bychawa s. 63, 192   lubelski lubelskie  

Bytcza s. 300 Bytča  okres Bytča Žilinský kraj Słowacja

Bytów s. 244   bytowski pomorskie  

Bzowica s. 62 Бзовиця  Тернопільський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Cecenowo s. 244  Główczyce słupski pomorskie  

Cetula s. 35, 136, 
247

 Wiązownica jarosławski podkarpackie  

Chełm s. 26, 35, 
82, 84, 90, 91, 93, 
110, 111, 116, 

  chełmski lubelskie  
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120, 123, 136, 
143, 144, 166, 
174, 177, 183, 
208, 213, 225, 
231, 244, 247, 
261, 267, 278, 
291
Chełmno s. 163   chełmiński kujawsko-

pomorskie
 

Chlebnia (do 
1955 r. Chlewnia) 
s. 137

 Grodzisk 
Mazowiecki

grodziski mazowieckie  

Chlewnia 
p. Chlebnia 

     

Chłopy s. 184 Перемож-
не

 Городоцький 
район

Львівська 
область

Ukraina

Chmielnicki s. 62, 
145, 178, 229, 
269

Хмельни-
цький

  Хмельницька 
область

Ukraina

Chomęciska Duże 
s. 257

 Stary Za-
mość

zamojski lubelskie  

Choroszczynka 
s. 154, 166, 191, 
192, 207, 225

 Tuczna bialski lubelskie  

Choszczno s. 157, 
214

  choszczeński zachodniopo-
morskie

 

Chrapoń s. 192  Lutocin żuromiński mazowieckie  
Chrzanów s. 296   chrzanowski małopolskie  
Cichobórz s. 111  Hrubieszów hrubieszowski lubelskie  
Ciechanowiec 
s. 20, 25, 41, 59, 
177, 197, 210, 
228, 255

  wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Ciechanów s. 74, 
137

  ciechanowski mazowieckie  

Cierlicko Górne 
s. 163

Horní 
Těrlicko

 Okres Karviná Moravskoslez-
ský kraj

Republika 
Czeska

Cieszyn s. 91, 
149, 196, 298

  cieszyński śląskie  

Ciosmy s. 72  Biłgoraj biłgorajski lubelskie  
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okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Ciwoniuki s. 137, 
290

 Michałowo białostocki podlaskie  

Cubinec s. 201 Cubinec  Grad Križevci Koprivničko-
-križevačka 
županija

Chorwacja

Czarków (dzielni-
ca Konina) s. 58

  koniński wielkopolskie  

Czarnoty s. 257  Paprotnia siedlecki mazowieckie  

Czarny Dunajec 
s. 222, 323

  nowotarski małopolskie  

Czartajew s. 25  Siemiatycze siemiatycki podlaskie  

Czelatyce s. 71  Rokietnica jarosławski podkarpackie  

Czernielów 
(obecnie Soborne) 
s. 241

Соборне 
(do 1946 r. 
miejsco-
wość no-
siła nazwę 
Czernie-
lów Mazo-
wiecki) 

 Тернопільський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Czerniowce s. 272 Чернівці  Чернівецький 
район

Чернівецька 
область

Ukraina

Czyżew s. 41   wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Čabalovce s. 201 Čabalovce  okres Medzila-
borce

Prešovský kraj Słowacja

Dalny Las s. 150  Płaska augustowski podlaskie  

Darwinieki s. 133 Darvinieki  Varakļānu novads Madonas rajons Łotwa

Dawidy s. 208, 
213

 Jabłoń parczewski lubelskie  

Dąbrowa Biało-
stocka s. 104, 121, 
127, 154, 157, 
162, 228, 233, 
245

  sokólski podlaskie  

Dąbrowa Podu-
chowna (część 
wsi Dąbrowa) 
s. 296

 Pawłów starachowicki świętokrzyskie  
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okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Dąbrowa Tarnow-
ska s. 37, 111

  dąbrowski małopolskie  

Degucie s. 20, 33, 
41, 53, 150, 156, 
225, 256, 257, 
296

 Sejny sejneński podlaskie  

Degucie s. 24 Dubeninki gołdapski warmińsko-
mazurskie

Delejów s. 65, 
104, 111, 139, 
203, 272

Делієве  Галицький 
район

Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Derewiczna s. 84, 
137, 144, 208, 
257

 Komarówka 
Podlaska

radzyński lubelskie  

Deszczno s. 154   gorzowski lubuskie  
Dębica s. 37, 72, 
105, 139, 166

  dębicki podkarpackie  

Dmitrowicze 
s. 136, 286, 287

Дзмітра -
вічы

 Камянецкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Dobre s. 40 Добре  Камінь-
Каширський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Dobromil s. 106, 
131, 139

Добро-
миль

Самбірський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Dobrowoda 
s. 136, 246

 Kleszczele hajnowski podlaskie  

Dobrynka s. 107  Piszczac bialski lubelskie  
Dobrzyniewo 
Duże s. 20, 42, 
75, 76, 84, 97, 
103, 110, 114, 
124, 150, 159, 
166, 173, 181, 
184, 208, 225, 
229, 231, 240, 
250, 258, 267, 
302

  białostocki podlaskie  

Dobrzyń nad 
Wisłą s. 163

  lipnowski kujawsko-po-
morskie

 

Dojlidy s. 23, 97, 
103, 123, 143, 
205, 289

Dailidės  Šalčininkų rajono Vilniaus ap-
skritis

Litwa
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okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Dołhobrody s. 291  Hanna włodawski lubelskie  
Domaniewek 
s. 82, 97, 170

 Dalików poddębicki łódzkie  

Dorohucza s. 192  Trawniki świdnicki lubelskie  
Drohiczyn s. 20, 
41, 59, 82, 84, 
110, 135, 161, 
162, 225, 255, 
258, 263

  siemiatycki podlaskie  

Drohobycz s. 62, 
77, 93, 104, 110, 
113, 118, 120, 
127, 177, 183, 
200, 203

Дрогобич  Дрогобицький 
район

Львівська 
область

Ukraina

Drozdyń s. 148 Дроздинь  Рокитнівський 
район

Рівненська 
область

Ukraina

Dryświaty s. 43, 
214, 229, 232, 
258, 266

Дрысвяты  Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Dubica s. 208, 
213, 246

 Wisznice bialski lubelskie  

Dulcza Wielka 
s. 37

 Radomyśl 
Wielki

mielecki podkarpackie  

Duliby s. 65, 78, 
139, 143, 167, 
203, 209, 272, 
273

Дуліби  Бучацький 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Dylewo s. 281  Kadzidło ostrołęcki mazowieckie  
Dynów s. 119   rzeszowski podkarpackie  
Dzierzgoń s. 145   sztumski pomorskie  
Dzimitry s. 67, 
103, 143

Dimitrai  Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Ejszyszki s. 20, 
67, 103, 143, 145

Eišiškės  Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Elena s. 282 Елена  Община 
Хасково

Област Хасково Bułgaria

Emiliszki s. 145, 
260

Emiliškės  Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Etropole s. 282 Етрополе  Община 
Етрополе

Софийска 
област

Bułgaria
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okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Faustynowo 
s. 137

 Glinojeck ciechanowski mazowieckie  

Filipów s. 53, 54, 
110, 250, 257

  suwalski podlaskie  

Firlejów s. 38, 
92, 120, 139, 273, 
278

Липівка 
(do 1948 r. 
Фірлеїв)

 Рогатинський 
район

Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Flesze s. 166  Grajewo grajewski podlaskie  

Fredropol s. 177   przemyski podkarpackie  

Gajdy s. 43, 214, 
229, 232, 258, 
266

Gaidė  Ignalinos rajono 
savivaldybė

Utenos apskritis Litwa

Garwolin s. 62, 
137, 229

  garwoliński mazowieckie  

Gdynia s. 302   Gdynia pomorskie  

Geniusze s. 68, 
71, 73

 Sokółka sokólski podlaskie  

Giełczyn s. 25  Łomża łomżyński podlaskie  

Giżycko s. 20, 
154, 263

  giżycki warmińsko-
mazurskie

 

Glinny Stok s. 26, 
138

 Siemień parczewski lubelskie  

Głubczyce s. 76, 
91

  głubczycki opolskie  

Głuchy s. 137  Zabrodzie wyszkowski mazowieckie  

Gniezno s. 193   gnieźnieński wielkopolskie  

Gołdap s. 72   gołdapski warmińsko-
mazurskie

 

Goniądz s. 24   moniecki podlaskie  

Gorlice s. 99, 106, 
107, 131, 139, 
184, 188, 247, 
258, 272, 308

  gorlicki małopolskie  

Gornja Vijaka 
s. 204

  Općina Vareš Zeničko-doboj-
ski kanton

Bośnia

Gorzów Wielko-
polski s. 154

  Gorzów Wielko-
polski 

lubuskie  

Gostynin s. 192   gostyniński mazowieckie  
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Gozdowo s. 192   sierpecki mazowieckie  

Góra s. 262  Orzysz piski warmińsko-
mazurskie

 

Góra św. Anny 
s. 22

 Leśnica strzelecki opolskie  

Grabówka s. 41  Zambrów zambrowski podlaskie  

Grajewo s. 20, 24, 
42, 166, 218, 250, 
257, 258, 290

  grajewski podlaskie  

Grębów s. 98   tarnobrzeski podkarpackie  

Grochowo s. 133  Piaseczno piaseczyński mazowieckie  

Grodno s. 29, 59, 
126, 177, 181, 
204, 249, 254, 
286, 287, 299

Гродна   Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Grodzisk s. 25  Sabnie sokołowski mazowieckie  

Grodzisk Mazo-
wiecki s. 137

  grodziski mazowieckie  

Gródek s. 55  Jabłonna 
Lacka

sokołowski mazowieckie  

Gródek s. 283 Городок  Городоцький 
район

Львівська 
область

Ukraina

Gródek Nadbu-
żański s. 231

 Hrubieszów hrubieszowski lubelskie  

Gródek Podolski 
s. 201

Городок  Городоцький 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Grzybki s. 37  Warta sieradzki łódzkie  

Gwiazdowo 
s. 157, 296

 Sławno sławieński zachodniopo-
morskie

 

Hajnówka s. 33, 
42, 58, 71, 79, 84, 
93, 103, 106, 124, 
127, 136, 138, 
144, 150, 157, 
173, 184, 208, 
212, 225, 231, 
240, 245, 246, 
261, 278, 287

  hajnowski podlaskie  
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Hanaczów s. 24, 
38, 71, 92, 94, 
116, 120, 138, 
139, 166, 167, 
177, 184, 197, 
203, 209, 244, 
245, 257, 278

Ганачівка  Перемишлянсь-
кий район

Львівська 
область

Ukraina

Hanna s. 290, 291   włodawski lubelskie  
Hańsk (Pierwszy, 
Drugi) s. 41, 73

 Hańsk włodawski lubelskie  

Harasimowicze 
s. 40

 Dąbrowa 
Białostocka

sokólski podlaskie  

Heľpa s. 36 Heľpa  okres Brezno Banskobystrický 
kraj

Słowacja

Hłomcza s. 35, 
136, 247

 Sanok sanocki podkarpackie  

Hłudno s. 119  Nozdrzec brzozowski podkarpackie  
Holonki s. 25  Brańsk bielski podlaskie  
Hołoskowice 
s. 245

Голоско-
вичі

 Бродівський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Hołowacze s. 151 Galvinin-
kai

 Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Hołowno s. 213  Podedwórze parczewski lubelskie  
Homel s. 19, 155, 
156

Гомель  Гомельскі раён Гомельская 
вобласць

Białoruś

Horodenka s. 202 Городенка  Городенківський 
район

Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Horodło s. 109   hrubieszowski lubelskie  
Horodyszcze 
s. 40, 57

Городище  Дубровицький 
район

Рівненська 
область

Ukraina

Horodyszcze 
s. 104, 107, 133, 
143, 144

Гарадзіш-
ча

Пінскі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Horodyszcze 
s. 144, 213, 231, 
261

 Wisznice bialski lubelskie  

Horoszki (Duże, 
Małe) s. 166

 Sarnaki łosicki mazowieckie  

Horoszki Małe 
s. 185

 Sarnaki łosicki mazowieckie  
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Horyszów s. 35, 
136, 247

 Miączyn zamojski lubelskie  

Horyszów Polski 
s. 26

 Sitno zamojski lubelskie  

Hreczany (obec-
nie dzielnica 
Chmielnickiego/
Płoskirowa) s. 38, 
62, 91, 97, 104, 
119, 127, 145, 
177, 197, 203, 
209, 229, 241, 
258, 267, 278, 
299

Гречани  Хмельницький 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Hrubieszów s. 63, 
71, 72, 82, 90, 91, 
120, 144, 166, 
177, 183, 185, 
192, 196, 197, 
208, 228, 231, 
240, 244, 257, 
267, 278, 281, 
296

  hrubieszowski lubelskie  

Hruskie s. 205  Sztabin augustowski podlaskie  
Huszcza s. 25, 
41, 55, 82, 84, 
97, 110, 138, 143, 
144, 166, 221, 
230, 231, 245, 
255, 290, 291, 
302

 Łomazy bialski lubelskie  

Huta s. 116, 177  Wojsławice chełmski lubelskie  
Huta Chełmska p. 
Huta

     

Hyżne s. 71   rzeszowski podkarpackie  
Ichtiman s. 282 Ихтиман  Община 

Ихтиман
Софийска 
област

Bułgaria

Ignalino s. 127 Ignalina  Ignalinos rajono 
savivaldybė

Utenos apskritis Litwa

Ilnik s. 24, 38, 71, 
91, 92, 139, 184, 
230, 278

Ιльник  Турківський 
район

Львівська 
область

Ukraina
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Iłża s. 296   radomski mazowieckie  
Imbrody s. 79, 
103, 123, 133, 
289

Imbradas  Zarasų rajonas Utenos apskritis Litwa

Irena s. 138  Zaklików stalowowolski podkarpackie  
Iwkowa s. 99   brzeski małopolskie  
Jabłeczna s. 107, 
290

 Sławatycze bialski lubelskie  

Jabłonka s. 296   nowotarski małopolskie  
Jabłonka Wyżna 
s. 283

Верхня 
Яблунька

 Турківський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Jacnia s. 82, 116  Adamów zamojski lubelskie  
Jakubowice s. 76  Branice głubczycki opolskie  
Janczuny s. 106, 
133, 214, 260

Jančiūnai  Šalčininkų ra-
jonas

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Janki Młode s. 34, 
82, 97, 255

 Czerwin ostrołęcki mazowieckie  

Janów Lubelski 
s. 63, 93, 99, 138

  janowski lubelskie  

Janów Podlaski 
s. 162

  janowski lubelskie  

Janówka s. 213  Hanna włodawski lubelskie  
Janówka s. 230 Biała Pod-

laska
bialski lubelskie

Jarabina (Jarzębi-
na) s. 106

Jarabina  okres Stará 
Ľubovňa

Prešovský kraj Słowacja

Jarocin s. 274   jarociński wielkopolskie  
Jarosław s. 48, 71, 
90, 91, 118, 121, 
140, 168, 173, 
177, 247, 277

  jarosławski podkarpackie  

Jarosławiec s. 192  Sitno zamojski lubelskie  
Jasiony s. 192  Lubowidz żuromiński mazowieckie  
Jasło s. 72, 131, 
139, 184, 188, 247

  jasielski podkarpackie  

Jaślany s. 278  Tuszów 
Narodowy

mielecki podkarpackie  

Jata s. 71  Jeżowe niżański podkarpackie  
Jawidz s. 138  Spiczyn łęczyński lubelskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Jegliniec s. 149  Szypliszki suwalski podlaskie  
Jelnia s. 166  Drzewica opoczyński łódzkie  
Jelšava s. 282 Jelšava  Okres Revúca Banskobystrický 

kraj
Słowacja

Jeńki s. 296  Sokoły wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Jesionka s. 183  Dukla krośnieński podkarpackie  
Jeziorosy s. 32, 
68, 79, 94, 103, 
106, 110, 123, 
133, 205, 214, 
229

Zarasai  Zarasų rajonas Utenos apskritis Litwa

Jeżewo p. Stare 
Jeżewo s. 263

 Tykocin białostocki podlaskie  

Jędrzejów s. 97   jędrzejowski świętokrzyskie  
Józwów s. 82  Bychawa lubelski lubelskie  
Kaczanówka 
s. 38, 62, 71, 92, 
120, 139, 267, 
273

Качанівка  Тернопільський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Kaczyki s. 209 Cacica   Județul Suceava Rumunia
Kadzidło s. 30   ostrołęcki mazowieckie  
Kalniszki s. 33, 
123, 133

Kalniškės  Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Kalwaria Pacław-
ska s. 120, 154

 Fredropol przemyski podkarpackie  

Kaława s. 107, 
308

 Między-
rzecz

międzyrzecki lubuskie  

Kamianiuki s. 287 Камянюкі  Камянецкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Kamianki-Wańki 
s. 255

 Przesmyki siedlecki mazowieckie  

Kamienica Górna 
s. 166

 Brzostek dębicki podkarpackie  

Kamieniec s. 136 Каменец, 
Камянец

 Камянецкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Kamieniec Podol-
ski s. 43, 61, 65, 
84, 97, 98, 119, 
123, 168, 203

Кам’я-
нець-
Поділь -
ський

 Кам’янець-
Подільський 
район

Хмельницька 
область

Ukraina
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Kamień s. 60 Камень  Пінскі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Kamieńczyk 
p. Kamieńczyk 
Wielki 

     

Kamieńczyk 
Wielki s. 166

 Boguty-
-Pianki

ostrowski mazowieckie  

Kamień 
Koszyrski s. 40

Камінь-
Кашир -
ський

Камінь-
Каширський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Kanie s. 230  Brwinów pruszkowski mazowieckie  
Kazimierz nad 
Wisłą s. 37

  puławski lubelskie  

Kazimierza Wiel-
ka s. 192

  kazimierski świętokrzyskie  

Kąty s. 107, 174, 
208, 290

 Kodeń bialski lubelskie  

Kętrzyn s. 135   kętrzyński warmińsko-ma-
zurskie

 

Kętrzyno s. 48  Linia wejherowski pomorskie  
Kielce s. 37, 296   kielecki świętokrzyskie  
Kirowgrad s. 204 Кропив-

ницький  
(w latach 
1939–2016 
Киров-
град)

  Кіровоградська 
область

Ukraina

Kleparz (dzielnica 
Krakowa) s. 105

  krakowski małopolskie  

Kluki s. 184  Mińsk Ma-
zowiecki

miński mazowieckie  

Kluki s. 244  Smołdzino słupski pomorskie  
Kneža s. 201 Grafen-

bach
 Bezirk Neunkir-

chen
Niederösterreich Austria

Kneża s. 282 Кнежа   Област Плевен Bułgaria
Knihynicze s. 60 Княгиничі  Рогатинський 

район
Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Knyszewicze 
s. 287

 Szudziało-
wo

sokólski podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Knyszyn s. 20, 
25, 32, 34, 41, 53, 
54, 56, 61, 68, 71, 
75, 79, 80, 84, 93, 
97, 102, 103, 110, 
114, 119, 127, 
132, 138, 139, 
143, 150, 159, 
162, 166, 174, 
181, 197, 206, 
210, 212, 218, 
221, 225, 228, 
233, 240, 251, 
255, 257, 261, 
267, 279, 296

  moniecki podlaskie  

Kobryń s. 210 Кобрын  Кобрынскі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Kobylany s. 136, 
246

