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CECHY DIALEKTALNE W JÇZYKU MÓWIONYM 
MIESZKAŃCÓW SIERADZA1

Miejska polszczyzna mówiona stosunkowo niedawno stała się 
przedmiotem zainteresowania językoznawców. Badania dotyczą prze
ważnie wielkich ośrodków miejskich, takich jak Warszawa, Łódź 
czy miasta Górnego Śląska - Katowice i Sosnowiec2. Warto rów
nież analizować polszczyznę miast mniejszych, aby w wyniku ta
kiego postępowania uzyskać dane, które pozwolą na ściślejsze u- 
ogólnienia w zakresie rozróżniania odmianek potocznych języka 
polskiego. Na konieczność takiej pracy zwrócili uwagę T. Skuba- 
ianka i J. Mazur, zajmując się językiem potocznym małych mia
steczek Lubelszczyzny. Za niezwykle ważną właściwość polszczyzny 
mieszkańców mniejszych, a równie starych jednostek urbanistycz
nych, jak wielkie aglomeracje miejskie, uznali oni "silny zwią
zek z podłożem gwar ludowych otaczających daną miejscowość (choć 
podstawa języka jest ogólnopolska) i unikanie przy tym dialekty-

Artykuł niniejszy jest streszczeniem pracy magisterskiej napisanej pod 
kierunkiem doc. dr habil. Marii Kamińskiej.

2 Por. bibliografię zamieszczoną przez B . W i e c z o r k i e w i c  z a 
w artykule Metodologia badań gwar miejskich, [w :] Miejska polszczyzna mó
wiona. Metodologia badań, Katowice 1976, s. 9-20 oraz szereg artykułów M. 
K a m i ń s k i e j  (np. Łódź jako przedmiot badań językoznawczych, [w:J 
Miejska polszczyzna..., s. 49-53; Różnice językowe między dwoma pokolenia
mi łodzian (formacje ekspresywne), "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN" 1976, 
s. 77-84; Relikty dialektalne w języku mieszkańców Łodzi, "Rozprawy Komisji 
Językowej ŁTN" 1974, s. 121-141 i inne), prace S. G o g o l e w s k i  e- 
g o (Cechy gwarowe w języku współczesnej Łodzi, "Język Polski" 1962, s. 
261-264) i J, P i p c z y l i s k i e j  (Różnice fonetyczne w mowie dwu po
koleń łodzian, "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN" 1978, s. 73-83), a także 
W. L u b a s i a  (Badania nad językiem mieszkańców Katowic, [w:] Miejska 
polszczyzna..., s. 41-47 i Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny, 
Krakdw 1979, s. 171-199).



з .zmów". Zaznaczający się bardzo wyraziście wpływ podłoża gwaro- 
wego, przy jednoczesnej dążności do swoistej "elegancji" języko
wej, jest ważną cechą pozwalającą wydzielać małomiasteczkowe 
wspólnoty językowe. Polszczyzna małych miasteczek była również

4przedmiotem zainteresowania M. Woźnego i H. Kurek . W swych pra
cach zajęli się oni przede wszystkim stosunkiem polszczyzny mia
steczka do gwar okolicznych wsi.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zakres występowania re
liktów gwarowych w języku mówionym sieradzan. Sieradz jest mia
stem o długiej i bogatej przeszłości historycznej. Na jego dzie
jach zaznaczyły się zmienne koleje losu narodu i państwowości 
polskiej. Podupadał po okresach najazdów tatarskich i krzyżac
kich. Nie oszczędzały miasta pożary i powtarzające się - zwła
szcza na początku XVIII w. - epidemie. Wojna szwedzka, a ostate
cznie rozbiory zniszczyły jego świetność. Wraz z drugim rozbio
rem Polski Sieradz stracił prawa miasta wojewódzkiego. Ich u- 
trata była jedną z bezpośrednich przyczyn stopniowego upadku 
miasta na początku XIX w. W drugiej połowie XIX i na początku 
XX w. funkcjonowały tutaj drobne zakłady przemysłowe . "Sieradz 
od 1902 roku posiadał kolej: Poznań, Kalisz, Łódź, Warszawa. Od 
1915 roku oświetlony elektrycznością posiadał też telegraf i te
lefon od wielu lat"7. W 1907 r. zostało tu otwarte gimnazjum. W 
pierwszej wojnie światowej miasto nie doznało większych zniszczeń 
ani strat ludnościowych. Według spisu z 1926 r. miało 10 047 mie
szkańców: 4935 mężczyzn, 5094 kobiet; w tym 7129 katolików, 114

T. S k u b a l a n k a ,  J. M a z u r ,  Język potoczny małych miaste
czek na południowej Lubelszczyźnie, "Poradnik Językowy" 1973, z. 9, s. 522.

4 M. W o i n y, Gwara Makowa a gwara wsi okolicznych (kilka uwag o za
nikaniu gwary), "Język Polski" 1973, s. 22-31; H. К u r e k, Język miejski 
Dukli na tle sąsiednich gwar, "Zeszyty Naukowe UJ" 1978, Prace Językoznaw
cze, z. 59, s. 145-157.

5 Por. zapis w "złotej bulli" papieża Innocentego II z 1136 r. Tekst za: 
S. V r t e 1-W i e r c z y i î s k i ,  Wybór tekstów staropolskich. Czasy naj
dawniejsze do roku 1543, Warszawa 1969, s. 6: "Item ville archipiscopi circa 
Zeraz: Zandeieuici, Parno, Cluchici, Coberichesco, Gambiza, Iąrotiti, Mani- 
na, hec omnes cum possesoribus suis" i dalej: "Item Descastellis: Zeraz, 
Spitimir, Malogost, Rospra, Lunciz, Voibor, Sarnov, Skrin plenaris decima- 
tiones annone..."

® Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław 1967, s. v. Sieradz.
7 W. P o g o r z e l s k i ,  Sieradz, Włocławek 1927, s. 123-124.



8  •protestantów, 46 prawosławnych, 2758 żydów . Tuż przed drugą 
wojną światową było to miasto urzędnicze liczące ok. 1 0 0 0 0 lud
ności9 . "W okresie okupacji, tak jak i przed wojną, Sieradz po
został nadal ośrodkiem gospodarczym powiatu rolnego. Konsekwen
cją tego była zdecydowana przewaga wśród sieradzkich przedsię
biorstw przemysłowych firm należących do branży przemysłu rolni
czego i'spożywczego. Były to: 3 młyny parowe, browar, gorzel
nia, wytwórnia likierów, mleczarnia - kontynuujące w okresie o- 
kupacji swą produkcję" 1 0  i inne. Warto podkreślić, że tylko te
go typu zakłady istniały w okresie międzywojennym, a żaden z 
nich nie zatrudniał więcej niż 100 pracowników. Przed wojną nie 
było w mieście dostatecznej liczby miejsc pracy, więc mieszkań
cy często wyjeżdżali na roboty do Niemiec czy Francji11. W wy
niku działań wojennych miasto nie poniosło poważniejszych szkód.
"Błyskawiczne działania oddziałów wojsk radzieckich uratowały od

1 2zniszczenia wiele podminowanych budynków w mieście" . Druga 
wojna światowa była jednak dla jego mieszkańców tragiczna. Oko
ło 5 tys. sieradzan, głównie pochodzenia żydowskiego, zginęło w 
getcie łódzkim i w Chełmie nad Nerem. Pod koniec 1946 r. liczba 
ludności wynosiła ok. 9 tys . 1 3 2W 1976 r. powierzchnia miasta wynosiła 16,7 km , a liczba 
mieszkańców 22,5 tys.; w gospodarce uspołecznionej pracowało
15 383 osób, z tego w przemyśle 581914. W mieście funkcjonują 
obecnie duże zakłady przemysłowe, z których największe - Zakła
dy Przemysłu Dziewiarskiego "Sira" zatrudniają ponad 3 tys. pra
cowników. Od 1975 r. Sieradz jest ponownie siedzibą władz woje-

8 Tamże, s. 139.g W ten sposób zostało określone w raporcie dotyczącym podróży inspek
cyjnej do Sieradza w dniu 7 IX 1939 r. dra Mathera, pełnomocnika do spraw 
przemysłu Szefa Zarządu Cywilnego 8 armii niemieckiej. Za М. С у д а  ri
s k  i m, Powiat sieradzki w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, "Rocz
nik Łódzki" 1970, s. 82.

10 Tamże, s. 101.
11 W Niemczech przez jakiś czas było aż troje z siedmiorga moich infor

matorów, a mąż jednej z kobiet pracował we Francji. ,
12 C y g a ń s k i ,  op. cit., s. 115.
13 Miasta polskie w tysiącleciu, s. v. Sieradz.