 Terespol bialski lubelskie  

Kobylin Borzymy 
s. 24

  wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Kobylnica s. 105   słupski pomorskie  

Kocierzowy s. 71, 
74

 Gomunice radomszczański łódzkie  

Kocudza (Pierw-
sza) s. 228

 Dzwola janowski lubelskie  

Koczarhi p. Ko-
czergi

     

Koczarhy p. Ko-
czergi

     

Koczarki s. 135  Kętrzyn kętrzyński warmińsko-ma-
zurskie

 

Koczergi s. 135  Parczew parczewski lubelskie  

Koczerhy p. Ko-
czery s. 135

     

Koczery s. 135  Drohiczyn siemiatycki podlaskie  

Kodeniec s. 208  Dębowa 
Kłoda

parczewski lubelskie  

Kolbuszowa s. 71, 
111, 267

  kolbuszowski podkarpackie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Kolechowice s. 26  Ostrów 
Lubelski

lubartowski lubelskie  

Kolno s. 20, 150, 
250

  kolneński podlaskie  

Kołacze s. 73  Stary Brus włodawski lubelskie  
Kołki s. 57 Колки  Дубровицький 

район
Рівненська 
область

Ukraina

Kołodno-Li-
sowszczyzna s. 60

Колод-
не-Лісо-
веччина

 Тернопільський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Kołtów s. 24, 38, 
71, 91, 92, 120, 
139, 184, 197, 
209, 272, 278

Колтів  Золочівський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Komaje s. 167 Камаі  Пастаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Komańcza s. 26, 
35, 71, 131, 133, 
208, 247

  sanocki podkarpackie  

Komarno s. 38, 
94, 114, 118, 167, 
174, 184

Комарно  Городецкий 
район

Львівська 
область

Ukraina

Komarowicze 
s. 156, 181

Кама-
ровічы

 Петрыкаўскі 
раён

Гомельская 
вобласць

Białoruś

Komorów s. 71  Majdan 
Królewski

kolbuszowski podkarpackie  

Konin s. 58, 102, 
112, 137, 140, 
147, 170, 298, 
301

  koniński wielkopolskie  

Konopnica s. 229   lubelski lubelskie  
Końskie s. 274   konecki świętokrzyskie  
Kopczany s. 121  Lipsk augustowski podlaskie  
Kopyłów s. 192  Horodło hrubieszowski lubelskie  
Korczów s. 114  Biłgoraj biłgorajski lubelskie  
Korelicze s. 210 Карэлічы  Карэліцкі раён Гарадзенская 

вобласьць
Białoruś

Kornica p. Nowa 
Kornica, Stara 
Kornica s. 93, 
213, 245
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Korobczyce s. 287 Каробчы-
цы

 Гродзенскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Korostów s. 283 Коростів  Сколівський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Korytnica s. 97  Sobków jędrzejowski świętokrzyskie  

Kosiorki s. 41  Ciechano-
wiec

wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Koszalin s. 182   koszaliński zachodniopo-
morskie

 

Koszewo s. 230, 
231

 Brańsk bielski podlaskie  

Koszoły s. 208  Łomazy bialski lubelskie  

Kościeniewo 
s. 287

Касцянева  Шчучынскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Kościerzyna 
s. 178

  kościerski pomorskie  

Kotły s. 299  Bielsk Pod-
laski

bielski podlaskie  

Kowel s. 78, 97, 
138, 166, 174, 
228, 241, 257

Ковель  Ковельський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Kowno s. 20, 23, 
68, 110, 166, 170, 
208, 289

Kaunas  Kauno miesto 
savivaldybė

Kauno apskritis Litwa

Kozienice s. 88   kozienicki mazowieckie  

Kozłów s. 24, 38, 
71, 92, 120, 139, 
184, 191, 209, 
278

Кізлів  Кам’янка-
Бузький район

Львівська 
область

Ukraina

Kozły s. 213  Łomazy bialski lubelskie  

Koźmin 
p.  Koźmin 
Wielkopolski 

     

Koźmin Wielko-
polski s. 274

  krotoszyński wielkopolskie  

Kraków s. 37, 69, 
74, 100, 105, 110, 
116, 123, 124, 
198, 257, 259

  krakowski małopolskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Kramsk s. 102, 
112, 137, 140, 
298, 301

  koniński wielkopolskie  

Krasiczyn s. 302   przemyski podkarpackie  
Krasnoborki s. 40, 
250

 Sztabin augustowski podlaskie  

Krasnopol s. 41   sejneński podlaskie  
Krasnystaw s. 82, 
90, 105, 177, 192, 
202, 228, 244, 
250, 278, 296, 
302

  krasnostawski lubelskie  

Kraśnik s. 109, 
137, 138, 139, 
140, 228, 278

  kraśnicki lubelskie  

Krempna s. 35, 
131, 247

  jasielski podkarpackie  

Krępiec s. 138  Mełgiew świdnicki lubelskie  
Krobia s. 274   gostyński wielkopolskie  
Kromnów s. 267  Brochów sochaczewski mazowieckie  
Krosno s. 37, 72, 
196, 272

  krośnieński podkarpackie  

Krotoszyn s. 139 Кротошин  Львівський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Krotoszyn s. 274 krotoszyński wielkopolskie
Krowinka s. 38, 
66, 92, 139, 197, 
209, 273

Кровинка  Теребовлянсь-
кий район

Тернопільська 
область

 

Kruszewo s. 181, 
224

 Choroszcz białostocki podlaskie  

Krynki s. 158, 
205, 290

  sokólski podlaskie  

Krzanowice s. 171   raciborski śląskie  
Krzczonów s. 192   lubelski lubelskie  
Krzemieniec 
s. 60, 168

Креме-
нець

 Кременецький 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Krzęcin s. 99  Skawina krakowski małopolskie  
Krzywowierzba 
s. 136, 246

 Wyryki włodawski lubelskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Krzyżanów s. 137   kutnowski łódzkie  
Krzyżewo s. 24  Sokoły wysokomazo-

wiecki
podlaskie  

Książnice Wielkie 
s. 192

 Koszyce proszowicki małopolskie  

Kulczyn s. 26, 73, 
213

 Hańsk włodawski lubelskie  

Kursk s. 60, 61, 
112, 113, 158, 
160, 205

Курск  Курский район Курская 
область

Rosja

Kutno s. 90, 137, 
192, 195

  kutnowski łódzkie  

Kuźmina s. 60  Bircza przemyski podkarpackie  
Kwik s. 258  Pisz piski warmińsko-

mazurskie
 

Ladomirowa 
s. 106

Ladomi-
rová

 okres Svidník Prešovský kraj Słowacja

Landwarów s. 20, 
23, 43, 52, 68, 
71, 79, 80, 94, 
97, 103, 106, 110, 
123, 127, 133, 
156, 159, 181, 
205, 214, 221, 
225, 229, 232, 
233, 241, 258, 
260, 266, 289, 
290

Lentvaris  Trakų rajono 
savivaldybė

Vilniaus ap-
skritis

Litwa

Laskowiec s. 24  Trzcianne moniecki podlaskie  
Lepy s. 20, 23, 
124, 205, 208, 
214

Liepiai  Jonavos rajono 
savivaldybė

Kauno apskritis Litwa

Leszczanka s. 25  Trzebieszów łukowski lubelskie  
Leśna Jania s. 218  Smętowo 

Graniczne
starogardzki pomorskie  

Leżenice s. 88  Głowaczów kozienicki mazowieckie  
Libiszów s. 150  Opoczno opoczyński łódzkie  
Lida s. 29, 50, 
104, 145, 181, 
191, 231, 249

Ліда  Лідський район Гродненська 
область

Białoruś
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Ligówko s. 192  Mochowo sierpecki mazowieckie  

Limanowa s. 124, 
203, 272

  limanowski małopolskie  

Lipiny Górne p. 
Lipiny Górne-
-Lewki, Lipiny 
Górne-Borowina

     

Lipiny Górne-Bo-
rowina s. 137

 Potok Gór-
ny

biłgorajski lubelskie  

Lipiny Górne-
-Lewki s. 137

 Potok Gór-
ny

biłgorajski lubelskie  

Lipnica Górna 
s. 184

 Skołyszyn jasielski podkarpackie  

Lipnica Wielka 
s. 72, 258, 259

  nowotarski małopolskie  

Lipno s. 25, 213, 
245 

 Platerów łosicki mazowieckie  

Lipno s. 281 lipnowski kujawsko-po-
morskie

Lipsk s. 162  augustowski podlaskie  

Lisikierz s. 69  Wola My-
słowska

łukowski lubelskie  

Lórév s. 204 Lórév  Közép-Magy-
arország

Pest megye Węgry

Lubaczów s. 90, 
91, 121, 173, 174, 
177, 200, 244, 
257, 278

  lubaczowski podkarpackie  

Lubartów s. 37, 
62, 137, 138, 177, 
277, 278

  lubartowski lubelskie  

Lubawa s. 163   iławski warmińsko-
mazurskie

 

Lubień s. 213  Wyryki włodawski lubelskie  

Lubieszów s. 299 Любешів  Любешівський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Lublin s. 62, 137, 
138, 174, 177, 
215, 229

  lubelski lubelskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Lubowla s. 148 Stará 
Ľubovňa

 okres Stará Ľu-
bovňa

Prešovský kraj Słowacja

Lučenec s. 282 Lučenec  Okres Lučenec Banskobystrický 
kraj

Słowacja

Lwów s. 24, 38, 
60, 62, 66, 71, 78, 
79, 82, 91, 92, 93, 
94, 102, 107, 114, 
115, 116, 118, 
120, 138, 139, 
154, 166, 167, 
168, 174, 178, 
184, 191, 197, 
202, 203, 209, 
230, 238, 245, 
246, 257, 258, 
268, 272, 273, 
278

Львів   Львівська 
область

Ukraina

Łańcut s. 90, 139, 
188, 189

  łańcucki podkarpackie  

Łapy s. 24, 157   białostocki podlaskie  

Łask s. 90   łaski łódzkie  

Łazisko s. 150  Tomaszów 
Mazowiecki

tomaszowski łódzkie  

Łazy s. 222  Łuków łukowski lubelskie  

Łęczna s. 278   łęczyński lubelskie  

Łęczyca s. 82, 97, 
170, 281

  łęczycki łódzkie  

Łęgi Strzyżow-
skie s. 72

 Wojaszówka krośnieński podkarpackie  

Łomazy s. 41, 82, 
84, 98, 110, 116, 
124, 138, 177, 
213, 221, 225, 
231, 302

  bialski lubelskie  

Łomnica s. 138  Mysłako-
wice

karkonoski dolnośląskie  

Łomża s. 20, 25, 
42, 84, 250, 273

  łomżyński podlaskie  
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miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Łopatowszczyzna 
s. 20, 23, 32, 33, 
43, 52, 68, 79, 
80, 90, 93, 97, 
99, 103, 106, 110, 
133, 143, 149, 
151, 156, 157, 
167, 181, 182, 
205, 208, 213, 
225, 229, 258, 
260, 266, 289

Lopatiškės  Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Łopienno s. 193, 
308

 Mieleszyn gnieźnieński wielkopolskie  

Łopusze s. 41  Drohiczyn siemiatycki podlaskie  

Łosice s. 25, 62, 
93, 138, 154, 166, 
185, 213

  łosicki mazowieckie  

Łosk s. 286 Лоск  Валожынскі 
раён

Мінская 
вобласць

Białoruś

Łowicz s. 283   łowicki łódzkie  

Łódź s. 63, 64, 189   łódzki łódzkie  

Łubin Rudołty 
s. 25

 Bielsk 
Podlaski

bielski podlaskie  

Łuck s. 200, 238, 
255

Луцьк  Луцький район Волинська 
область

Ukraina

Ługów s. 98, 229  Jastków lubelski lubelskie  

Łuka s. 136, 158  Narewka hajnowski podlaskie  

Łukowisko s. 208, 
221, 228

 Międzyrzec 
Podlaski

bialski lubelskie  

Łuków s. 25, 38, 
59, 62, 63, 69, 
112, 140, 191, 
192, 215, 221, 
222, 228

  łukowski lubelskie  

Łuksze s. 286 Лукшы  Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Łuniniec s. 167, 
205

Лунінец  Лунінецкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Łyniew s. 73  Wisznice bialski lubelskie  

Łysów s. 21  Przesmyki siedlecki mazowieckie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Macoszyn Duży 
s. 73

 Wola Uhru-
ska

włodawski lubelskie  

Macoszyn Mały 
s. 73

 Hańsk włodawski lubelskie  

Macoszyn p. 
Macoszyn Duży, 
Macoszyn Mały

     

Maćkowce s. 62, 
78, 94, 145, 163, 
178, 229, 269

Мацьківці  Хмельницький 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Magdalenowo 
s. 144, 257

 Suwałki suwalski podlaskie  

Majdan Górny 
s. 257

 Tomaszów 
Lubelski

tomaszowski lubelskie  

Majdańska Huta 
s. 78, 91, 138, 
145, 174, 177, 
228, 241, 257

Майдан  Дубенський 
район

Рівненська 
область

Ukraina

Maków Mazo-
wiecki s. 11

  makowski mazowieckie  

Malbork s. 36   malborski pomorskie  

Malice s. 72  Werbkowice hrubieszowski lubelskie  

Małkowice s. 283 Мавко-
вичі

 Городоцький 
район

Львівська 
область

Ukraina

Mały Płock s. 25   kolneński podlaskie  

Masie s. 30  Mońki moniecki podlaskie  

Matiaszówka 
s. 107, 208, 290

 Tuczna bialski lubelskie  

Mejszagoła s. 52, 
68, 71, 80, 94, 
97, 110, 123, 133, 
156, 159, 181, 
205, 221, 241, 
258, 266

Maišiagala  Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus ap-
skritis

Litwa

Mełgiew s. 137   świdnicki lubelskie  

Miażany s. 233 Мяжаны  Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Michaliszki s. 33, 
106, 143

Міхалішкі  Астравецкі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Michałówka 
s. 118, 173

 Radymno jarosławski podkarpackie  

Miechów s. 69   miechowski małopolskie  
Mielec s. 37, 278, 
283

  mielecki podkarpackie  

Mielnik s. 41, 184   siemiatycki podlaskie  
Miereckie s. 48 Мярэцкія  Глыбоцкі раён Віцебская 

вобласць
Białoruś

Mierucie s. 24  Grajewo grajewski podlaskie  
Mieszetniki s. 19 Мяшэт-

нікі
 Мастоўскі раён Гродзенская 

вобласць
Białoruś

Mieżańce s. 32 Miežionys  Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Międzyleś s. 174  Tuczna bialski lubelskie  
Międzyrzec Pod-
laski s. 25, 63, 
84, 110, 137, 183, 
208, 213, 228

  bialski lubelskie  

Międzyrzecz 
Wielkopolski 
s. 107, 308

  międzyrzecki lubuskie  

Miętkie s. 111  Mircze hrubieszowski lubelskie  
Milewskie s. 290  Jasionówka moniecki podlaskie  
Milno s. 203, 233 Мильне  Зборівський 

район
Тернопільська 
область

Ukraina

Miłkowice p. 
Miłkowice-Janki, 
Miłkowice-Maćki, 
Miłkowice-Paszki 
s. 71, 97, 138, 
166, 255, 258

     

Miłkowice-Janki 
s. 20, 162, 164, 
184

 Drohiczyn siemiatycki podlaskie  

Miłkowice-Maćki 
s. 20, 41, 162, 
164, 184

 Drohiczyn siemiatycki podlaskie  

Miłkowice-Paszki 
s. 20, 162, 164, 
184

 Drohiczyn siemiatycki podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Mińsk s. 50, 59, 
157, 204, 215, 
254, 299

Мінск  Мінскі раён Мінская 
вобласць

Białoruś

Mińsk Mazowiec-
ki s. 93, 184, 267

  miński mazowieckie  

Mława s. 71, 84, 
94, 97, 112

  mławski mazowieckie  

Młynarska Wola 
s. 151, 157

 Młynary elbląski warmińsko-ma-
zurskie

 

Moczalnia Stara 
s. 263

 Sokółka sokólski podlaskie  

Modra s. 300 Modra  okres Pezinok Bratislavský 
kraj

Słowacja

Mohylew s. 19, 
28, 51, 157, 158, 
176, 254

Магілёў  Магілёўскі раён Магілёўская 
вобласьць

Białoruś

Mokrany Nowe 
s. 137

 Zalesie bialski lubelskie  

Mokrany p. Mo-
krany Nowe

     

Mokrzany s. 70, 
201

Мокряни  Дрогобицький 
район

Львівська 
область

Ukraina

Mołodeczno 
s. 107, 308

Мала-
дзечна

 Маладзечанскі 
раён

Мінская 
вобласць

Białoruś

Moniatycze 
s. 120, 166, 192, 
228, 257

 Hrubieszów hrubieszowski lubelskie  

Mońki s. 30, 61, 
166, 185, 225, 
278, 290, 299, 
302

  moniecki podlaskie  

Moskwa s. 212, 
224, 265, 281

Москва   Московская 
область

Rosja

Mościska s. 34, 
43, 58, 76, 79, 
94, 116, 117, 119, 
120, 178, 184, 
192, 201, 203, 
267, 283, 291

Мостись-
ка

 Мостиський
район

Львівська 
область

Ukraina
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Motwica s. 213, 
290

 Sosnówka bialski lubelskie  

Mozyrz s. 60, 
156, 249

Мазыр  Мазырскі раён Гомельская 
область

Białoruś

Mszana Górna 
s. 124, 140

 Mszana 
Dolna

limanowski małopolskie  

Mszanna s. 257  Wola Uhru-
ska

włodawski lubelskie  

Mścisław s. 51 Мсціслаў  Мсціслаўскі 
раён

Магілёўская 
вобласць

Białoruś

Muszyna s. 150   nowosądecki małopolskie  

Myjava s. 300 Myjava  okres Myjava Trenčianský kraj Słowacja

Myślenice s. 105, 
139, 272, 273, 
296

  myślenicki małopolskie  

Nacza s. 24, 52, 
133, 143, 182, 
206, 258, 280

Нача  Воранаўскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Nadrybie s. 26  Puchaczów łęczyński lubelskie  

Nadwitnie (część 
Radzynia Podla-
skiego) s. 143

  radzyński lubelskie  

Nałęczów s. 195, 
229

  puławski lubelskie  

Namysłów s. 308   namysłowski opolskie  

Nedeżów s. 26  Jarczów tomaszowski lubelskie  

Nida p. Ruciane-
-Nida

     

Nidzica s. 154, 
163

  nidzicki warmińsko-
mazurskie

 