14 Dane za: Miasto Sieradz. Rozwój społeczno-gospodarczy w latach 1971- 
-1976, Sieradz 1977.



wódzkich. Ten awans administracyjny miasta pociąga za sobą roz
wój innych dziedzin życia - gospodarki i przemysłu oraz wzrost 
liczby mieszkańców. Liczba ta powiększa się głównie na skutek 
migracji ludności - przede wszystkim z okolicznych wsi, a to z 
kolei pogłębi zapewne proces rustykalizacji miasta i nie pozo
stanie bez wpływu na język jego mieszkańców, gdyż "przemiany za
chodzące w języku małych miast łączą się ściśle z procesami spo
łecznymi i ekonomicznymi"15. z drugiej zaś strony wpływ szkoły i 
środków masowego przekazu, a także specyficzny miejski klimat, 
tworzony również przez ludzi, którzy fakt zamieszkiwania tutaj 
traktują jako awans 6 , powoduje odmienność języka miejskiego od 
gwary. W świadomości mieszkańców miasta tkwi bardzo silne prze
konanie, że posługują się językiem "lepszym" aniżeli gwary lu
dowe, dlatego w mieście "silniej niżeli na wsi dochodzą do gło
su momenty samokontroli mówiącego, silniejsza jest i bardziej u- 
gruntowana tendencja do respektowania normy literackiej"17. Gwa
ra ludowa wartościowana jest ujemnie 1 8 i w kontrolowanych wypo-

1 9wiedziach unika się form postrzeganych jako gwarowe. Mieszkań
cy miasta zdają sobie sprawę z tego, że jednostka posługuje się 
takim językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich członków 
określonej grupy socjalnej20. ze zjawisk zachodzących w mowie 
poszczególnych ludzi można więc wnioskować o zjawiskach języka 
właściwego grupie ludzi określonej bądź pod względem terytorial
nym, bądź przynależności zawodowej lub innym. W grupie takiej

15 S k u b a l a n k a ,  M a z u r ,  op. cit., s. 520.
1 6 Do tego stopnia, że jeden z moich informatorów nie chciał się przyz

nać do swego "wychodzenia" z podsieradzkiej wsi, uparcie twierdząc, że tu
i est rojony.

17 . ,M. K a m i ń s k a ,  Łódź jako teren badań językoznawczych, "Rozpra
wy Komisji Językowej ŁTN" 1975, s. 61.

18 Por. np. wypowiedzi: v otfick'im сацкет inaSe^ mu vom, ia śe zafSe z 
ńego ёАацат, bo povejau tko, tkurу czy ue, ńe yopcovoy äuovek éejy tak'imi 
mazurarfii, a więc sam - jak można sig domyślać - mówi poprawnie, a także: лед 
pańi i£e do rfiiftova, ońi tag muvum: tko di povegay, fturу ći muviij, co po
lecił mi jeden z informatorów, stwierdzając ponadto, że w Sieradzu to pSećeS 
muvum dobze.19 Por. np. niepochlebną ocenę jednej z mieszkanek: po fśa$ v zapuśće 
duźyj. i mauy muvil'i iezdem, iezdeś z faktem, że ta sama kobieta w spontani
cznej mowie również użyła zganionej poprzednio formy: iezdem bapkom.

20 Por. następujące wypowiedzi: iak fsiscy tak se muviuo oraz iak cuo- 
vek wei£e f take, co tak l'ifto muvum. Zdanie było niedokończone, ale z kon



funkcjonuje bowiem poczucie swoistej normy językowej. Mimo tej 
normy, mimo poczucia mieszkańców miasta, że polszczyzna ich jest 
odmienna od gwary ludowej, i w miejskiej polszczyźnie obserwuje 
się cechy dialektalne. Można przypuszczać, ze są to dialektyzmy 
właściwe gwarom okolicznych wsi. Dlatego dużą część prac zarów
no M. Woźnego, jak i H. Kurek stanowił opis interesujących auto
rów gwar ludowych. W przypadku Sieradza nie wydaje się celowe o- 
pisywanie najpierw - jak we wspomnianych pracach - systemu języ
kowego okalających miasto gwar, bo po pierwsze: mamy już dość 
dokładny ich opis 1 ; po drugie: jak wiadomo, gwary te są naj
bardziej z gwar polskich przejściowe i zmienne i - jako takie - sa
me również nie zachowują wszystkich właściwości dla siebie cha
rakterystycznych, trudno więc stwierdzić, które z okolicznych 
gwar są reprezentowane przez swe cechy w języku badanego miasta, 
a które już nie są; po trzecie zaś: w przypadku znacznie wię
kszego jednak miasta wpływ bezpośrednio z nim sąsiadującej gwary 
nie jest tak oczywisty i narzucający się; mamy tu raczej do czy
nienia z wpływem gwary w ogóle, zależnym od osobistych kontak
tów mieszkańców z gwarami ludowymi. Istotne natomiast wydaje się 
zwrócenie uwagi na fakt, czy wszystkie ważniejsze cechy gwarowe 
charakterystyczne dla szeroko pojętego obszaru sąsiadującego z 
miastem są poświadczone - w mniejszym lub większym stopniu - w 
polszczyźnie miejskiej i czy w tej polszczyźnie występują dia
lektyzmy nie znane okolicznym gwarom.

Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób wspomniani autorzy różni
cują wewnętrznie polszczyznę omawianych miasteczek. H. Kurek 
dzieli badaną polszczyznę w zależności od tego, czy mieszkaniec 
jest autochtonem, czy przedstawicielem ludności napływowej. Już 
pobieżne obserwacje wykazują, że w przypadku miasta, którego

tekstu wynikało, że jego zakończenie winno brzmieć mniej więcej tak: to i sam 
tak licho, czyli źle, niepoprawnie mówi, a więc przyjmuje i stosuje się do 
norm językowych obowiązujących wśród takich ludzi, co tak l'î o muvum.

21 Por. prace Z. S t i e b e r a ,  Izoglosy gwarowe na obszarze daw
nych województw łęczyckiego i sieradzkiego, Kraków 1933 oraz M. K a m i ń -  
s к i e j, Gwary Polski centralnej, Wrocław 1968. Na wymienione prace powo
ływałam się przy ustalaniu, czy dana forma dialektalna jest w-łaściwa okoli
cznym gwarom. Czasami formy zanotowane u sieradzan konfrontowałam z formami 
zebranymi przeze mnie w okolicznych wsiach, głównie w Kuźnicy Błońskiej oraz 
częściowo także w Kliczkowie Wielkim i Czartorii; we wsiach tych nie prowadzi
łam jednak systematycznych badań, ale po prostu, mając kontakt z niektórymi 
Ich mieszkańcami, zapisywałam co ciekawsze wypowiedzi.



społeczność jest znacznie liczebniejsza, a w związku z tym bar
dziej zróżnicowana, taka klasyfikacja jest niewystarczająca. Mo
żna ją potraktować jedynie jako wstępne założenie, a w ramach w 
ten sposób podzielonego materiału brać ponadto pod uwagę np. 
czas przebywania w mieście, poziom wykształcenia czy przynależ
ność do określonych grup zadowodych i społecznych. Jeśli zaś cho
dzi o podział zaproponowany przez M. Woźnego, to wyróżnia on, bio
rąc pod uwagę różnice językowe, następujące grupy ludności: A 
ludność mówiącą językiem literackim; В - ludność mówiącą języ
kiem zbliżonym do literackiego, jednak z pewnymi cechami gwarowy
mi (fonetycznymi); С - ludność posługującą się gwarą zbliżoną do 
gwary okolicznych wsi, z pewnymi jednak różnicami (fonetycznymi i 
leksykalnymi ) 2 2 - i zajmuje się głównie opisem polszczyzny gru- 
РУ C.

Mnie interesowałaby - z dwóch przyczyn - przede wszystkim
realizacja systemu językowego w grupie B. Po pierwsze: mamy tu 
do czynienia z miastem większym, a w związku z tym grupa C, je
żeli nawet istnieje, jest nieliczna; po drugie: w pracy chodzi 
głównie nie o zebranie jak największej liczby dialektyzmów, ale
o ich wyodrębnienie w polszczyźnie grupy ludzi naprawdę repre
zentatywnej dla miasta. Jako wstępny warunek - w trosce o to, 
aby opisywana polszczyzna była rzeczywiście właściwa sieradzanom
- przyjęłam zamieszkiwanie w mieście co najmniej od 1945 r. Jak 
można przypuszczać, elementy gwarowe występują najczęściej i 
najlepiej zachowują się w języku ludzi najstarszych, o stosun
kowo małym wykształceniu. Badaniem objęłam Więc siedmioosobową 
grupkę mieszkańców23, którzy ukończyli co najmniej 60 lat i le-