Niebieszczany 
s. 137, 208

 Sanok sanocki podkarpackie  

Niećkowo s. 24  Szczuczyn grajewski podlaskie  

Niedźwiada s. 85   lubartowski lubelskie  

Niemirów s. 42, 
90, 138, 184, 212

 Mielnik siemiatycki podlaskie  

Nisko s. 71, 82   niżański podkarpackie  

Nitra s. 300 Nitra  okres Nitra Nitriansky kraj Słowacja
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Nosów s. 136, 246  Leśna Pod-
laska

bialski lubelskie  

Nowa Kornica 
s. 93, 213, 245

 Stara Kor-
nica

łosicki mazowieckie  

Nowa Rozedranka 
s. 228

 Sokółka sokólski podlaskie  

Nowa Ruda s. 186   kłodzki dolnośląskie  

Nowe Brusno 
s. 173, 257

 Horyniec-
-Zdrój

lubaczowski podkarpackie  

Nowe Koczargi 
s. 134

 Stare Babice warszawski za-
chodni

mazowieckie  

Nowe Miasto [Lu-
bawskie] s. 163

  nowomiejski warmińsko-
mazurskie

 

Nowe Troki p. 
Troki s. 132, 143, 
166, 205, 228

     

Nowoberezowo 
s. 58, 71

 Hajnówka hajnowski podlaskie  

Nowodworce 
s. 40, 173

 Wasilków białostocki podlaskie  

Nowodwór s. 138  Lubartów lubartowski lubelskie  

Nowogród p. No-
wogród Wielki 

     

Nowogród Wielki 
s. 156, 265

Вели́кий 
Но́вгород

 Новгородский 
район

Новгородская 
область

Rosja

Nowogród Wo-
łyński s. 200

Ново-
град-Во-
линський

 Новоград-
Волинський 
район

Житомирська 
область

Ukraina

Nowogródek 
s. 24, 53, 59, 68, 
71, 76, 79, 80, 
104, 107, 127, 
133, 134, 145, 
159, 167, 181, 
191, 197, 206, 
209, 210, 214, 
225, 229, 251, 
253, 263, 267, 
273, 278, 302

Навагру-
дак

 Навагрудскі 
раён

Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Nowosady s. 173  Hajnówka hajnowski podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Nowosielica 
s. 178

Новосе-
лиця

 Полонський 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Nowowołyńsk 
s. 200

Новово-
линськ

 Володимир-
Волинський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Nowy Dwór Ma-
zowiecki s. 58

  nowodworski mazowieckie  

Nowy Sącz s. 116, 
139

  nowosądecki małopolskie  

Nowy Targ s. 70, 
72, 124, 139, 149, 
163, 196, 296

  nowotarski małopolskie  

Obrowiec s. 192  Hrubieszów hrubieszowski lubelskie  
Obsza s. 117, 120, 
174, 257

  biłgorajski lubelskie  

Ochoża s. 144, 
261

 Wierzbica chełmski lubelskie  

Okuninka s. 41, 73  Włodawa włodawski lubelskie  
Okuniowiec 
s. 290

 Suwałki suwalski podlaskie  

Olchowiec s. 121  Obsza biłgorajski lubelskie  
Olechowce s. 174 Олешів  Тлумацький 

район
Івано-Франків-
ська область

Ukraina

Olecko s. 20, 258   olecki warmińsko-ma-
zurskie

 

Oleszkowce s. 38, 
58, 66, 75, 91, 
104, 107, 119, 
145, 167, 177, 
184, 197, 209, 
229, 233, 245, 
258, 267, 278

Олешківці  Хмельницький 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Oleszkowo s. 227  Czarna Bia-
łostocka

białostocki podlaskie  

Olszanka s. 257  Filipów suwalski podlaskie  
Olszanka s. 25 łosicki mazowieckie
Olsztyn s. 260   olsztyński warmińsko-

mazurskie
 

Ołdaki Magna 
Brok s. 41

 Czyżew wysokomazo-
wiecki

podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Opoczno s. 72, 
147, 150, 166, 
170, 198, 296

  opoczyński łódzkie  

Opole s. 22   opolski opolskie  

Opole Lubelskie 
s. 98, 138, 140

  opolski lubelskie  

Orchówek s. 73, 
221

 Włodawa włodawski lubelskie  

Orzechowicze 
s. 150, 245

 Bielsk Pod-
laski

bielski podlaskie  

Orzysz s. 262   piski warmińsko-
mazurskie

 

Osowa s. 25  Bychawa lubelski lubelskie  

Osowa s. 40 Осова  Дубровицький 
район

Рівненська 
область

Ukraina

Osowa s. 73, 166, 
183, 281

 Hańsk włodawski lubelskie  

Osowiec s. 290   moniecki podlaskie  

Ossowa s. 111, 
138

 Wohyń radzyński lubelskie  

Ostrołęka s. 30, 
34, 82, 94, 97, 
112, 250, 255, 
272, 273

  ostrołęcki mazowieckie  

Ostrowce s. 99, 
267

 Nowy Kor-
czyn

buski świętokrzyskie  

Ostrowiec s. 84  Repki sokołowski mazowieckie  

Ostrowiec Wiel-
kopolski s. 169

  ostrowski wielkopolskie  

Ostrowy s. 192  Nowe 
Ostrowy

kutnowski łódzkie  

Ostrów Lubelski 
s. 26

  lubartowski lubelskie  

Ostrów Mazo-
wiecka s. 41, 166

  ostrowski mazowieckie  

Oszczów s. 228  Dołhoby-
czów

hrubieszowski lubelskie  

Oszmiana s. 145 Ашмяны  Ашмянскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Otwock s. 71   otwocki mazowieckie  
Ożarów s. 98  Jastków lubelski lubelskie  
Pacław s. 153, 
177

 Fredropol przemyski podkarpackie  

Paprotnia s. 257   siedlecki mazowieckie  
Parczew s. 26, 63, 
76, 84, 112, 135, 
136, 138, 174, 
208, 247, 278

  parczewski lubelskie  

Pasłęk s. 151, 
157, 299

  elbląski warmińsko-
mazurskie

 

Pawłów s. 231  Rejowiec 
Fabryczny

chełmski lubelskie  

Pawłówka s. 41  Krasnopol sejneński podlaskie  
Perki-Franki 
s. 258

 Sokoły wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Petersburg s. 142, 
195

Санкт-Пе-
тербург

  miasto federa-
cyjne

Rosja

Piaseczno s. 71, 
133

  piaseczyński mazowieckie  

Pidmanewo s. 40 Підма-
нове

 Шацький район Волинська 
область

Ukraina

Pieńki Fausty-
nowskie s. 74

 Glinojeck ciechanowski mazowieckie  

Piertanie s. 251  Suwałki suwalski podlaskie  
Piliki s. 299  Bielsk Pod-

laski
bielski podlaskie  

Pińczów s. 37, 
252

  pińczowski świętokrzyskie  

Pińsk s. 74, 104, 
107

Пінск  Пінскі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Pisz s. 20, 154, 
258, 263

  piski warmińsko-ma-
zurskie

 

Piwniczna-Zdrój 
s. 35, 131, 247

  nowosądecki małopolskie  

Plewen s. 282 Плевен   Област Плевен Bułgaria
Płazów s. 173, 
244, 257

 Narol lubaczowski podkarpackie  

Płock s. 11, 47, 71   płocki mazowieckie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Płońsk s. 58   płoński mazowieckie  

Płoskirów 
p. Chmielnicki 
s. 62, 78, 145, 
178, 229, 269

     

Pniewo s. 65  Bedlno kutnowski łódzkie  

Podhajce s. 308 Підгайці  Тернопільський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Podnieśno s. 21, 
74, 230

 Suchożebry siedlecki mazowieckie  

Pogány s. 204 Pogány  Pécsi járás Baranya megye Węgry

Pojedupie s. 133 Juodupė  Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Pokaniewo s. 250  Milejczyce siemiatycki podlaskie  

Poleckiszki 
s. 207, 286

Паляц-
кішкі

 Вярэнаўскі раён Гарадзенская 
вобласьць

Białoruś

Polubicze 
(obecnie Polu-
bicze Dworskie) 
s. 224

 Wisznice bialski lubelskie  

Połonne s. 210 Полонне  Полонський 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Połtawa s. 204 Полтава  Полтавський 
район

Полтавська 
область

Ukraina

Pomiany s. 123, 
166

 Bargłów 
Kościelny

augustowski podlaskie  

Poniatowa s. 138   opolski lubelskie  

Poniewież s. 132 Panevėžys  Panevėžio miesto 
savivaldybė

Panevėžio 
apskritis

Litwa

Popowicze s. 283 Поповичі  Мостиський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Popowlany s. 181  Tykocin białostocki podlaskie  

Poręby Majdań-
skie (część wsi 
Majdan Królew-
ski) s. 71, 267

 Majdan 
Królewski

kolbuszowski podkarpackie  

Posadów s. 144, 
166, 173, 257

 Telatyn tomaszowski lubelskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Postawy s. 28, 31, 
145, 167

Паставы  Пастаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Potylicz s. 120, 
139

Потелич  Жовківський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Powisznie (za-
ścianek w daw-
nym powiecie 
oszmiańskim) 
s. 105

Повішні  Ашмянскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Poznań s. 86, 192, 
193, 195, 271, 
296, 297, 308

  poznański wielkopolskie  

Pracze s. 107, 209  Milicz milicki dolnośląskie  
Pruszków s. 230   pruszkowski mazowieckie  
Prużany s. 67, 
241, 263

Пружаны  Пружанскі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Przasnysz s. 94, 
166, 250

  przasnyski mazowieckie  

Przechody s. 24  Grajewo grajewski podlaskie  
Przechód s. 213  Sosnówka bialski lubelskie  
Przedmość s. 82  Praszka oleski opolskie  
Przemyśl s. 43, 
48, 119, 120, 139, 
153, 154, 177, 
192, 246, 272, 
277, 291, 302

  przemyski podkarpackie  

Przemyślany 
s. 203, 257

Переми-
шляни

 Перемишлянсь-
кий район

Львівська 
область

Ukraina

Przerośl s. 290   suwalski podlaskie  
Przewałka s. 286, 
287

Прывалка, 
Прывалкі

 Гродзенскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Przeworsk s. 73, 
114, 139

  przeworski podkarpackie  

Przędzel s. 82, 98, 
118

 Rudnik nad 
Sanem

niżański podkarpackie  

Psków s. 32 Псков   Псковская 
область

Rosja

Psucin s. 58  Nasielsk nowodworski mazowieckie  
Pszczółczyn 
s. 181

 Kobylin-
-Borzymy

wysokomazo-
wiecki

podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Pszczyna s. 296   pszczyński śląskie  
Puchacze s. 25  Międzyrzec 

Podlaski
bialski lubelskie  

Puck s. 302   pucki pomorskie  
Puławy s. 98, 120, 
140, 177, 229

  puławski lubelskie  

Pułtusk s. 58, 94   pułtuski mazowieckie  
Puńsk s. 20, 42, 
125, 126

  sejneński podlaskie  

Rabka-Zdrój 
s. 140

  nowotarski małopolskie  

Rachanie s. 117, 
120

  tomaszowski lubelskie  

Racibórz s. 76, 
171

  raciborski śląskie  

Raczki s. 24   suwalski podlaskie  
Radibor s. 201 Radwor  Landkreis Baut-

zen
Freistaat 
Sachsen

Niemcy

Radkowice s. 296  Chęciny kielecki świętokrzyskie  
Radom s. 37, 244, 
296

  radomski mazowieckie  

Radomsko s. 71, 
72, 74, 170, 244, 
274

  radomszczański łódzkie  

Radomyśl nad 
Sanem s. 100

  stalowowolski podkarpackie  

Radostowo s. 249 Радастава  Драгічынскі 
раён

Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Radule s. 181  Tykocin białostocki podlaskie  
Radwanicze 
Wielkie s. 207

Вялікія 
Радванічы

 Брэсцкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Radymno s. 121, 
177

  jarosławski podkarpackie  

Radziuszki s. 20, 
97, 124, 142, 150, 
157, 165, 166, 
205, 225, 242, 
244, 257, 286, 
299, 302

 Sejny sejneński podlaskie  

Radzymin s. 120   wołomiński mazowieckie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Radzyń Podlaski 
s. 25, 34, 62, 63, 
84, 93, 110, 114, 
137, 138, 140, 
143, 144, 166, 
208, 221, 244, 
278

  radzyński lubelskie  

Ragoże s. 23, 68, 
110, 214, 289

Ragožiai  Jonavos rajono 
savivaldybė

Kauno apskritis Litwa

Rajgród s. 9, 24   grajewski podlaskie  

Rakuciniszki 
(folwark w po-
wiecie lidzkim 
województwa 
nowogródzkiego 
II Rzeczypospoli-
tej), w okolicach 
Naczy s. 24, 52, 
133, 143, 182, 
206, 258, 280

Раку-
цінішкі

 Воранаўскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Raśna s. 287 Pacнa  Камянецкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Rawa Mazowiec-
ka s. 37

  rawski łódzkie  

Rawa Ruska 
s. 139

Ра-
ва-Руська

 Жовківський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Rawicz s. 274   rawicki wielkopolskie  

Rogów s. 26, 132  Grabowiec zamojski lubelskie  

Rogów s. 166, 
205

Raguva  Panevėžio miesto
savivaldybė

Panevėžio 
apskritis

Litwa

Rogóziec s. 55, 84  Mordy siedlecki mazowieckie  

Roguziec p. Ro-
góziec s. 55

     

Rohatyn s. 60 Рогатин  Івано-
Франківський 
район

Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Rohoźnica s. 241 Вялікая 
Рагозніца

 Мастоўскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Romanów s. 60 Романів  Перемишлянсь-
кий район

Львівська 
область

Ukraina
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Ropczyce s. 99, 
105, 123, 203

  ropczycko-sędzi-
szowski

podkarpackie  

Rozedranka Nowa 
p. Nowa Roze-
dranka

     

Rozedranka Stara 
p. Stara Roze-
dranka

     

Równe s. 60, 174, 
200, 228

Рівне  Рівненський 
район

Рівненська 
область

Ukraina

Różanka s. 24, 38, 
91, 92, 94, 139, 
178, 184, 209, 
273, 278

Рожанка  Кам’янка-Бузь-
кий район

Львівська 
область

Ukraina

Rubcowo s. 165, 
228, 257

 Płaska augustowski podlaskie  

Ruciane-Nida 
s. 263

  piski warmińsko-ma-
zurskie

 

Ruda s. 162  Krypno moniecki podlaskie  

Rudki s. 91, 203 Рудки  Самборский 
район

Львівська 
область

Ukraina

Ruszczany s. 225  Choroszcz białostocki podlaskie  

Rutki s. 24   zambrowski podlaskie  

Rybniki s. 143, 
166, 240

 Wasilków białostocki podlaskie  

Ryboły s. 173  Zabłudów białostocki podlaskie  

Ryn s. 20   giżycki warmińsko-
mazurskie

 

Rzeszów s. 62, 
71, 105, 137, 244

  rzeszowski podkarpackie  

Rzewuski Zawady 
s. 25

 Przesmyki siedlecki mazowieckie  

Rzewuszki s. 78, 
138, 174, 177, 
228, 241, 257

Ревушки Турійський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Sambor s. 168, 
203, 273, 

Самбір  Самбірський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Sandomierz s. 49, 
296

  sandomierski świętokrzyskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Sanok s. 60, 91, 
131, 136, 137, 
149, 150, 247, 
302

  sanocki podkarpackie  

Satanów s. 66 Сатанів  Городоцький 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Sejny s. 20, 32, 
41, 53, 75, 96, 
110, 124, 132, 
142, 149, 150, 
154, 157, 181, 
205, 212, 225, 
231, 242, 244, 
245, 250, 253, 
278, 286, 299, 
302

  sejneński podlaskie  

Senica s. 300 Senica  okres Senica Trnavský kraj Słowacja
Seroczyn s. 162  Wodynie siedlecki mazowieckie  
Serpelice s. 143, 
162, 166, 173, 
208, 233, 240, 
245

 Sarnaki łosicki mazowieckie  

Sewliewo s. 282 Севлиево  Община 
Севлиево

Област Габрово Bułgaria

Sękowa s. 99   gorlicki małopolskie  
Siechniewicze 
s. 241

Сігневічы  Бярозаўскі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Sieczy s. 286 Сычы  Брэсцкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Siedlce s. 21, 55, 
59, 74, 94, 230, 
243, 245, 267, 
273

 siedlecki mazowieckie  

Siedlików s. 97 (п. 361) 
ошибочно 
Сечы.

Ostrzeszów ostrzeszowski wielkopolskie  

Siedliska s. 221  Wojciesz-
ków

łukowski mazowieckie  

Siedliska s. 26 Lubycza 
Królewska

tomaszowski lubelskie

Siekierki s. 181  Tykocin białostocki podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Siemianówka 
s. 24, 38, 71, 91, 
120, 139, 178, 
191, 272

Семенівка  Пустомитівсь-
кий район

Львівська 
область

Ukraina

Siemiatycze s. 20, 
25, 33, 41, 71, 
75, 78, 82, 84, 
97, 103, 110, 121, 
132, 133, 136, 
138, 157, 162, 
164, 166, 173, 
174, 184, 196, 
231, 246, 250, 
255, 258, 263, 
267, 272, 278, 
279

  siemiatycki podlaskie  

Siennica Różana 
s. 116, 192, 250, 
302

  krasnostawski lubelskie  

Sienno s. 28, 50 Сянно  Сенненскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Sieradz s. 37, 274   sieradzki łódzkie  
Sierakowice 
s. 302

  kartuski pomorskie  

Sierakówek s. 192  Gostynin gostyniński mazowieckie  
Sierpc s. 192, 243, 
245

  sierpecki mazowieckie  

Sihelne s. 97 Sihelne  okres Námestovo Žilinský kraj Słowacja
Silistra s. 282 Силистра  Община 

Силистра
Област 
Силистра

Bułgaria

Silno s. 57 Сильне  Ківерцівський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Sinkiewicze s. 19 Сінкевічы  Лунінецкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Sirk s. 282 Sirk  Okres Revúca Banskobystrický 
kraj

Słowacja

Sitno s. 137, 213, 
228

 Międzyrzec 
Podlaski

bialski lubelskie  

Skalica s. 300 Skalica  okres Skalica Trnavský kraj Słowacja
Skarżyn s. 20  Biała Piska piski warmińsko-

mazurskie
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Skawina s. 99   krakowski małopolskie  
Skiblewo s. 227  Lipsk augustowski podlaskie  
Skierwiny s. 71  Drohiczyn siemiatycki podlaskie  
Skole s. 283 Сколе  Сколівський 

район
Львівська 
область

Ukraina

Skowroda Połu-
dniowa s. 252

 Chąśno łowicki łódzkie  

Skowroda Północ-
na s. 252

 Chąśno łowicki łódzkie  

Skowrodlno 
p. Skowronno 
Dolne i Skowron-
no Górne s. 252

     

Skowronno Dolne 
s. 252

 Pińczów pińczowski świętokrzyskie  

Skowronno Górne 
s. 252

 Pińczów pińczowski świętokrzyskie  

Skryhiczyn s. 192  Dubienka chełmski lubelskie  
Sławatycze s. 82, 
119, 120, 144, 
166, 173, 184, 290

  bialski lubelskie  

Sławęcin s. 133, 
157

 Choszczno choszczeński zachodniopo-
morskie

 

Sławno s. 157, 
296

  sławieński zachodniopo-
morskie

 

Słobódka s. 214 Слабодка  Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Słomianka s. 123, 
142, 153, 166, 
185, 225, 299, 302

 Jasionówka moniecki podlaskie  

Słubice s. 264   słubicki lubuski  
Słuczanka s. 58  Gródek białostocki podlaskie  
Słupsk s. 62, 105, 
244

  słupski pomorskie  

Smoleńsk s. 31, 
32, 156, 205, 265, 
265

Смоленск   Смоленская 
область

Rosja

Smołwy s. 32, 
103, 103, 133, 
205, 214, 214, 
289

Smalvos  Zarasų rajono 
savivaldybė

Utenos apskritis Litwa
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Smorgonie s. 210 Смаргонь  Смаргонскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Sobibór-Dubnik 
s. 73

 Włodawa włodawski lubelskie  

Sochaczew s. 37, 
267

  sochaczewski mazowieckie  

Sofi a s. 282 София   Област София Bułgaria
Sokolany s. 231  Sokółka sokólski podlaskie  
Sokolniki s. 267  Gorzyce tarnobrzeski podkarpackie  
Sokołów p. So-
kołów Podlaski 
s. 273

     

Sokołów Podlaski 
s. 21, 25, 55, 62, 
161, 162, 273

  sokołowski mazowieckie  

Sokoły s. 258   wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Sokółka s. 34, 41, 
42, 68, 71, 75, 94, 
97, 102, 103, 106, 
124, 132, 137, 
145, 150, 154, 
157, 159, 165, 
166, 173, 181, 
196, 210, 212, 
221, 228, 231, 
239, 251, 257, 
261, 272, 278, 
287, 290, 302

  sokólski podlaskie  

Soleczniki s. 23, 
67, 103, 106, 123, 
133, 205, 214, 
255, 286

Šalčinin-
kai

 Šalčininkų rajono 
savivaldybės

Vilniaus ap-
skritis

Litwa

Solistówka s. 290  Bargłów 
Kościelny

augustowski podlaskie  

Sołki s. 24  Rajgród grajewski podlaskie  
Sorocko s. 24, 38, 
71, 92, 104, 139, 
178, 184, 197, 
209, 273, 278

Сороцьке  Теребовлянсь-
кий район

Тернопільська 
область

Ukraina

Sosnowe s. 94  Kotuń siedlecki mazowieckie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Sosnówka s. 62   bialski lubelskie  

Spiczyn s. 137, 
138

  łęczyński lubelskie  

Sromowce Wyżne 
s. 163

 Czorsztyn nowotarski małopolskie  

Stanisławów 
s. 65, 104, 107, 
111, 139, 201, 
202, 203, 272

Івано-
Фран-
ківськ

  Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Stara Huta (nie 
istnieje od 1945 
r.) s. 65, 78, 91, 
117, 138, 143, 
166, 167, 174, 
177, 203, 225, 
244, 255, 257, 
272, 273

  Бучацький 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Stara Kornica 
s. 213

 Stara Kor-
nica

łosicki mazowieckie  

Stara Lubownia 
s. 300

Stará 
Ľubovňa

 okres Stará Ľu-
bovňa

Prešovský kraj Słowacja

Stara Rozedranka 
s. 228

 Sokółka sokólski podlaskie  

Stare Berezowo 
s. 241

 Hajnówka hajnowski podlaskie  

Stare Koczargi  
s. 134

 Stare Babice warszawski mazowieckie  

Stare Sioło s. 121  Oleszyce lubaczowski podkarpackie  

Stare Załucze 
s. 61, 221

 Urszulin włodawski lubelskie  

Starogard Gdań-
ski s. 218

  starogardzkie pomorskie  

Starowola s. 62  Jadów wołomiński mazowieckie  

Stary Sambor 
s. 70, 283

Старий 
Самбір

 Самбірський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Staw s. 208  Chełm chełmski lubelskie  

Stawki s. 136, 246  Włodawa włodawski lubelskie  

Stefankowice 
s. 192

 Hrubieszów hrubieszowski lubelskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Stok s. 98, 177, 
229

 Końskowola puławski lubelskie  

Strachosław 
s. 213

 Kamień chełmski lubelskie  

Straczuny s. 167 Страчуны  Воранаўскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Strękowa Góra 
s. 24

 Zawady białostocki podlaskie  

Strękowizna 
s. 144, 257

 Nowinka augustowski podlaskie  

Strupin s. 116, 174  Chełm chełmski lubelskie  

Stryj s. 144 Стрий  Стрийський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Stryłungi s. 127 Strilungiai  Ignalinos rajono 
savivaldybė

Utenos apskritis Litwa

Strymba s. 201 Стримба  Надвірнянський 
район

Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Strzelce s. 287 Стральцы  Мастоўскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Strzepcz s. 274  Linia wejherowski pomorskie  

Stubienko s. 177  Stubno przemyski podkarpackie  

Studzianki s. 140  Zakrzówek kraśnicki lubelskie  

Stulno s. 73, 213  Wola 
Uhruska

włodawski lubelskie  

Stupno s. 60 Ступно  Рівненський 
район

Рівненська 
область

Ukraina

Sucha Dolna 
s. 163

Dolní 
Suchá

 Okres Karviná Moravskoslez-
ský kraj

Republika 
Czeska

Suchowola s. 162, 
231, 233

  sokólski podlaskie  

Suchowola s. 166 Adamów zamojski lubelskie

Suczawa s. 73, 
203

Suceava   Județul Suceava Rumunia

Sulechów s. 63   zielonogórski lubuskie  

Sulów s. 139, 228  Zakrzówek kraśnicki lubelskie  

Sumowo s. 110, 
225, 261

 Sejny sejneński podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Supraśl s. 42, 51, 
54, 75, 78, 99, 
127, 138, 159, 
184, 206, 212, 
222, 228, 252

  białostocki podlaskie  

Suraż s. 27   białostocki podlaskie  
Suszcza s. 227, 
232

 Michałowo białostocki podlaskie  

Suszyca Wielka 
s. 283

Велика 
Сушиця

 Самбірський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Suwałki s. 34, 42, 
144, 149, 165, 
166, 184, 196, 
204, 205, 225, 
228, 250, 251, 
258, 261, 272, 
278, 290, 296

  suwalski podlaskie  

Szawły s. 25  Olszanka łosicki mazowieckie  
Szawry s. 156 Шаўры  Воранаўскі раён Гродзенская 

вобласць
Białoruś

Szczawnica s. 91, 
99

  nowotarski małopolskie  

Szczebra s. 290  Nowinka augustowski podlaskie  
Szczuczyn s. 31, 
142, 172, 181, 
249, 286, 287

Шчучын  Шчучынскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Szepietowo s. 90, 
255

  wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Szropy s. 145  Stary Targ sztumski pomorskie  
Szuszalewo s. 53  Dąbrowa 

Białostocka
sokólski podlaskie  

Szymany s. 250, 
257, 290

 Grajewo grajewski podlaskie  

Szypliszki s. 258   suwalski podlaskie  
Średnica-Pawło-
więta s. 90

 Szepietowo wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Świdnik s. 138   świdnicki lubelskie  
Świerczów s. 107, 
308

  namysłowski opolskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Święciany s. 289 Švenčio-
nys

 Švenčionių rajo-
no savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Święck p. Święck-
-Strumiany 

     

Święck-Strumiany 
s. 9

 Czyżew wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Świętniki s. 23, 
43, 52, 79, 80, 94, 
97, 103, 110, 123, 
133, 143, 145, 
156, 181, 205, 
214, 221, 225, 
229, 232, 260, 
266, 289

Šventinin-
kai

 Trakų rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Šarišský Štiavnik 
s. 131

Šarišský 
Štiavnik

okres Svidník Prešovský kraj Słowacja

Targonie Wielkie 
s. 25

 Zawady białostocki podlaskie  

Tarnobrzeg s. 62, 
71, 72, 98, 267

  tarnobrzeski podkarpackie  

Tarnopol s. 24, 
38, 60, 62, 63, 65, 
66, 71, 72, 78, 92, 
94, 104, 107, 116, 
120, 139, 178, 
184, 191, 197, 
201, 209, 238, 
241, 244, 245, 
272, 278, 299

Тернопіль   Тернопільська 
область

Ukraina

Tarnów s. 91, 105, 
183, 188, 189, 
222, 296

  tarnowski małopolskie  

Terespol s. 136, 
246

  bialski lubelskie  

Tetewen s. 282 Тетевен  Община Тетевен Област Ловеч Bułgaria
Toczyska s. 38  Stoczek 

Łukowski
łukowski lubelskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Tomaszów Lubel-
ski s. 38, 59, 62, 
71, 90, 107, 117, 
120, 144, 166, 
173, 177, 244, 
257

  tomaszowski lubelskie  

Tomaszów Mazo-
wiecki s. 150

  tomaszowski łódzkie  

Topola Królewska 
s. 278

 Łęczyca łęczycki łódzkie  

Topola p. Topola 
Królewska, Topo-
la Szlachecka

     

Topola Szlachec-
ka s. 278

 Łęczyca łęczycki łódzkie  

Topolany s. 58, 
145, 231, 233

 Michałowo białostocki podlaskie  

Traczuny s. 127, 
133, 214

Tryčiūnai  Ignalinos rajono 
savivaldybė

Utenos apskritis Litwa

Trawniki s. 192   świdnicki lubelskie  
Trembowla s. 60, 
65

Теребовля  Тернопільський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Trnava s. 300 Trnava  okres Trnava Trnavský kraj Słowacja
Trojan s. 282 Троян  Община Троян Област Ловеч Bułgaria
Troki s. 20, 127, 
156

Trakai  Trakų rajono 
savivaldybė

Vilniaus ap-
skritis

Litwa

Trykłaciszki s. 33, 
103, 106, 229

Triklotiškė  Ignalinos rajono 
savivaldybė

Utenos apskritis Litwa

Tryńcza s. 73   przeworski podkarpackie  
Trzcinka s. 274  Brąszewice sieradzki łódzkie  
Trzebieszów s. 25, 
191, 192

  łukowski lubelskie  

Trzemeszno 
s. 102

  gnieźnieński wielkopolskie  

Trzydnik Duży 
s. 138

  kraśnicki lubelskie  

Tuligłowy s. 24, 
38, 62, 71, 91, 
94, 114, 116, 118, 
138, 167, 174, 

Тулиго-
лове

 Городоцький 
район

Львівська 
область

Ukraina
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

177, 178, 197, 
203, 209, 255, 
258, 273, 278
Tuła s. 67 Тула   Тульская 

область
Rosja

Tur s. 286 Тур Ратнівський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Turbia s. 72  Zaleszany stalowowolski podkarpackie  
Turgiele s. 20, 23, 
32, 33, 43

Turgeliai  Šalčininkų rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Turíčky s. 282 Turíčky  Okres Poltár Banskobystrický 
kraj

Słowacja

Turka s. 283 Турка  Турківський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Turobin s. 261   biłgorajski lubelskie  
Turów s. 34, 60, 
93, 114, 184

 Kąkolew-
nica

radzyński lubelskie  

Twer s. 67, 156, 
264

Тверь   Тверская 
область

Rosja

Tykocin s. 20, 25, 
59, 75, 99, 100, 
110, 123, 162, 
166, 181, 182, 
228, 228, 250, 
257, 258

  białostocki podlaskie  

Tylicz s. 131, 136, 
150

 Krynica-
-Zdrój

nowosądecki małopolskie  

Tyszowce s. 276   tomaszowski lubelskie  
Udziejek s. 24  Jeleniewo suwalski podlaskie  
Uhowo s. 24  Łapy białostocki podlaskie  
Ulów s. 107  Tomaszów 

Lubelski
tomaszowski lubelskie  

Ustrzyki Dolne 
s. 153

  bieszczadzki podkarpackie  

Uście Gorlickie 
s. 35

  gorlicki małopolskie  

Vijaka p. Gornja 
Vijaka s. 204

    Bośnia

Wadowice s. 123, 
124, 203, 296

  wadowicki małopolskie  

Sp
is m

ie
jsc

o
w

o
śc

i



392

Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Wałbrzych s. 90   wałbrzyski dolnośląskie  
Wałoczki s. 308     Białoruś
Wałoczki (dawny 
powiat moło-
deczański – nie 
ustalono lokaliza-
cji) s. 107, 308

     

Waplewo [Wiel-
kie] s. 36

 Stary Targ sztumski pomorskie  

Warszawa s. 37, 
47, 56, 98, 134, 
182, 189, 192

   mazowieckie  

Wasilków s. 159, 
258

  białostocki podlaskie  

Wąwolnica s. 120   puławski lubelskie  
Wejherowo s. 48, 
95, 244 

  wejherowski pomorskie  

Werbkowice s. 82   hrubieszowski lubelskie  
Weremowice s. 26  Chełm chełmski lubelskie  
Węgrów s. 21, 
112, 267

  węgrowski mazowieckie  

Widin s. 282 Видин  Община Видин Област Видин Bułgaria
Widugiry s. 23, 
43, 52, 79, 80, 
97, 103, 110, 133, 
181, 205, 289

Vidugiris  Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Widze s. 43, 127, 
167, 214, 229, 
232, 258, 266

Відзы  Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Wieluń s. 82, 170, 
274

  wieluński łódzkie  

Wierchomla p. 
Wierchomla 
Wielka

     

Wierchomla Wiel-
ka s. 35, 131, 247

 Piwniczna-
-Zdrój

nowosądecki małopolskie  

Wierzbica s. 138  Urzędów kraśnicki lubelskie  
Wierzchjedlina 
s. 41, 42, 75, 102, 
132, 137, 159, 

 Sokółka sokólski podlaskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

165, 173, 212, 
257, 261
Wierzchlesie 
s. 145

 Szudziało-
wo

sokólski podlaskie  

Wietlin s. 121  Laszki jarosławski podkarpackie  
Więciórka s. 273  Tokarnia myślenicki małopolskie  
Wigry s. 251  Suwałki suwalski podlaskie  
Wilanów (dziel-
nica Warszawy) 
s. 259

  warszawski mazowieckie  

Wilczyn s. 63  Biała 
Podlaska

bialski lubelskie  

Wilejka s. 210, 
249

Вілейка  Вілейскі раён Мінская 
вобласць

Białoruś

Wilno s. 18, 20, 
32, 52, 59, 67, 68, 
73, 80, 103, 106, 
123, 133, 143, 
145, 149, 151, 
156, 157, 166, 
181, 191, 205, 
213, 214, 221, 
225, 228, 229, 
232, 235, 237, 
257, 261, 289

Vilnius   Vilniaus 
apskritis

Litwa

Wiłkomierz s. 97, 
205

Ukmergė  Ukmergės rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Wirszuliszki 
(dzielnica Wilna) 
s. 43, 52, 73, 143, 
156, 181, 214, 
221, 229, 232, 
289 

Viršuliškės   Vilniaus 
apskritis

Litwa

Wisznice s. 62, 
63, 73, 82, 84, 
213, 225, 245, 
261

  bialski lubelskie  

Wiszniów s. 71, 
82, 166, 183, 185, 
281, 296

 Mircze hrubieszowski lubelskie  

Wiślica s. 171  Skoczów cieszyński śląskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Wiśniew s. 93  Jakubów miński mazowieckie  
Witebsk s. 28, 157 Віцебск   Віцебская 

вобласць
Białoruś

Wizna s. 9, 24   łomżyński podlaskie  
Włodawa s. 26, 
41, 42, 60, 63, 69, 
73, 75, 76, 82, 84, 
90, 93, 119, 136, 
138, 140, 143, 
144, 166, 173, 
183, 184, 188, 
196, 197, 213, 
221, 224, 225, 
230, 231, 240, 
244, 245, 246, 
247, 250, 257, 
261, 272, 278, 
281, 290, 291, 
304

  włodawski lubelskie  

Włodzimierz 
Wołyński s. 142

Володи-
мир-Во-
линський

 Володимир-
Волинський 
район

Волинська 
область

Ukraina

Wohyń s. 25, 228   radzyński lubelskie  
Wojbórz s. 186  Kłodzko kłodzki dolnośląskie  
Wojutycze s. 273 Воютичі  Самбірський 

район
Львівська 
область

Ukraina

Wola Młynarska 
p. Młynarska 
Wola s. 151, 157

     

Wola Starogrodz-
ka s. 137

 Parysów garwoliński mazowieckie  

Wola Uhruska 
s. 62, 257, 267

  włodawski lubelskie  

Wołczków s. 203 Вовчків  Галицький 
район

Івано-
Франківська 
область

Ukraina

Wołczuchy s. 38, 
62, 71, 91, 118, 
178, 184, 197, 
203, 272, 278

Вовчухи  Городоцький 
район

Львівська 
область

Ukraina

Wołkowysk s. 50, 
263

Ваўка-
выск

 Ваўкавыскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Wołkusz s. 205  Lipsk augustowski podlaskie  
Wołogda s. 156 Вологда  Вологодская

область
Rosja

Wołomin s. 62   wołomiński mazowieckie  

Wołostków s. 38, 
62, 91, 94, 116, 
118, 139, 184, 
191, 197, 209, 
278 

Волостків  Мостиський 
район

Львівська 
область

Ukraina

Worgule s. 38  Leśna Pod-
laska

bialski lubelskie  

Woroneż s. 60, 
61, 112, 113

Воронеж   Воронежская 
область

Rosja

Woronie s. 58, 72, 
225

 Bielsk Pod-
laski

bielski podlaskie  

Wozgielańce 
s. 266

Вазгелян-
цы

 Браслаўскі раён Віцебская 
вобласць

Białoruś

Wójcza s. 97  Pacanów buski świętokrzyskie  
Wólka Chełmska 
s. 143

 Chełm chełmski lubelskie  

Wólka Czułczyc-
ka s. 26, 213

 Chełm chełmski lubelskie  

Wraca s. 282 Враца  Община Враца Област 
Враца

Bułgaria

Wrocław s. 69   wrocławski dolnośląskie  
Wróblowice 
(obecnie osiedle 
krakowskiej dziel-
nicy Swoszowice) 
s. 100

  krakowski małopolskie  

Wyczółki s. 240  Piszczac bialski lubelskie  
Wyhalew s. 76, 
174

 Dębowa 
Kłoda

parczewski lubelskie  

Wysocze s. 41  Wąsewo ostrowski mazowieckie  
Wysokie Mazo-
wieckie s. 41, 54, 
59, 255, 258, 263, 
272, 296

  wysokomazo-
wiecki

podlaskie  

Wyszków s. 137, 
150

  wyszkowski mazowieckie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Wyżne s. 137  Czudec strzyżowski podkarpackie  
Zagruszany s. 58  Zabłudów białostocki podlaskie  
Zagrzeb s. 200, 
201

Zagreb   Zagrebačka 
županija

Chorwacja

Zahajki s. 75, 76, 
221

 Drelów bialski lubelskie  

Zaklików s. 138   stalowowolski podkarpackie  
Zakopane s. 123, 
124

  tatrzański małopolskie  

Zakroczym s. 47   nowodworski mazowieckie  
Zakrzew s. 296   lubelski lubelskie  
Zakrzówek s. 137  Żelechów garwoliński mazowieckie  
Zalesie s. 71, 231, 
263