22 ,W o ź n y ,  op. cit., s. 24.
Informatorzy moi to: Stanisława Górska ur. ok. 1900 r. w Wojsławi

cach, od ok. 55 lat zamieszkała w Sieradzu, bez wykształcenia; Stefania Maj- 
chrzakowa ur. w 1907 r. w Woli Rudnickiej, w Sieradzu od 1945 r., wykształce
nie - 3 klasy; Maria Michalska ur. w 1909 r. w Sieradzu, wykształcenie - 4 
klasy; Józefa Mikołajсzykowa ur. w 1898 r. w Krzepicach koło Częstochowy, od 
1935 r. zamieszkała w Sieradzu, wykształcenie - 4 klasy; Władysław Mikołaj
czyk ur. w 1895 r. w Smardzewie pod Sieradzem, wykształcenie - 4 klasy; Maria 
Laszczykowa ur. w 1914 r. w Niemczech, w Sieradzu od 1937 r., wykształcenie -
4 klasy; Maria Smarzyńska ur. w 1907 r. w Sieradzu, wykształcenie - 7 klas. 
Kobiety były przeważnie gospodyniami domowymi, chętnie podejmującymi zarobko
wo sezonową pracę w polu czy wynajmującymi się do prac typu: pranie, sprzą
tanie, przygotowywanie wesel. Niektórzy z moich rozmówców przed emeryturą 
trudnili się pracą fizyczną w zakładach pracy.



. 24gitymowali się co najwyżej ukończeniem szkoły podstawowej . Z 
ludźmi tymi prowadziłam rozmowy, starając się o wytworzenie swo
bodnej atmosfery, by informator zapomniał, że jego system języ
kowy jest przedmiotem obserwacji. Stosowałam metodę kierowanej 
rozmowy na analogiczne dla wszystkich informatorów tematy, ta
kie jak: wspomnienia z dzieciństwa, dom rodzinny, praca zawodo
wa, rozrywki, wspomnienia o wojnie, o sąsiadach, o rodzinnym 

2 5mieście . W trakcie rozmów zapisywałam na bieżąco ich treśó. 
Dwie rozmowy nagrałam ponadto na taśmę magnetofonową. Przy opi
sie języka wykorzystałam także materiał usłyszany przypadkowo w 
rozmowach w sklepie, na ulicy, na targu. Odwoływałam się też 
częściowo do języka mówionego sieradzkiej inteligencji, a także 
innych ludzi, nie objętych celowym badaniem. Pracę ułatwił mi 
stały kontakt z polszczyzną sieradzan, ponieważ sama jestem mie
szkanką tego miasta. Ze względu na fakt, że język mieszkańców 
Sieradza nie był jeszcze opracowywany, dokonywałam systematycz
nego opisu omawianej polszczyzny i dopiero tak opisane zjawiska 
klasyfikowałam jako dialektalne bądź literackie. Główną uwagę 
zwróciłam jednak na relikty gwarowe i zakres ich występowania w  
badanym języku mówionym; formy językowe zgodne z językiem lite
rackim notowałam przede wszystkim wtedy, gdy w gwarach występu
je odmienna ich realizacja. Jeśli chodzi o kryterium częstotli
wości czy powszechności występowania, to nie ono stało się pod
stawą podziału zebranego materiału; jedynie omawiając poszcze
gólne procesy językowe, zaznaczałam, czy są one powszechne, czy 
wykazują tendencję do zaniku i w jakim stosunku pozostają do o- 
kalających gwar.

Zasadniczą część pracy stanowi opis fonetyki, a także częś
ciowo fleksji i słowotwórstwa. Zajęłam się też wybranymi zagad
nieniami z zakresu składni, pominęłam natomiast słownictwo, gdyż 
jego opracowanie wymaga dokładnych i długotrwałych badań prowa
dzonych według specjalnie ułożonego kwestionariusza.

Z pobieżnych obserwacji wynika, że ciekawe rezultaty mogło
by przynieść zbadanie właśnie słownictwa sieradzan oraz dokład-

24 Niektórzy z moich rozmówców dziwili się nawęt, dlaczego właśnie do 
nich przyszłam przeprowadzać wywiad, skoro my som obydva take lufę proste, 
zvy Sa^ne.