 Siemiatycze siemiatycki podlaskie  

Zaleszczyki s. 202 Заліщики  Чортківський 
район

Тернопільська 
область

Ukraina

Załazie s. 299 Залаззя  Камінь-Кашир-
ський район

Волинська 
область

Ukraina

Załucze Stare 
p. Stare Załucze 
s. 61, 221

     

Zambrów s. 20, 
41, 184, 250

  zambrowski podlaskie  

Zamosze s. 139, 
143, 162, 167, 
174

Замошша  Лунінецкі раён Брэсцкая 
вобласць

Białoruś

Zamość s. 26, 35, 
63, 71, 82, 84, 90, 
91, 116, 136, 166, 
177, 208, 244, 
247, 257, 267, 278

 zamojski lubelskie  

Zaniewicze s. 279 Занявічы  Гродзенскі раён Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Zaozierce s. 106 Paežeriai  Vilniaus rajono 
savivaldybė

Vilniaus 
apskritis

Litwa

Zapole s. 263 Заполле  Навагрудскі 
раён

Гродзенская 
вобласць

Białoruś

Zaręby s. 166  Chorzele przasnyski mazowieckie  
Zarzęcin Duży 
s. 72

 Mniszków opoczyński łódzkie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Zasincy s. 249 Засiнцы  Ельскі раён Гомельская 
вобласць

Białoruś

Zawady s. 21  Repki sokołowski mazowieckie  
Zawady s. 25  białostocki podlaskie  
Ząb s. 138  Poronin tatrzański małopolskie  
Zbereże s. 250  Wola Uhru-

ska
włodawski lubelskie  

Zdołbunów s. 78, 
91, 97, 138, 145, 
166, 174, 228, 
241, 257

Здолбунів  Рівненський 
район

Рівненська 
область

Ukraina

Zdziarzec s. 37  Radomyśl 
Wielki

mielecki podkarpackie  

Zdziłowice s. 137  Godziszów janowski lubelskie  
Zgniłocha s. 250  Purda olsztyński warmińsko-

mazurskie
 

Zielona s. 178 Зелена  Хмельницький 
район

Хмельницька 
область

Ukraina

Zielona Góra s. 63   zielonogórski lubuskie  
Złoczów s. 201 Золочів  Золочівський 

район
Львівська 
область

Ukraina

Zubowo s. 299  Bielsk 
Podlaski

bielski podlaskie  

Zvolenská Slatina 
s. 282

Zvolenská 
Slatina

 Okres Zvolen Banskobystrický 
kraj

Słowacja

Zwierzyniec 
s. 189

  zamojski lubelskie  

Żabików s. 166  Radzyń 
Podlaski

radzyński lubelskie  

Żabnica s. 273  Węgierska 
Górka

żywiecki śląskie  

Żaganiec s. 186  Iłowa żagański lubuskie  
Żagań s. 186   żagański lubuskie  
Żakowola s. 25  Kąkolew-

nica
radzyński lubelskie  

Żarnowiec s. 95  Krokowa pucki pomorskie  
Żarnówka s. 123  Maków 

Podhalański
suski małopolskie  

Żdżarka s. 73, 250  Hańsk włodawski lubelskie  
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Nazwa 
miejscowości Endonim Gmina Powiat/rejon/

okres itd.
Województwo/
obwód/kraj itd. Kraj

Żerczyce s. 136, 
246

 Nurzec-
Stacja

siemiatycki podlaskie  

Żłobek s. 73, 221  Włodawa włodawski lubelskie  
Żółtańce s. 78 Жовтанці  Жовтанці Львівська 

область
 

Żuki s. 144  Tuczna bialski lubelskie  
Żuków s. 76  Włodawa włodawski lubelskie  
Żuromin s. 192   żuromiński mazowieckie  
Żywiec s. 72, 149, 
196, 273

  żywiecki śląskie  
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Spis fotografi i

Fot. 1  Czugun ‘garnek żeliwny’, ze zbiorów Doroty Rembiszewskiej .  .  .  .   39
Fot. 2  Dubas, ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 

nr inw. CMM/ŻŚ/8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   45
Fot. 3  Galareta z mięsa, ze zbiorów Doroty Rembiszewskiej  .  .  .  .  .  .  .  .   56
Fot. 4  Huba, ze zbiorów Doroty Rembiszewskiej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   86
Fot. 5  Łoszę ‘źrebię, młody koń’, ze zbiorów Doroty Rembiszewskiej .  .  .  176
Fot. 6  Niezabudka ‘niezapominajka, Myosotis L.’, ze zbiorów Krystyny 

Wło stow  skiej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
Fot. 7  Otawa ‘siano z drugiego koszenia’, ze zbiorów Doroty 

Rembiszew skiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196
Fot. 8  Radziuszki z północnego Podlasia, fot. Adam Ślefarski, Podlaski 

Instytut Kultury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  236
Fot. 9  Skowroda ‘patelnia’, ze zbiorów Doroty Rembiszewskiej   .  .  .  .  .  .  248
Fot. 10  Chaber ‘chaber, Centaurea cyanus L.’, fot. Dariusz Krześniak, 

z Archiwum Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  285
Fot. 11  Winograd ‘winorośl’, ‘winogrono’, fot. Krystyna Włostowska, 

archiwum prywatne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293
Fot. 12  Żenich ‘mężczyzna zawierający związek małżeński’, ze zbiorów 

Doroty Rembiszewskiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  298
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Spis map omawianych 
omawianych obszarów

Mapa 1  Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, na podstawie Google 
Maps   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Mapa 2  Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie, na podstawie Google 
Maps   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Mapa 3 Pogranicze litewsko-łotewsko-białoruskie, na podstawie Google 
Maps .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Mapa 4 Pogranicze polsko-białoruskie, na podstawie Google Maps  .  .  .  .  .  . 15
Mapa 5  Pogranicze polsko-ukraińskie, część północna, na podstawie 

Google Maps  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Mapa 6  Pogranicze polsko-ukraińskie, część południowa, na podstawie 

Google Maps  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
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Pierwodruki 

Jak zaznaczyliśmy we wstępie, część artykułów zamieszczonych w książce 
to zmienione lub rozszerzone wersje tekstów wcześniej opublikowanych. 
Podajemy je w kolejności chronologicznej:
 1. Dorota K. Rembiszewska, 2019, Z lokalnych zapożyczeń wschod-

niosłowiańskich w gwarach polskich – dryhle ‘galareta’, „Prace 
Filologiczne”, t. 74, s. 213–219.

 2. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2019, Nawiązania czy 
pożyczki, cz. III, [holopa, kaczać, katulać, koczerga, kociuba, korcić, 
łastówka, pieczonka, raby, seroka, skowroda] „Rocznik Slawistyczny”, 
t. 68, s. 49–101.

 3. Janusz Siatkowski, 2019, Świn(i)arnik, świniniec ‘chlew dla świń’ 
pożyczkami wschodniosłowiańskimi?, Studia dialektologiczne V, red. 
Barbara Grabka, Renata Kucharzyk, Anna Tyrpa, Kraków, s. 163–168.

 4. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2020, Z wewnątrzsło-
wiańskich kontaktów językowych: pacię ‘prosię’, ‘świnka’, paciuk 
‘wieprz’, ‘świnia’ oraz pac, pacuk ‘szczur’, „Jezikoslovni Zapiski” 
R. 26/1, s. 153–162.

 5. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2020, Polski gwarowy 
tok ‘klepisko’ nie jest pożyczką, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 88–97.

 6. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2020, Nawiązania czy 
pożyczki, cz. IV [cot, liszka, czapigi, had, kosiec, żeniec, żnieja, siewiec, 
przewiąsło, ślozy, żenich], „Rocznik Slawistyczny”, t. 69, s. 69–119.

 7. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2020, Niezabudka, 
wasilek, wołoszka – o dylematach w rozstrzyganiu pożyczek i relik-
tów dawnej wspólnoty na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, 
„Gwary Dziś” 2020, vol. 12, s. 163–177.
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 8. Dorota K. Rembiszewsk a, Janusz Siatkowski, 2020, Leksyka na 
pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim jako świadectwo wielo-
języcznej przeszłości [czugun, połonik], „Studia z Filologii Polskiej 
i Słowiańskiej”, t. 55, s. 1–17.

 9. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2020, Jakie zapożyczenie 
i skąd? O wyrazie winohrad, winograd ‘winnica’, ‘winorośl’, ‘wino-
grono’, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 
PAN Oddział w Lublinie”, t. X (2020), s. 171–180.

 10. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2020, Польско-
восточно славян ское пограничье (синхронный и диахронный 
подходы), „Slavia Orientalis” 2020, nr 3, s. 567–579.

 11. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2021, Bohemizm 
czy rutenizm – o wyrazie huba, hubka 1. bot. ‘grzyb na drzewach, 
Polyporus’, 2. ‘wysuszona huba do rozniecania ognia’, 3. ‘grzyby’, 
„Zeszyty Łużyckie” 2020, t. 55, s. 15–27. 

12. Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, 2021, Wyrazy mi(e)zy  niec, 
mizynek ‘mały palec’, ‘najmłodsze dziecko, cielę, prosię, kurczę’ od-
czytane na nowo, „Język Polski” 2021, CI, z. 2, s. 112–118.
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Polish-East Slavonic Borderland Word Studies. Part 2 continues refl ections on 
Polish-Slavonic loans, references and parallels on a language borderland which were 
made in Part 1. Specifi c word units were used as a basis for the discussion of ways 
of interpreting terms appearing at the crossroads of languages. In their selection, the 
authors have focused primarily on examples that require additions and modifi cations 
to earlier studies, especially the justifi cation of whether there are indeed reasons for 
accepting a loanword or whether it should be rejected. It turns out that we are often 
confronted with examples which are not easy to determine.

To consider a word to be a borrowing, a number of factors must be taken into 
account. These include foreign formal elements, the geography of the word in dia-
lects and its history. Formal features, which should be deemed conclusive, include: 

 pleophonic forms, e.g. chołodziec ‘meat jelly’; połonik, opołonik ‘ladle’; 
 forms containing h corresponding to Polish g, e.g. czuhun, czyhun ‘cast-

iron’; drahle, dryhle ‘meat jelly’, huba, hubka bot. ‘tree fungus’; 
 oral vowel u in place of old-Slavonic ǫ, e.g. dubas ‘river vessel’, nieza budka 

‘forget-me-not’;
  vowels a, e in place of old-Slavonic *ę, e.g. dziaha (*dęga), dziażka ‘trou-

ser belt’; kipiatok ‘boiling water’;
 East-Slavonic development of sonants, e.g. bołtać ‘stir’, bołtun ‘gone-over 

egg’ instead of Polish bełtać; korcić ‘vex’, ‘tease’;
 consonant r in place of primary ŕ, e.g. brechać ‘bark’ vs. Polish dial. brzechać; 

prynuka ‘inviting’, ‘encouragement’, ‘popędzanie’ vs. Polish przynuka;
 East-Slavonic development of yers, e.g. χaberok ‘blue wildfl ower, Centaurea 

cyanus L.’; 
 East-Slavonic development of old-Slavonic *dj into č, e.g. kaczać ‘roll, reel, 

upturn’ and derivatives kaczała ‘plaited scourge’, kaczałka, less often kaczałek, 
kaczałko, kaczało ‘all kinds of disks and rollers’; 

 consonant ď, e.g. boďak, bodiak ‘thistle’; haďuga, haďuka; 
 Ukrainian shift of ě into i, e.g. ciłuszka, cyłuszka ‘fi rst or last slice of a loaf 

of bread’; čułuw’ičyk, čłoičok ‘pupil in the eye’; 

Summary
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 Ukrainian hard pronunciation of consonants, e.g. mizynek, nezabudka.
Sometimes there are contradictions between the formal criteria and the territorial 

range, when the phonetic form indicates a Ruthenian infl uence, while the range of 
these forms in the dialects argues strongly for their native character.

In the case of occurrence at the borderland, often contiguous, of forms having 
native and foreign formal features, it is sometimes diffi  cult to determine the type 
of infl uence. The forms with foreign features should obviously be attributed to the 
infl uence of Ruthenian languages, while their theoretically Polish formal equivalents 
may be either relics of old names or Polonised lexical loans. At times it is diffi  cult 
to resolve this matter unequivocally. 

Ruthenian mediation is clear in the adoption of loans from oriental languages, 
with which Polish had limited direct contact. This is visible in the case of words 
such as chum, czyhun ‘cast-iron’, ‘cast-iron pot’; kaban ‘hog’, kabanina ‘pork’, 
later ‘worse kind of meat’; kaczan, koczan ‘cabbage core’, ‘ear of corn’; kindziuk 
‘belly, stomach’, ‘a kind of cold meat’; kociuba ‘poker’, ‘cane’; łoszak ‘calf’, later 
łoszę, also łoszątko, łoszaczek, łoszyca; tarakan ‘cockroach’; perhaps kułak ‘fi st’.

The most noteworthy of these are the words which now have a similar range 
in Polish dialects to that of East Slavonic loans, while the allusions to Slavic or 
derived place names indicate that they were known in Polish much earlier and had 
a much wider range. This, however, decreased with time as a result of the with-
drawal of these archaisms to the periphery. Besides, in today's perception they are 
often considered alien.

The multilateral and multifaceted analysis of selected words from the Polish-
Eastern Slavic borderland leads to the conclusion that despite the collection of vo-
luminous reference material, it is sometimes impossible to decide whether we are 
dealing with a loanword or the preservation of a relic of an old community.

Tłumaczył Marcin Turski
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Języki słowiańskie 

Białoruski 
апалóнiк 18, 21, 212
атава 197
бац 204, 205
бацýк 205
бонда 18
вайцаць 51
валóшка 287, 288
васiлëк 287, 288
вáсiлька 287
васíлька 287
волóшка 286, 287
волóшки 286
гад падкалодны 75
гáдзiна 76
гáдзiцца 78
гадзíцца 79
гáдзiць 78
гадзга 78
гадзк 78
гадзка 78
гáдка 80
гáдкi 80
гадлíвы 80
гáдына 76
гадка 78
гадчий 78

гiдзíцца 83
гiдíтiсе 83
гíдкi 83
гiдлíвы 83
гiдóта 83
губа 89
гýба 89
губка 89
гýбка 89
губчастая ручница 88
губчастый 88
гýпка 89
гупчастый 88
дзга 50
дзжачка 50
дзжка 50
дзжыць 50, 51
дзяжыць 51
дзжыш 51
дзшка 50
драгба 60
драгвá 60
драгл 60
дригвá 60
дрга 60, 62
дрыган 60
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дрыгба 60
дрыгва 60
дрыгвá 59, 63
дрыгл 60
дрыглéц 60
дрыгл 60
дрыгуха 60
дрыжачка 60
дрыжва 60
држка 60
дрыжка 60
дуб 46
дубáс 46
дубáсiць 46
дубáшыць 46
дубíца 48
жанíк 300
жанíх 300
жанк 300
жанх 300, 302
жених 300
жнéйка 156
жнец 153
жнецъ (stbrus.) 153
жнея 156
жнэц 153
жня 156
жоних 300
жэнéц 153
з лiшкам 32
заплшчыцца 210
заплшчыць 210
кабáн 96
кабанíна 99
кабанóк 96
кабáнчык 96
казытáць 158
казтка 158
казытлíвы 158
казытнýць 158
калатáць 115
калатóвка 119
калатóка 119

калатýха 119
калатýша 119
кaншня 144
канюшóк 142
канюшна 141, 142
касéц 151
кацýба 130
кацюбá 130, 135
качáлак 105
качáлка 105
качáлко 105
качаргá 130
качáць 102
квáшалiна 67, 69
квáшанiна 67
квашанíна 67
квáшанíна 67
квáшылiна 67
квáшэлiна 67
кéндзюχ 122
кiндзк 122
кiндзχ 122
кiптак 127
кiпятóк 127
кóзыт 158
косецъ (stbrus.) 151
коцюбá 136
коцбнiк 136
кочерга 130
кочэргá 130
кульгáвы 163
кульгáць 163
кундзк 122
кндзχ 122
кэндюχí 122
ласкатáць 158
лáставачка 172
ластавiца 172
лáстачка 172
лáстаўка 172
ластовица 172
ластовка 172
лáстоўка 172
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лáстувка 172
лашáк 176
лашóнак 176
лишний 32
лíшак 31
лiшка 28
лíшка 31
лíшнi 32
лоскотáць 158
маладн 180
малáнка 180
маланка 182
маланкаю смалянуць 180
маланкаю смаліць 180
малáння 180
маланочка 182
маланья 180
малáнья 180
малнка 180
мáцаць 254
мéдзены 186
мéдзяны 186
мéзенец 186
мéзенчык 186
мéзены пáлец 186
мéзiны 186, 188
мéзяны 186
мiзiны 186, 188
моланья 180
молния 180
молня 180
мóлня 180
молонья 180
мязíняц 186, 188
óшчупкам 254, 256
палóднiк 212
палóнiк 212
пара 31
пац 204, 205
пацýк 204, 205
перавéсла 224
перавëсла 224
перавсла 224

перавсло 224
плшчыты 210
плшчыцца 210
плшчыць 210
рабавáты 230
рабацéне 231
рабацéнне 231
рабацíна 231
рабацíнне 231
рабáя 227
рáбая 227
рабéнькi 230
рабiзнá 234
рабулька 231
рабýха 231
раб 227
радавóе палатно 237
радзга 237
радзжка 237, 238
радзшка 237, 238
раднíна 237
раднiнóвы 238
раднó 237
радно 239
раднне полотно 237
радннiца 237, 238
радннка 237
раднны 237, 238
радовóе полотно 237
радовынá 237
радга 237
раджка 237
радшка 237
редно 237
рубчаница 88
рядзíна 237
рядзжка 237
рядно 237
сарóка 245
свiнáрнiк 260, 261
свiнíнец 263
свiнýх 264
свiнýшнiк 263
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свiнтнiк 263
свыннэць 263
сéйбiт 157
скаварадá 248, 249
скаварóдa 248
скаварóдка 248
скаварóднiк 248
скаварóдны 248
скаврада 248
скаврадка 248
скаравадá 248
скаравóда 248
скарвадá 249
скварадá 249
сквóрада 249
сквóрода 249
скóварадá 248
скóварадь 248
сковорода 248
сковородá 249
сковрада 248
сковрадка 248
скоўродá 249
скувродá 249
слакатáць 158
слëзы 257
слязá 257
сляз 257
студень 70
стýдзенiна 70
стýдзенiца 70
стýдзень 70
стýдзiна 70, 72
стýдзiны 70
стýдзiнь 70

стýдзянiца 70
стýдзянь 70
стюдень 69
счупати 254
сыгýн 40
сявéц 157
сябíт 157
талакá 269
таракáн 266
таракáнъ 266
таракóн 266
ток 277
халадзéц 57, 58
халадзéць 59
халаднíк 59
хлóднiк 59
холодзéцъ 59
цадзíлак 23
цадзíлка 23
цот 28, 31
цотка 28
чагýн 40
чот 28
чугýн 40
чыгáн 40
чыгýн 39, 40, 43
чыгýнiк 40
чыгýнка 39
чыгýнны 39, 40
чыгунóк 40
шлакатáць 158
шчýпаць 254
шчыкатáць 158
щупати 254
щюпати 254

bondka 18, 19
cot 28
čyhun 42
dziaha 52
dziażka 51, 53
kačałka 106
kačarha 133

kašuľa 246
kendiuch 122
kendiuch 122
kindziuk 122
kińdziuk 122
kočarha 133
kuńdziuk 122
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łastaka 172
łastoka 172
łastovka 172
ńezabuti 191
pacuk 204
pre|asło 225
ẹč’e:a 207
ẹč’e:a 207
radavina 241
radnina 241
radnjanae palatno 241
saročka 246
aec 157

vas’’iľok 289
vas’’iłi 289
vas’’iľi 289
vas’’iľok 289
vas’’iłi 289
amo 224
introba 207
žn’a|ja 155
žńaja 156
žn’ec 153
žn’e 153
žńejka 156
žn’i|ja 155

Bułgarski 
тлакá 271 чет 28

arman 282
χarman 282

otɘk 282
tok 282, 284

Czeski 
bielá huba (stczes.) 87
ceďidło 22
cediłko 22
ceďiłko 22
čet (stczes.) 28, 29
četno 29
houba 87
houby dostaneš 86
huba lesná (stczes.) 87
húba (stczes.) 87
hubčatý 88
hubicě (stczes.) 87
hubicze 87
hubka 87
koláceti se 115
kolácěti sě (stczes.)115
kolátati (stczes.) 115
kolátati sě (stczes.) 115
kolotati se 115
kolotati sě (stczes.) 115
koničina 141
kosec 151

kulak 165
kulák 165
kulhati 163
kulhavý 163
laštovka 171
lašťovka 171
łastuička 171
měděnec 187
mezenec 187
mězenec 187
mezený 187
mězený 187
mězený prst 187
mezinec 187
mězinec 187
měznec 187
miezenec 187
miezený 187
miezený prst 187
nezabudka 191
nukať 216
otava 198
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ponoukati 216
tarakán 266
vastuička 171
vaštuička 171
vinohrad 293
vlaštovice 171
vlaštovička 171
vlaštovka 171

vlaštuvka 171
vlaštůvka 171
ženec 153
ženich 300
žnec 153
žneč 153
žnečka 153

Kaszubski 
bëc 193
ńezabåčka 193
ńezabåčńik 193
ńezabåtka 193
ńezabudka 193
ńezabudka 193
otłoka 274
sėroka 244

sǝroka 244
śińarńik 261
zabëc 193
žeńiχ 302
žeńik 302
žeńoχ 302
žeńuχ 302 

Łużycki 
bać 201
baćko 201
baćo 201
cejźałka 22
cejźałko 22
fastɔnka 171
hikać 95
hykaś 95
askoľicka 171
aškoľicka 171
jaskoličьka 171
krotki 32
laskoličьka 171
lastaka 171
lišny 32

lišńe 32
paca 201
panej 252
panwej 252
škorodej 252
škorodwej 252
astɔlka 171
ženich 301
žeńc 153
žněčk 153
žnic 153
žnjejc 153
žnjenc 153
žnjeńc 153
žńejc 153

Polski 
apałonik 212, 213, 214
apłonik 212
apołonik 213, 214
atawa 197
babuszka rabuszka 231
bac 204, 205, 206

bałamucić 113
bandała 20
bandzioch 123
bąda 20
bądeckami 20
bądeczka 20

In
d

e
ks

 w
yr

a
zó

w



411

bądka 20
becołka 102
bełtać 304
berda 304
berdo 304
bławat 286, 290, 291
bławatek 285, 286, 289, 290
bławatkiem 287
bławati 289
bławy 286
bodiak 304
boďak 304
boisko 283
bojišče 283
bojowisko 276, 277
bojuwisko 277
bołtać 304
bołtun 304
bonda 19, 20, 21
bondaczka 20
bondeczka  20, 21
bondeči 20
bondka 18, 20, 21
bonduk 20
bontka 20
brechać 304, 307
brzechać 304, 307
buisko 277
bundečka 20
bunduči 20
bunduk 20
cadzidełko 25, 27
cadziłka 23, 24, 25, 27
cadziłko 24, 25, 27
cadzka 24
cadzówka 25
caika 25
capiga 37
caṕiǵi 38
cėdałko 24
cediłko 26
cedyłko 26
ceďiłko 26

cedzak 26
cedzałka 25
cedzawka 26
cedzidełka 22, 23
cedzidełko 22, 23, 25, 26, 27
cedzidko 22
cedzidłka 22
cedzidłko 22
cedzidło 26
cedzik 26
cedziłeczko 25
cedziłek 25
cedziłka 22, 23, 24, 25, 26, 27, 305
cedziłko 22, 23, 24, 25, 26, 27, 305
cedzina 26
cedziworek 26
cedzyłek 23
ceʒyłka 23
ceidło 24, 26
ceiłka 26
ceiłko 24
ceiłkȯ 24
cepiga 37
cepiha 37
cet 29, 30
cetna 29
cetnem 29
cetno 29, 30, 31, 32
ciłuszka 304
ciorzyć 55
ciugon 42
ciugonny 42
ciurzyć 55
cohony 41
cot 28, 29, 30, 304
cotka 30
cotny 30
cydełko 24
cygun 41
cyγu.ny 41
cyhun 41
cyhunny 41
cyhunny garnek 41
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cyłuszka 304
czahun 43
czahunok 43
czapiga 36, 37
czapigi 35, 36, 37, 38, 307, 310
czapigowanie 36
czapiki 36
czepiga 36, 37
czepigi 35, 36, 37, 38, 307, 310
czepihy 38
czepyhy 37
czet 29
czot 29
czugun 39, 41, 44, 307
czugunka 43
czuhun 42, 43, 303, 307
czuhunka 42, 43
czuhunny 42, 43
czuhunny baniak 43
czuhunok 43
czuhuńczyk 42
czygun 43, 307
czygunek 43
czyhun 42, 43, 303 307
czyhuniak 41
czyhunka 43
czyhunny 41, 43
czyhunny garnek 42
czyhunowy 43
ćenška ṕečeńa 208
ćidełko 24
ćihun 41
ćodełko 24
ćosek 133
ćosk 133
ćožyć 55
čaṕiǵa 38
čaṕiǵi 38
čehuńak 41
čepyχy 38
čeṕeχy 38
čeṕee 38
čeṕiǵi 38

čėṕiǵi 38
čėṕii 38
čeṕii 38
čłoičok 304
čugun 41
čuγun 41
čułuw’ičyk 304
čygun 41
čyγun 41, 43
čyγunny 41, 43
čyhun 41, 42, 43
čyhunny 41
čyṕiǵi 38
deńha 52
derka 241
dłubać 47
dłubas 47, 48
dłubasek 47
dragle 56, 59, 60, 61, 62, 308, 310
drahla 62
drahle 56, 59, 61, 62, 63, 65, 303, 

307, 310
drahli 62, 63
drągami 52
dregaliny 307
dregeliny 62
dregliny 63
dreǵeliny 60
drehle 62
drehli 62
dreχľi 62
drengieliny 63
drgać 61
dryga 62, 63
drygać 61
drygi 62, 63
drygieliny 63
drygla 62, 63, 64, 71
drygle 56, 59, 62, 63, 64, 310
drygli 60, 62, 64
drygľa 62
drygĺi 63
drygolina 63
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drygulina 62, 63
dryguliny 62, 63, 307
dryhla 62
dryhle 56, 59, 62, 303, 307, 310
dryhli 62, 64
dryhwa 63
dryżka 63
dryżki 63
dubas 45, 46, 47, 48, 49, 303
dubica 48
duha 303, 309
durna holopa 84
dziaha 50, 52, 53, 54, 55, 303, 304
dziahami 52
dziarużka 241
dziarzyć 54
dziaszka 53
dziazka 53
dziazyc 54
dziazyć 54
dziażenie 54
dziażka 50, 52, 53, 54, 304
dziażyć 50, 52, 53, 54, 55
dzidami 52
dzieha 53
dzieńga 52
dzieńha 52
dzięga 52
dzięgi 52
dziwok 232, 233
aska 53
aška 52
azyć 54
ažyć 53
ii inograt 296
φaberok 287
fšontek 127
gad 75, 76, 306
gadzina 76, 77
galareta 64, 66, 73
gałęźniki 232
gat 75
gąbka 90, 92, 306, 307

gbur 169
gębka 86, 87, 90
gid 80, 81
gizdawy 81
giża 64
gniazdoszęta 232
gnieźnik 232, 233
gołoble 307
gompka 91, 92
grać w kaczanego 104
gulareta 62
gwizdać w kułak 167
γa 79
γat pšekľenty 75
γolepa 84
γulopka 84
haban 98
habanina 100
had 75, 76, 77, 303, 306, 307
hadaść 80
hadina 76
hadinka 78
hadiuczy 78
hadiuga 77, 78, 304, 307
hadiuha 77, 304, 307
hadiuk 77, 78
hadiuka 75, 77, 78, 304
hadki 79, 80, 306, 307
hadko 79, 80, 306, 307
hadkość 80
hadliwość 80
hadliwy 79, 80
hadość 80
hadota 80
had padkałodny 75
hadyna 76
haďiuka 78
haďuga 78, 304
haďuka 77, 78, 304
hadzić 78, 79, 306
hadzić się 78, 79, 80, 306, 307
hadził 79
hadzina 76, 303, 306, 307
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hadziuga 78, 304, 307
hadziuha 307
hadziuka 77, 78, 304
hadź 79
haić się 79
haina 76
halopa 85
halopy 85
hat 75
hatki 80
hatkość 80
hėkafka 94
hekafka 94
het 77
heta 77
hičec 95
hikac 95
hikać 93, 94
hikała 95
hikawica 93
hikawka 93, 94
holepa 84
holopa 84, 85, 303
holopaty 84
hołoble 303, 309
hołodec 58
hreczka 303
hub 90
huba 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 303, 

305
huba byala 87
hubczaste rusznice 88, 305
hubka 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 303, 

305
hubki 90
huby 86, 90, 91, 92
huby psiecze 91
hupczaste ruśnice 88
hupka 90, 91, 92
hydanie 81, 306
hydastwo 81, 82
hydki 81, 82
hydko 82

hydliwy 81, 82
hydny 81, 82
hydota 82
hydzić 80, 81, 82
hydzić się 75, 81, 82, 306
hydztwo 82
hykać 93, 94, 95
hykanie 94, 95
hykavy 94
hykawka 93
hykawy 93, 94, 95
hyknąć 93, 94
hyknął 93
hystwo 82
hyszkami 65
hyszki 64, 65, 303
hyżki 58, 61, 64, 65, 66, 71, 303
chaba 98, 100
chaban 96, 98, 100
chabanina 96, 98, 99, 100
chaber 285, 287, 289, 290
χaber 291
χaberok 287, 304
χatki 80
chlewuszek 261
chłodki 58
chłodnik 58
chłody 58
chłodziec 58
cholopa 85
chołodec 58, 59
chołodiec 58
chołodziec 56, 58, 59, 303
chołodzina 59
chołojec 59
χuba 91, 92
χubka 92
iše 66
ikacz 94
ikać 93, 94, 95
ikafka 94
ikanie 94, 95
ikańe 94
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ikaka 94
ikawka 94, 95
jabłko 22
japko 22
jarzębaty kobiec 232
jarzębina 227, 233
jaskọka 171
edoity hat 76
ikawy 94
kabalina 99, 100
kaban 96, 97, 98, 100, 307
kabanczyk 97
kabančyk 97
kabanek 97
kabaniarka 98
kabaniarstwo 98
kabanina 96, 98, 100, 307
kabaninka 99
kabanisko 97
kabaniuk 97
kabanosy 100
kabańuk 97
kacać 102, 103
kacalina 105
kacała 105
kacałak 105
kacan 110
kaciała 105
kaciałowate 105
kaciałowaty 105
kaciuba 137, 138
kacnąć 102
kaco 102
kaczać 102, 103, 104, 108, 304
kaczać jajka 103, 104
kaczać się 102, 103, 104
kaczać wodę 103
kaczała 105, 304
kaczałeczka 106
kaczałek 105, 107, 304
kaczałka 105, 106, 107, 304
kaczałko 105, 304
kaczało 107, 304, 308

kaczan 109, 110, 111, 308
kaczanek 110
kaczanie jajek 103, 104
kaczanok 110
kacza śe 102
kaczerga 133, 134
kaczerha 133, 134
kaczka 107, 308
kaczółka 107, 308
kaćała 105
kaćuba 138, 139
kačać 103, 104
kačać aki 103
kačać się 103
kačałka 106
kačan 110, 111
kačaty 104
kačerga 133
kačerha 132
kajdzioch 123
kałacą 116
kałacze 115
kałače 116
kałačy 116
kałačyć 116
kałamącić 112, 114
kałamucić 112, 113, 114, 303
kałamucha 114
kałamuta 114
kałamutna woda 113
kałamutne słowa 113
kałamutny 112, 113, 114, 303
kałamuty 113
kałamuzia 114
kałata 116
kałatać 115, 116, 117
kałatać śe 116
kałatafka 117
kałataj 115
kałatajło 115, 117, 304
kałatało 117, 304
kałatawka 117, 118, 304
kałatka 118
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kałatki 117
kałatuszka 120, 121
kałmucić 114
kandzioch 123, 124, 125
kandziuch 123, 125
kandziuk 125
kańdos 123
kańučyna 143
kańušyna 143
kańušyńišče 143
karacan 267, 268
karaczan 266, 267
karakan 267
karaluch 266
kårcić 146
kaec 151
kaśec 151
katulać 102
katulać się 102
keczać się 104
kędziuk 124
kfaselina 69
kfasẹńina 68
kfaśeńina 68
kiendziuk 123, 124, 125
kiędziuk 124
kindiak 125
kindiuch 123
kinduch 123
kindziuch podlaski 125
kindziuk 123, 124, 125, 126, 308
kindziuk litewski 125
kinuk 124
kińdziuch 304
kińdziuk 124, 304
kipiatok 127, 129, 304, 306
kipiączka 127, 128, 129, 306
kipiątko 128
kiṕatok 127
kiṕuscy 127
klepisko 276, 278, 279, 282
kociuba 130, 131, 135, 137, 138, 139, 

140, 308

kociubka 139, 140
kocuba 138, 139
koczan 109, 110, 308
koczarga 130, 132, 133, 134, 135, 310
koczerga 130, 132, 133, 134, 135, 152, 

310
koczerha 130, 132, 133, 134, 303, 307
koczerka 134
koczłanie 109
koczuba 137
kọćerga 132
koćuba 138, 139
kȯuba 139
koćupka 138
kočarga 133
kočerga 133
kočerγa 132
kočerha 132
kočyrga 132
kokos 102
kołaczą 116
kołatać 115, 116, 117
kołatanie 117
kołatawka 118
kołåtefka 118
kołatewka 118
kołatka 118
kołmucić 113, 114
kołoćuszka 120
kołoduška 120
kołomącić 112, 113, 114
kołomąt 112, 114
kołomątek 112
kołomęcić 112
kołomęt 112, 114
kołomętnie 112
kołomotuχa 119
kołomut 113
kołotefka 118
kołotewka 118
kołotewko 118
kołotiszka 120
kołotówka 118
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kołotufka 118
kołotucha 115, 119, 121
kołotuszka 115, 120, 121
kołotuška 120
kołotyfka 118
kołotyfko 118
kołtewka 120
kołtówka 120
kołtuszka 120
konicz 141, 142
koniczewie 142
koniczyna 141, 142, 144, 305
koničina 143
konik 141, 142
konikowie 142
koniuczyna 141, 143, 144
koniuch 141, 145
koniuszka 143
koniusznia 141, 144, 145
koniusznik 141, 144, 145
koniuszyna 141, 143, 144, 305
koniuszynka 144
konopny 241
koń 145
końičyna 143
końucyna 142, 144
końučyna 143
końusyna 143
kọńusyna 143
końusynka 143
końušyna 143
koragan 267
korcić 146, 147, 304, 305
korcieć 147
kosc 149, 150
kosiarz 150, 151
kosiec 148, 149, 150, 151
koszela 246
kośce 150
koścowie 150
koścy 150
kośec 150, 151
košula 245

kozytać 158, 159, 160, 310
kozytanie 159
kozytka 159
kozytki 158, 159, 310
kózytka 159
krogulec 232
krowiniec 262
krównia 262
kuczaba 137
kućuba 138, 139
kučerga 133
kulać 163
kulak 167
kulavy 162
kulawy 161
kuleć 163
kulee 162
kulgać 162, 163, 164
kulgać ciasto 163
kulgawy 164
kulγa 162
kulγać 162
kulγač 162
kulγavy 162
kulet 162
kuletać 162
kulhać 161, 162, 163, 164, 303, 307
kulhafka 163
kulhavka 163
kulhawy 161, 162, 163, 164, 303, 307
kulhónckać 163
kulhutać 163
kulchać 161, 162, 163
kulχać 162
kulchawiec 162
kulχavy 162
kulić 165
kułaczek 166, 167, 168
kułaczny 167
kułaczyć 166
kułak 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

308
kułakować 166
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kułutuszka 120
kundziuk 124, 125
kunicz 142
kuńačyna 142
kuńučyna 143
kuńušėna 143
kuśtykać 162
kuzytka 159
kvašanina 66
kvašelina 66
kvašeńina 68
kwasić 68
kwaszalina 57
kwaszanina 57, 67, 68
kwaszaninka 67, 68
kwaszelina 67, 68, 69
kwaszeliny 69
kwaszenina 57, 66, 67, 68, 69, 310
eńduχ 124
eńuk 124
ińuχ 304
ińuk 123, 304
ińuk 124
iatok 127
lastawiczka 171
lastọfka 171
lastoička 171
lastówka 171, 173, 174
lastufka 171
lastuka 174
lastyfka 174
lasztówka 171
laštȯfka 171
lesna huba 87
letka pieczenia 208
letka pieczeń 208
letka pieczonka 208
letka ṕečeńa 208
lich 30
licho 29, 30, 31
liska 32
liszka 29, 30, 31, 32
liszna 32

liszni 30, 32, 33, 34
lisznie 33
liszność 33
liszny 30, 32, 33
liszyć 34
liszyć się 34
liśni 33
liśnı 34
liśny 34
liśńi 34
lišek 32
lišńe 33
lorneta z meduzą 57
ľiśńi 33, 34
ľiška 32
ľišńi 33
łachotać 159
łachotki 159
łastaczka 174
łastawiczka 171
łastawka 174
łastọfka 174
łastołka 174
łastowka 174
łastóweczka 174
łastówka 171, 173, 174
łastuφka 174
łastyfka 174
łastywka 174
łaszątko 177
łasztówiczka 171
łasztówka 171, 173, 174
łaše 178
łaštufka 171
łašyca 178
łončák 179
łoni 179
łonšák 179
łońszczak 179
łosiacko 178
łosza 178, 179
łoszaczek 178, 179, 308
łoszaczka 178
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łoszak 176, 177, 178, 179, 308
łoszatko 178
łoszątko 177, 179, 308
łosze 177
łoszenica 177
łoszę 176, 177, 178, 179, 308
łoszka 177
łoszyca 177, 179, 308
łoszyczka 177, 179
łoszytko 178
łoś 177
łošaček 178
łošak 178
łoščák 179
łoše 178
łošontko 178
łošyčka 178
łza 259
małaneczka 180
małanka 180, 181, 182, 303
małaŋka 181
mańeš 43
marscka 102
meduza 57
miedziany 185
miedziany palec 183
mierzenny palec 185, 188
mieziany 183, 185
miezienny 188
miezienny palec 188
mieziniec 183, 188
miezinny 188
mieziny 188
miezyniec 183, 186, 189
miezynny 185
miezynny palec 185
mieźiny pálec 185, 188
mieźny 183, 188
mieźny palec 184, 185, 188
mieżenny palec 188
mieżny 183
mizelny 183, 185, 186
mizelny palec 183, 185

mizerny 185
miziany 184
mizielny 304
mizieniec 184
mizinek 185, 188, 189, 304
miziniec 183, 184, 185
mizinię 183
mizinny 185, 186
mizinny palec 185
miziny 183, 184, 185, 186, 304
mizionek 184
mizynek 183, 184, 185, 186, 188, 189, 

304
mizyniątko 183
mizynie 183
mizyniec 183, 184, 186, 189, 304
mizynietko 183
mizynny 185
mizyny 185
mizyny paluszek 183
miźlawy 184
miźny 185, 304
miźny palec 184, 185
młody 299
młody pan 301
mołnia 180
muszkiet hubczasty 88
myzynɘk 189
ḿenzyńec 184, 188
ḿešaľi kołotyfko 118
eźan:y paľec 185
izelny 186
izelny palec 186
ḿizeľny 184
izerny 186
ḿizerny palec 184
ḿizynek 183, 184
ḿizyńec 184
ḿiźany palec 184
ḿiźelny palec 184
ḿiźeľne 184
ḿiźeľny 184
ḿiźeľny palec 184
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ḿiźenek 184
ḿiźiľny paľec 184
ḿiźinek 184
ḿiźińec 183
ḿižińec 184
na huby iść 86
nakaczać 104
na płachty 241
na radna 241
naszczupała 256
nazimne 64
nazimnina 57, 61
nezabudka 194, 304
nękać 216
nie hykaj 93
nie kałacz 115
nie kałataj 115
niezabud 194
niezabudek 191
niezabudesz  194
niezabudka 190, 191, 192, 193, 194, 

195, 303, 308
niezabudki 194
niezabudysz 194
niezapominajka 192, 194, 195
niezapominajki 192
niezapominka 194
niziniec 183, 185
nizny palec 183
nucić 216
nukać 216, 218, 222
ńezabutka 191
ńezapoinaji 191
ńiziany palec 184
ńizınek 184
ńiźacek 184
ńiźany palec 184
ńiźinny palec 185
ńiiny 184
ńiźunek 184
obažyć 53
obkaczać 104
oblubieniec 301

oczy zapluszczyć 210
odpluszczysz się 211
ofi ary gidne 81
ohyda 81, 82, 306
ohydny 81, 82, 306
ohydzać 81, 82
ohydzić 81, 82
ohydzić się 81, 82
ohydztwo 82
ohysny 81
ohyzda 81, 306
ohyzny 81, 306
ochyda 81
oida 82
oiʒać śe 82
oiić 82
okulawiał 161
okulhawiał 161
opołonek 213
opołonik 212, 213, 214, 303
opołonyk 213
opołońik 212, 213
opoońik 213
orab 233
oscupa gus 255
ospowaty 227
oszczupać guz 255
otawa 196, 197, 198, 199, 310
otawić się 198
otawisko 198
pac 200, 204, 205, 206
paciątko 203
pacie 203
pacię 200, 202, 204
paciok 203
paciuczek 203
paciuk 200, 202, 203 204
pacjucek 203
pacuk 200, 203, 204, 205, 206
pacui 206
pacy 206
paćė 203
paći 203
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pálcá mieźinnego 185, 188
pałodnik 213
pałodik 213
pałojńik 214
pałonik 213
pałońik 212, 213, 214
pałovńik 214
panefka 250
parka 32
pas 224, 225
patelnia 250, 251
pečyŋka 209
perosze państwa 243
piecėni 208
pieconka 209
pieczenia 208
pieczeń 208
pieczonka 208, 209
pieczonka ciężka 208
pieczonki 208
pieczontka 209
pieczynka 209
pečuŋka 209
pliuszczy oczy 211
pluskać 210
pluszczeć 210
pluszczyć 210
płachta 240
pokacza 104
pokaczać 103
pokałacz kałatawką 116
pokałatać się 116
pokozytaj 159
połodnik 213, 214
połojnik 213
połojńik 214
połomńik 213
połoniczek 214
połonik 212, 213, 214, 303
pọłọnik 212
połonnik 213
połonnok 214
połonok 213

połońik 213
połownik 214
pomoc 273
ponukać 216
po oszczupku 256
po poscupku 256
poszczupać 255
potraw 197
prewiąsło 225
preonsła 225
prẹǫsłọ 225
prẹǫsło 225
prynuka 215, 216, 218, 219, 220, 221, 

222, 223, 304, 307
prynukać 218, 221
pryǫsło 225
przestań hykać 93
przeszczupujem 256
przewiąseł 225
przewiąsełko 225
przewiąska 226
przewiąsło 224, 225, 226, 306
przewiązka 226
przewiosła 225
przewrósło 225
przynucać 216
przynuk 219
przynuka 215, 216, 218, 219, 220, 222, 

223, 304, 307
przynukać 215, 216, 217, 218
przynukanie 217
przynukany 217
przynukawać 217
przynuki 215
przynukować 217
přeǫso 225
pstrokacz 232
pšeosło 224
pšeǫsła 225
pšeǫsło 224
pšeusło 224
pšeonsło 225
pšeosła 225
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pšeosło 225
pšeǫsło 225
pšinukać 218
pšinuivać 218
pšynuka 222
pšyonsło 224
pšyǫnsło 224
pšywusłu 225
pułłhak hubczasty 88
pułonik 213
ṕačonka 208
ečań 208
ṕečonka 208, 209
ṕečoŋka 209
ṕėčoŋi 209
ṕečynka 209
ṕėčyŋka 209
ṕičonka 208
ṕičoŋka 209
ṕičyŋka 209
iečonka letka 207
ṕečonka 209
raba 228
rabaci 232
raba krowa 229
rabalica 232
rabalicy 232
rabaliczny 232
rabaty 230, 306
rabiaste skrzydełka 230
rabiasty 230, 306
rabiec 232, 233, 306
rabina 306
rabiuni 230
rabiuńki 230
rabiusi 230
rabiusieńki 230, 306
rabiuśki 230, 306
rabiutki 230, 306
rabizna 234
rabec 233
rabka 230, 306
rabocienie 231

rabocina 231
rabociniasty 231
rabocinka 231
rabocizna 233
raboćeńavy 231
raboćeńisty 231
raboćeńovaty 231
raboćińe 231
rabocha 231, 306
rabolica 232
rabolicy 232
rabowiaty 230
rabuci 232
rabucio 232
rabucha 231, 306
rabuchny 231
rabula 231
rabulka 231
rabuniasty 230
rabuńasty 230, 231
rabuszka 231, 306
rabuata 230
raby 227, 228, 229, 230, 232, 234, 

304, 306
raczapigi 38
radeńko 239, 241
radiuha 242
radiucha 242
radiuszka 242
radniane 241
radniane płótno 241, 242
radnianica 241, 242
radnianka 240, 242
radniany 241
radnina 240, 242
radno 235, 237, 239, 240, 241, 304
radoczka 241
radowina 241, 242
raducha 240, 242
raduszka 240, 242
raďuha 240, 304
raďuχa 240, 304
raďuška 240
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radziuha 241, 242, 303, 304
radziucha 239, 242, 304
radziuszka 235, 236, 239, 241, 242, 304
radziużka 235, 241, 242
rauška 240, 304
rapaty 230
reducha 240
rozczapigi 38
rozkałatać 116
rubel 303
rusznice hubczaste 86, 88
rusznice hubczate 88
rzędzina 237
saiko 25
sagan 42
saročka 245
saroka 243, 244, 245, 303
sarokuć 245
saroi 245
scupać 255
s čyγuna 43
seroka 243, 244, 245
serokos 244
serokosz 244
sėvc 157
seʸroka 244
siewiec 148, 156, 157
się hadzę 79
sıroka 243
skaczać 103
skałamucić 114
skarawada 251
skavroda 250
skawroda 250, 253
skiłańdź 124
skołomęcić 112
skołomęcony 112
skȯvroda 251
skoworda 250
skoworoda 251, 253, 303
skowreda 250
skowroda 152, 248, 250, 251,  252, 310
skowrodek 250

skowrodka 250
skowryda 250
skrabondek 21
sloza 259
soroczka 243, 245, 246, 247, 303
soroczki 246
soročka 245
soroka 243, 244, 245, 303
sȯroka 244
sorokaty 244
sorokos 245
sroka 244
srokaty 244
stania 145
stań 145
studence 73
studenec 72, 73, 304
studenyna 71
studeńce 73
studeńec 73
studzenina 62
studzianka 74
studzić 69, 70, 72, 74
studzielina 71, 72
studzieliny 72
studzieniec 56, 69, 71, 72, 73, 74
studzienina 56, 69, 70, 71, 72, 74
studzieniny 71
studzień 73
studzin 74
studzina 72
studziniec 73
studzinina 56
stuiľina 72
stuinina 71
suroka 244, 245, 303
svinuχ 264
sъrokaty 244
syroka 243, 244, 245
szczeka 304
szczoka 146, 304, 305, 308
szczupać 254, 255, 256
szczupać się 255
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szczupie 255
szczupnąć 255
szczupnąć się 255
szczupnie 255
szczura 205
śefca 157
śevak 157
śevńik 157
śeec 157
ślåzy 257
śleze 257
ślezy 257
śloza 258
ślozeńka 257
ślozeńkami 258
ślozi 258
ślozka 257
ślozulecka 257
ślozuleńka 257
ślozulka 257
ślozy 257, 258, 259, 304
ślózá 258
śluzy 257
świnarnik 260, 261, 304
świniak 262, 263
świniarnia 263
świniarnik 260, 261
świniarzec 263
świniatnik 263
świnieniec 262
świniniec 260, 261, 262, 263
świnioch 264
świniuch 263
świniusznik 263
inarńik 260
š čygunu 41
taragan 267
taragon 267
tarakan 265, 266, 267, 308
tarakon 266, 267
targan 265, 267
targany 267
tarχan 265

tarkan 265
terakany 266
tłocznik 269
tłoka 269, 270, 271, 272, 273, 274, 

275
tłóka 274
tłuc 273, 274
tłuka 269, 270, 271, 272, 273, 274, 

275
tok 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 

284, 310
tokowanie 281
tokowisko 281
tołoka 273
torχan 265
torokan 265
trzeć 55
trzęsidko 56
trzęsidupka 56
trzęsionka 56
tuka 273
tułoka 273
toka 273
tuka 273
ubka 88
ukaczać 103
upołońik 212
uradny 241
utykać 162
astoička 171
oχyda 82
oχydny 82
vantroby 208
vasili 290
vaśilek 289
vaiľak 289
vaśiľek 289
vłaštofka 171
vžontak 127
vžontek 127
wałaszka 290
wałoszka 290
wałoszki 291
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wasiełki 289
wasilek 285, 286, 289, 290, 292
wasilka 285, 289
wasilki 290
wasilok 289
wasiłek 286, 289
wasiłka 289
wasiłki 290
wasylki 290
wątroba 208
winnica 294, 296
winnogrody 294
winograd 293, 294, 295, 296, 297, 

303, 305
winográdi 295
winogradnik 296
winogradny 296
winogrady 294, 295
winogran 296
winogranie 296
winograno 296
vinọgrat 296
winogrodnik 295, 297
winogrody 294
winogrono 296
winogród 294, 295
winohrad 293, 294, 295, 296, 297, 

303, 305
winohradki 296
winohrady 295
winorade 296
winoradki 296
winorośl 296
własztówka 171
wołochaty 290
wołoszek 291, 292
wołoszka 285, 286, 290, 291, 292, 303
wołoszki 291
wołoszuk 292
wołoszun 292
wołoška 291
wrzątek 127
w winográdźie 295

w winográdzie 294
w winogradzie 295
wyažyć 53
wykaczać 103
wyrzęda 237
wystudzienina 71
wyszki 310
ykać 94, 95
ykanie 94, 95
zabyć 193
zabywać 193
zaikaty 94
zaikue śe 94
zakałačeš 116
zakałatać 116
zakózycze 159
zapluscać 210
zapluscyć oczy 210
zapluszczone 211
zapluszczonymi oczyma 211
zapluszczyć 210
zapluszczyć oczy 210
zapluszczyła 211
zapluszczył oczy 210
zdziażyć 54, 55
zažyć 53
zenc 153
zenich 301
zeńuχ 299, 302
zhadzić 79
ziarko 22
ziarnko 22
zimne nogi 56, 64
zimne nóżki 56
zimnina 61
zkałamucona woda 113
z lichem 31
z liszkiem 32
zliśni 34
zohydzać 82
zohydzać się 82
zohydzić 82
zohydzić się 82
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zsiadłe nogi 57
zylc 57
zylce 57
żabie oczka 192
żeliwny 42
żeniacz 298
żeniaczka 298
żenić się 298
żeniec 148, 152, 153, 154, 155
żenich 298, 299, 301, 302, 310
żenik 301

żeniuch 298, 299, 301, 302
żeńca 154, 155
żeńce 155
żeńcy 155
żnarz 154
żniec 153, 154
żnieja 148, 155, 156
żniejka 155
żnijka 156
żyńca 154

Rosyjski 
блавáтка 288
бо́нда 21
василек 288
василéкъ 288
василекъ 288
василëк 288
вoлóшка 288
губа 89
губá 89
гýба 89
гýбка 89
денга 52
дрегвá 60
дрогáло 60
дрогвá 60
дрожáлка 60
дрожáло 60
дрга 60
дрягвá 60, 61
дуб 46
дубáс 46
дубасы 46
дга 51
дглить 51
дгнуть 51
жених 298, 299
женх 300
жнéйка 156
жнец 153
жнея 155

кабáн 96
кабáнина 99
кабанина 99
кабанна 99
кабанóк 96
кабáнчик 96
казюкать 160
каламýт 113
каламýтить 113
каламýтка 113
калатáть 115
калатáться 115
кaндк 122
кaндχ 122
качáть 102
квашенина 67
квашенна 67
кезево 122
кéндюк 122
кéндюχ 122
кипток 127
козéл 158, 160
козытáть 158, 160
козюкáть 158
коломе́сить 112
коломýт 112
коломýтить 112
коломýтица 112
коломýтный 112
коломкать 112
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коничина 142
конючна 144
кончина 142
конюшна 142
коншина 142
коншна 145
коншнiк 144
коншня 144, 145
косéц 151
кочера 130
кочерга 130
кочергá 130
кулак 165
кульга 163
ластвица 172
лáствица 172
лáстица 172
лáстка 172
ластка 172
лáстовица 172
ластовица 172
лáстовка 172
лáстовочка 172
лáсточка 172
ласточка 172, 173
ластýнюшка 172
лáстушка 172
лшек 32
лшка 31
лшний 32
лоскотарка 160
лоскотиха 160
лоскотовка 160
лоскотуха 160
лошадь 176
малáнка 180
мизнец 186
мизнный 186
мизнчык 186
мóлния 180
отава 197
ощýпывать 254
паск 205

пац 205
пацýк 205
паць–паць! 200
пац–пац 200
пацк 200, 202, 205
полá 212
полóвник 212
полóник 212
полóнник 212
пощýпаць 254
пощýпывать 254
рѣдна 238
рѣднка 238
рѣдкий 238
рѣднна 238
рѣднó 238
рѣдовна 238
рѣдовтина 238
рѣдочь 238
рѣдчна 238
рѣдга 238
рбка 230
рбоха 231
рябóй 227
рбый 227
рядень 239
рядна 238
ряднка 238
рядник 238
ряднина 238
ряднна 238, 239
ряднинный 238
рядннный 239
ряднó 238, 239
рядной 238
ряднýшка 238
рядовна 238
рядовтина 238
рядýшка 238
рядга 239
свинýх 264
сковорода 249
сковородá 249
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сковородка 249
сковорóдка 249
сковорóдник 249
сковородникъ 249
сковородный 249
сковорóдный 249
с лишком 32
студéнець 70
студенца 70
стýдень 70
стденець 70
стдень 70
таракáн 265
тараканъ 265
таракáшек 265
таркáн 265
тархáн 266
тарханъ 265
тархáнъ 265
ток 277
толóка 269
тораканъ 265
торканъ 265
торокáн 265

торханъ 265
уполóвник 212, 213
уполóвня 212
холодéц 57, 59
цедлка 23
цѣпúга 36
чáпáть 35
чапúга 36
чапúги 36
чапги 36
чепга 36
чепги 36
чет 29
чтка 29
чëт 28
чугýн 40
чугунóк 40
чугýнка 40
чугýнник 40
чугýнный 40
чугýнчик 40
щýпаць 254
щýпывать 254

diaga 52
kaušыna 141
kľever 141
lastocka 172
lastočka 172
łastɘčka 172
łastočka 172
ееьc 185

ieic 185
iiic 185
iiьc 185
óщупью 254, 256
tarakan 267, 268
žn’e|ja 155
žn’ec 153
žn’i|ja 155

Serbski i chorwacki 
kòsac 151
mali 200
nȕkati 216
pacća 200
packa 200
pàcman (bośniacki) 204 
pácov 204
pȁjce 200

pȁjcek (kajk.) 201 
pã:jcek (chorw.) 201 
pȁjco 200
párac 204
párcov 204
ponȕkovati 216
pûjs 200
pȕjs 200
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tláka 270

кòсац 151 кипýтак 127

Słowacki 
boisko 283
bojišče 283
catno 29
cedielko 22
cedilko 22
ceďidlo 22
ceďilo 22
cet 28
cetnanie 29
cetno 29
čepihy 36
četno 29
híkať 95
kočejrha 132
kočerha 132
kolotať sa 115
kolotiť sa 115
koničina 141
koňušeň 145
kosec 151
kuľhať 163
kuľhavý 163

lastovice 171
lastovička 171
lastovka 171
lastufka 171
laštofka 171
laštúfka 171
licho 29
mladoženiχ 300
mladoženíχ 300
mladoženik 300
mladoženík 300
nezábudka 191
nezabútka 191
núkať 216
tok 282
aštofka 171
vinohrad 293
ženích 300
ženiχ 300
ženíχ 300
žnec 153

Słoweński 
dga 52
konjúšna 145
konjúšnica 145
kôsec 151
kósec 151
mezínec 187
mezînec 187
mezînek 187
mezínica 187
mezînka 187
pâce 200
pâcek 200
pâceta 200

packo 200
pàče 201
pâčej 200, 201
pâjcek 201
pûjcek 201
pûjcka 201
pûjs 200
pûjsek 200
pûjska 200
tlâk 270
tláka 270
ženiχ 301
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Słowiańskie (formy rekonstruowane) 
*blavatъ 286
*cědidlo 22
*cědidlъka 22, 23, 27, 305
*cědidlъko 22, 23, 27, 305
*cědilъ 22
*cědilъka 22, 23, 27, 305
*cědilъko 22, 23, 27, 305
*cěditi 22
*čapiga 35
*čapiti 35, 37
*čepiga 35, 37
*čepiti 35, 37
*četъ 28, 29
*čisti 28
*čitati 28
*čьtǫ 28
*dęga 50, 304
*dęgъ 50
*dǫbasъ 45, 48
*dǫbъ 45, 48
*dręgati 61
*dręgva 61, 63
*drъgati 61
*drъgva 61
*dzięga 52
*gadina 76
*gordъ 294
*gykati 95
*χoditi 58
*jaskati 175
*jaskotati 175
*jaskotъ 175
*jьkati 95
kačan 109
*kalatati 115, 304
*kalъ 112
*katjati 102
*kinďuχъ 122
*kinďukъ 122
*kociuba 132
*koczerga 132
*koča 109

*kočan 109
*kočera 109
*kočerga 130
*kočerъ 109
*kočga 130
*kolatati 115, 304
*kolo 112
*kolomǫtiti 112
*koničina 141, 142, 143
*konjušina 141, 142, 143
*konjuŠina 143, 144
*kosa 148
*kosarь 148
kosiec 150
*kositi 148
*kosьarь 148
*kosьca 148
*kosьcь 148, 149, 151
*kozitati 160
*ktiti 146
*kulakъ 165
*kuljati 163
*kuljьgati 163, 307
*kypętьkь 127
*lastovъka 171, 172, 173, 174, 175
*lastъčьka 172, 173
*lichъ 31
*mězinъ 185
*mězinъkъ 185, 188
*mězinьcь 185, 187
*mězinьnъ palьcь 185
*mǫtiti 112
*mъldni 180
*mъlni 180
*mъlnьji 180
*nezabǫdъka 190, 191
*nezabǫdьka 190
*obtava 198
*obtaviti sę 198
*pacę 201, 202, 204
*pacętъko 201
*pečeni 207
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*pečenja 207
*pečenъka 207
*pečenъky 207
*pečenь 207
*pelti 212
*pervęzslo 224, 225
*eč 207
*sěvьca 157
*sěvьcь 157
*skovorda 252, 253
*slьza 257, 259
*studenьcь 72
*syroka 244
*szyroka 244
*tekti 283
*točiti 283
*tokъ 283
*tka 271, 275
*vasilъka 286
*vasilьka 286
*vasilьky 286
*vasilьkъ 286, 287

*vęzati 224
*vęzьmo 224
*vino 294
*vinogordъ 294
*všьka 286, 287
*winograd 293
*winohrad 293
*žabьjE očьko 191
*ženiχь 298, 299
*ženikъ 299
*ženiuχь 299
*ženiukь 299
*ženьuχъ 299
*ženьukъ 299
*žьněja 155
*žьnějь 155
*žьnějьka 155
*žьnešь 152
*žьnjǫ 152
*žьnǫ 152
*žьnьcь 152, 153
*žьnьčьkъ 153

Słowiński 
sarčą 244
sarka 244
sročą 244
sroka 244

stroka 244
tłòka 274
tłóčǫn 274
tłóčǫnka 274

Staroruski 
жнецъ (strus.) 152
жьньць (strus.) 152
кипятокъ (strus.) 127
косецъ (strus.) 151

косьць (strus.) 151
кулакъ (strus.) 165
ярига (strus.) 239

dęg] (strus.) 51 d8g] (strus.) 51

Starosłowiański 
vinograd] 293
женихъ 301
m7zinь (strus.) 187
m7zinьcь (strus.) 187

skovrada 252
skovradnikъ 252
tok] 282
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Ukraiński 
бацýк 204 
блáват 286 
блавáти 286 
борщ 57 
валах 286 
васл’ки 286 
васил’к 286 
васил’óк 286 
васильки 288 
васльк 288 
васльóк 288 
вас’iл’óк 286 
виноград 294 
волох 286 
вoлóшка 288 
гаддя 79 
гáдина 76 
гадь 79 
гадга 78 
гадґа 78 
гадк 78 
гадка 78 
гид 83 
гидити 83 
гидти 83 
гдити 83 
гидкй 83 
гдко 83 
гидлвий 83 
гидóта 83 
гжк 65 
гижк 65 
гкавий 94 
гкавка 94 
гикáти 94 
гишк 65 
гíкавка 94 
глáстiвка 172 
гольопа 85 
губа 89 
гýби 89 
губка 89 

гýбка 89 
губкá 89 
губчастий 88 
губчастый 88 
губъчастый 88 
ґáли 85 
ґольопа 85 
дáґа 52 
драгвá 57, 60 
драглê 57 
драгл 57 
драглí 57, 60
дрáгл’í 57 
драгýн 57 
драґанец 60 
дреглá 57 
дрегл’ê 57 
дрéгл’i 57 
дригвá 57 
дригл’á 57 
дригл’а́тина 60 
дригл 57 
дргл’і 60 
дриголц 60 
дрижа́чка 60 
др’iгл’е 57 
др’iжáка 57 
дрогвá 57, 60 
држка 63 
дуб 46 
дубас 46 
дубáс 46, 47 
дубáсити 46 
дубасникъ 46 
дубасъ 46 
дубащина 46 
дга 51, 52 
жених 298 
женх 300 
жнець 153 
жнíйка 156 
жні 156 
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заплшчити óчi 210 
заплшчитися 210 
заплшчувати 210 
застýдiна 57 
захолóд 57 
захолóда 57 
iкáти 94 
кабáн 96 
кабанина 99 
кабáнчик 96 
кабантина 99 
каламýт 112 
каламýта 112 
каламýтити 112 
каламýтний 112 
каламýть 112 
калатáвка 117 
калатáйло 117 
калатáлка 117 
калатáло 117 
калатáти 115 
калатати 117 
калатáтися 117 
калатýшка 121 
канюшна 142 
каракóн 268 
карáкон 268 
кацýба 130, 131 
кац’уба 136 
качáлка 106 
качáти 102 
квашел’íна 57 
квашéнина 67 
кéндюχ 122 
кенд’уχ 122 
кип’ятóк 127 
кiнь 141 
к’інд’уχ 122 
колатане 117 
колатанє 117 
колатати 117 
колатáти 117 
колаче 117 

коломíтний 112 
коломутное 112 
коломутъ 112 
колотати 117 
колотüка 120 
колотíвка 119 
колотíвц’а 121 
колот’іка 119, 120 
колотóвка 119 
колотóвц’а 121 
колотýха 119 
колотýка 120 
колот’ýшка 120, 121 
колтати 117 
кóнич 144 
коничина 144 
кончина 144 
кóнiч 144 
конiчна 144 
кóнюх 141 
конючна 144 
конюшна 141 
конюшиная 142 
коншня 144 
конячина 144 
коса 151 
косéць 151 
коцýба 130, 131, 136
коцба 130 
коцюбá 131, 136 
кочаргa 131 
кочергá 130, 131 
кочерга 131 
кочергa 131, 136 
кочергa 136 
кулитися 165 
кулутýшка 121 
кулут’áтко 121 
кульгáвий 163 
кульгавый 163 
кульгати 163 
кульгáти 163 
куляти 165 
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ласóчка 172 
ластивочка 172 
лáстичка 172 
лáстiвка 172 
лáстiвочка 172 
ластовица 172 
лáстовця 172 
ластовця 172 
ластовка 172 
лáстовка 172 
лáстовонька 172 
лáсточка 172 
лишка 28, 31 
лшка 31 
лишний 32 
лшнiй 33 
лишный 32 
лошá 176 
лошадъ 176 
лошáк 176 
лошакъ 176 
лошáтко 176 
лошатко 178 
мезнець 186 
мизнець 186 
мизнка 186 
мизнний 186 
мизнник 186 
мизнок 186 
мизинъка 186 
мiзнець 186 
мiзнка 186 
мiзнний пáлець 186 
мiзнок 186 
мѣзиний 186 
мѣзынъ 186 
нжки 57 
нжки 57 
ополóник 212 
ощýпати 254 
ощýпувати 254 
палáти 212 
пац 204 

пацé 200, 201 
пац 202 
пац’á 201 
пац’úе–пац’úе 200 
пац’о–пац’о 200 
пац’–пац’ 200 
пацýк 202, 204 
пац’у–пац’у 200 
пац’ус’–пац’ус’ 200 
пац’учóк 202 
паць 200 
паць 201 
пацьитско 201 
пацьтко 201 
пацк 200, 201, 202, 204 
пацючо́к 201 
пац 200, 202 
пáця 202 
пацта 200 
перевесло 225, 306 
печенка 207 (rus.-ukr.)
печинка 207 (rus.-ukr.)
печінка 207 (rus.-ukr.)
печынка 207 (rus.-ukr.)
пеш’унка 207 (rus.-ukr.)
пичунка 207 (rus.-ukr.)
пиш’унка 207 (rus.-ukr.)
плахта 238 
плшчити 210 
плшчитися 210 
пол 212 
полóдник 212 
пулóмнник 212 
полóник 212 
полъ 212 
пощýпати 254 
пощýпувати 254 
прощýпати 254 
прощýпувати 254 
радно 238 
рад’уга 238 
рад’ужка 238 
рωадно 238 
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ручница губчастая 88 
ручница губъчастая 88 
ручниця губчастая 88 
рябéнький 230 
рябéсенкий 230 
рбець 233 
рябй 227 
рябокрúлий 232 
рябощóкий 232 
рябувáтий 230 
рябулька 231 
ряднна 238 
ряднó 238 
ряднний 238 
рядга 238 
ряджка 238 
свинáрник 260 
свиннець 263 
свиншник 263 
свинтник 263 
сковорíдка 249 
сковородá 249 
скула 165 
скулити 165 
сльозá 257 
сльоз 257 
студелна 70, 72 
студелíна 70, 72 
студéнець 70, 73 
студенéць 70 
студенна 70, 72 
студенина 70 
студенцьи 70 
студенíна 70 
студен’aтина 70 
студилна 70, 72 
студолна 70, 72 
таракáн 266 
таргáн 266 
толокá 269 
толока 269 
халóдная ха 57 

холодéць 57, 59 
холодна 57 
холóдни 57 
холóдница 57 
холоднця 57 
холоднíк 57 
холóднiца 57 
хопа 85 
цадлка 23 
цедлка 23 
цiдвко 23 
цiдлка 23 
цiдлко 23 
цiдíлка 23 
цiд’алка (rus.-ukr.) 23
чавýн 40 
чавýнка 40 
чавýнний 40 
чагýн 40 
чагýнка 40 
чаýн 40 
чаýнка 40 
чeгýн 40 
чеипиги 35 
чеип’iги 35 
чепéг 35 
чепíга 35 
чепíга, 35 
чивýн 40 
чигýн 40 
чипíга 35 
чiт 28, 31 
чугýн 40 
чугýнка 40 
ч’iгýн 40 
шчур 204 
щýпати 254 
щýпатися 254 
ха 57 
юхá 57 
юшнíк 57
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biłы peczinkы (łem.) 207
błavat 291
bojisko 283
bojsko 283
bojsku 283
bojšče 283
bojščy 283
bonda 18, 21
cedyłko 26
cedyło 26
ceiłko 26
czorna peczunka (łem.) 207
czornы peczinkы (łem.) 207
čeγun 41
čyhun 41
dáha 52
drahli 60
drahly 60
dregaliny 60, 63
drehone 60
drygeliny 60, 63
dryǵiliny 60, 63
dryhałe 60
dryhel 60
dryhlečka 60
dryhli 60, 62
dryhľatyna 60
dryžačka 60
dryžyne 60
hubá 87
hubka 307
hyżki 65
hyżky 65
χabor 291
chołodéć 59
chołodnyca 57
kaciubka 131, 136
kaczałka (łem.) 106
kaczałko (łem.) 106
kaczało (łem.) 106
kaczaty (łem.) 102
kaczilce (łem.) 106
kacziłko (łem.) 106
kaczuba 131, 136

kaćuba 131, 136
kaćuba (bojk.) 132, 136
kačiwka 106
kačivka (nadsań.) 106
kandiuch 122
kendiuch 122
keńdiuch 122
kociuba 131, 136
kociuba (łem.) 131, 136
kocyba (bojk.) 132, 136
koczarha (łem.) 131
koczerha 131
koczerha (łem.) 131
koczeha (łem.) 131
koczierha 131
koćuba 131, 136, 138
koćuba (bojk.) 132, 136
koćupka 138
kočerha 131
kočerha (bojk.) 132, 136
kołotiucha 119
kołotika 119
kołotivča 121
kołotiwcia 121
kołotoca 121
kołotoča 121
kołotovka 119
kołotow 121
kołotowca 121
kołotowcia 121
kołotowka 119
kołotuška 121
kołoťica 121
kołuška 121
końičyna 143
końušyna 143
kosar 149, 150
kosec 149
ko|s’ec 148
kośar 149
košeľa 247
košeľa (łem.) 247
košuľa 247
koťuba 138
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kọaroha 133
kućipka 138
kućuba 138
kuńičyna 143
kuńušyna 143
kůťuba 138
kůćupka 138
kysca  148
lastivka 172
lasťika 172
łastivka 173
łastiwka 173
łasťika 172
łoisza 176
łosza 176
na koczerhach 131
obojisko 283
opołonyk 213
ǫtroba 207
pacia 202
paciatko 202
paciuk 202
paciuuu 200
pać (bojk.) 200
pać 200
pać, pać 200
paa 201
pae 201
paetko 201
pakan’ 204
pauk 201, 202, 204
paćuk 202
paćuk (bojk.) 202
peczenia (łem.) 207
peczinka (łem.) 207
peczunka (łem.) 207
peczunky (łem.) 207
pečen’ 208
pečeŋka 208
pečinka 208
pereasło 224
pereesło 224
pereisło 224

piczunka czorna (łem.) 207
preêsło 224
pułonyk 212
pyreasło 224
ečea 207
ereeso 225
radno 240
raduška 240
raďuha 240
raďuχa 240
raďuška 240
riabыj (łem.) 227
soročka 246
soročka (łem.) 247
studeneć 74
studenyća 70
studenyna 71
studinec 70
studyneć 73
studzielina 71
studzienina 71
ščur 205
tarakan 267
tarhan 266
tik 283
toloka 273
tołoka 273
torhan 266
upułonyk 212
utroba 207
utroba 207
vołoška 291
wułoška 291
wutroba 207
zdrahľi 60
že|nec 153
žnec 153
žne 153
žny 153
žec 154
ž|n’eka 155
ž|n’ejka 155
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Wschodniosłowiańskie 
apołońik 212
caiłko 23
caiłok 23
ceiłko 23
cuhan 40
cuhańik 40
cuhun 40
cyďiłko 23
cyiłko 23
cyhun 40
ćęška ventroba 207
ćihunny garnek 40
ćyďiłko 23
čahun 40
čihun 40
čuhan 40
čuhun 40
čyhun 40
dryhle 61
dryhlė 61
dryhlee 61
dryhli 61
dryhl 61
dryhoiny 61
aha 51
aška 51
ǯyhun 40
gazyta 158
gozytai 158
gromina 233, 306
haramina 233, 306
haremina 233, 306
hramina 233, 306
hykaka 94
ikaka 94
ikoka 94
ikuka 94
χaber 287
χaberka 287
χaberok 287
χabra 287
χati 58

χody 58
χuti 58
ikaka 94
kacuba 131, 136
kauba 131, 136
kačałka 106
kačałki 105
kačałkо 106
kačałok 106
kačarha 131
kačerha 131
kałatuška 121
kamzyta 158
karakan 268
kaec 150
kašula 246
kazyta 158
kazytai 158
kociuba 130, 136
kocuba 130, 136
kouba 131, 136
kočerha 130, 131, 136
kołotuška 121
komzytaťi 158
konjušina 143
kosar 149
kose 150
kosula 246
koec 149, 150
końik 150
košula 246
kоzyta 158
kozytai 158
kоzykta 158
kozytaťi 158
kоzytka 158
kusec 150
kue 150
kvašańina 67
kvašelina 67
kvašylina 67
kvašyńina 67
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ińuχ 123
ińuk 123
łastačka 173
łastaka 173
łástaka 173
łastočka 173
łastovka 173
łástovka 173
łastoka 173
łastȯka 173
łastówka 173
łastuvka 173
łastuka 173
łástuka 173
makoka 173
małanka 180
małаŋka 180
mazenyć 185
ḿeźany 185
ḿiźineć 185
ḿiźinny palec 185
ḿiźiny palec 185
ḿiźińec 185
opołonyk 212
opołońik 212
orab 233
oromina 233, 306
ospovaty 227
otava 198
pac 205
pacuk 204, 205
pareesło 224
pečunka 207
pereasło 224
pojas 224
praasło 224
preasło 224
preosło 224
prynuka 218, 222
ṕačoŋka 207
ṕačunka 207
ṕaraasło 224
ṕečeń 207

ṕečeńi 207
ṕečoŋka 207, 208
ṕečunka 207
ṕereesło 224
rabaeńa 227
rabalicy 227, 232
rabina 233
raby 227
raby 227
radno 238, 239
raďuha 238
raďuška 238, 239
rauha 239
rauška 239
ramina 233, 306
rampavaty 227
rampovaty 227
ranno 238
redno 239
rempovaty 227
saročka 246
skarvada 250
skavarotka 250
skavarȯtka 250
skovorotka 250
skovorȯtka 250
skovrȯtka 250
skoroda 250
skvarada 249
soročka 246
suročka 246
svynarnyk 260
aec 157
ščur 204
upułonyk 212
vałoška 287
vantroba 207
vinograd 296
vołoška 287
vontroba 208
vosṕany 227
wałkownya 105
winohrad 296
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wołoszka 287 žńec 152

щупати 254

Indeks wyrazów z pozostałych języków 

Czuwaski 
tar-aqan 265 tšugun 39

Dalmatyński 
paće 200

Gocki 
weingards 293

Grecki 
βασιλικóν 285

Hiszpański 
habanos 101

Kipczacki 
kindik 122 kündik 122

Krymsko-gocki 
wingart 293

Litewski 
bandà 18
gūnas 42
dubas 47
dūbas 48
kačérga 130
kačiárga 130
kindziukas 126
kindźiukas 126

pacukas 200
pa:cus 200
pats 200
patsukas 200
skіlá ndіs 126
talkà 271
žeńikas 301

Łotewski 
tàlka 271

Mołdawski 
кочоарбэ 132 кочóрбэ 132

In
d

e
ks

 w
yr

a
zó

w



441

Niemiecki 
Bätz 201
Bätzlein 201
Betze 201
blā (śrwniem.) 286 
blaver (śrwniem.) 286 
Dubasse 49
Dubbas 49
Kuhstall 262
radnózak (menonici) 241 

Salz 57
Schweinestall 262, 263
Sulze 57
Sülze 57
Vergißmeinnicht 195
Weingarten 293
wîngart (stwniem.) 293 
wîngarte (śrwniem.) 293 
Wingert 293

Rumuński 
cabanós 101
cociorba 132
mezin 187

scovardă 252
scovîrda 253

Tatarski 
tarakán 265 чоjун 39 (krym.-tat.)

Turecki 
kočan 109
kösübe 135
kösüme 135
tarakan 267

tarkan 265
tarχan 265
tombaz 47, 48

Węgierski 
kočerba 132
kulak 165
kulyak 165
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