25 Por. K a m i ń s k a ,  Łódź jako przedmiot badari..., s. 52.



ne opracowanie składni, gdyż, jak wielu językoznawców uważa, naj
większe i najbardziej zasadnicze różnice między językiem pisanym

2 6a mówionym występują w budowie tekstu i jego części . Byłyby to 
zapewne rezultaty ważkie także i dla lepszego poznania ogólno
polskiego dialektu kulturalnego w jego mówionej odmianie. Spo
dziewać się bowiem można, że polszczyzna mówiona sieradzan, dla 
której zaplecze stanowią gwary sieradzko-łęczyckie, gwary przej
ściowe charakteryzujące się brakiem odrębnych cech dialektal- 
nych, podobnie jak te gwary, jest najbardziej zbliżona do języ
ka literackiego. Poza tym Sieradz leży w strefie wyodrębnionego 

2 7przez A. Furdala "miejskiego dialektu północnej Małopolski", 
który autor uważa za najbliższy językowi literackiemu.

Ażeby sprostać w ten sposób postawionym zadaniom, warto a- 
nalizować również realizacje systemu językowego przez inteligen
cję i inne grupy ludności, np. młodzież, nie tylko robotników czy 
chłopów-robotników. Dla socjolingwistyki, która bada "odrębne 
sposoby wypowiadania się w poszczególnych grupach socjalnych", 
która "stawia sobie za cel zbadanie wszystkich wariantów języka
ogólnonarodowego, uwarunkowanych statusem socjalnym jego użyt-

2 8kowników" , także i język sieradzan może stać się wdzięcznym
2 9przedmiotem badań . Ich wynikiem byłoby określenie stosunku in

teresującego nas "dialektu miejskiego" do gwar ludowych i języ
ka literackiego, co A. Furdal uznał za główny - obok "samego ich 
zróżnicowania" 3 0 - cel opisu naszych "dialektów miejskich".

Wynikiem już przeprowadzonych badań jest niniejsza próbka 
wyodrębnienia cech dialektalnych występujących w języku mówionym 
mieszkańców Sieradza.

26 por. np. N. P e r c z y ń s k a ,  Dialog w mówionej polszczyźnie ja- 
ko przedmiot badań składniowych, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówio
nej, Wrocław 1978, s. 183.

27 A. F u r d a l ,  Podział polskich dialektów miejskich, "Rozprawy Ko
misji Językowej WTN" 1966, s. 159.

28 K. D e j n a, Główne problemy dialektologii polskiej, "Sprawozdania 
z Czynności i Posiedzeń ŁTN" 1978, z. 2, s. 7.

29 Nie bez znaczenia byłby zapewne fakt, że przeprowadzone badania dostar
czyłyby materiału, który mógłby byd porównywalny z materiałem uzyskanym w 
Łodzi. Ponieważ miasta te leżą na terenie wpływów tych samych gwar, a jak 
wiadomo, znacznie różnią się wielkością, można by spróbować odpowiedzieć na 
pytanie, czy i o ile język mieszkańców zależy od wielkości miasta.



Jak wiadomo, "zabarwienie regionalne stanowi istotny element 
fonetyki języka potocznego" 3 1 i właśnie w fonetyce obserwuje się 
największe różnice między językiem ogólnopolskim a jego odmian- 
kami.

I tak z ważnych reliktów fonetycznych spotykanych w omawianym 
języku miejskim wymienić należy charakterystyczną dla gwar Wiel
kopolski rozłożoną realizację wygłosowego -q (typ idom serokom 
drogom), przy czym wartość ustna nosówki tylnej waha się pomię
dzy o a u; przeważa jednak wymowa o. Zdarza się, że nawet 
u tego samego informatora w tym samym wyrazie wygłosowe zo
staje zachowane, innym razem ulega rozkładowi, np. pozyvafo i 
pozyva^om. Ta niekonsekwencja spowodowana jest w dużej mierze 
sytuacją, w jakiej realizowane są komunikaty, starannością mo
wy. I tak np. szybka wymowa prowadzi do całkowitego odnosowienia 
wygłosowego -ę, co zaobserwowałam zwłaszcza u jednej z informa- 
torek. Rzadko natomiast -g rozkłada się na o + ц , co zanoto
wałam tylko raz w zdaniu: tam fcba gfeś spSedavaioî . Wzmianką O 
pozycji wygłosowej nosówki tylnej rozpoczęłam opis fonetyki dla
tego, że rozłożona jej wymowa jest cechą bardzo rozpowszechnio
ną, notowaną u przedstawicieli wszystkich generacji bez względu 
na wykształcenie.

Jeśli chodzi o pozycję wygłosową nosówki przedniej, to nie
mal w każdym wypadku mamy tutaj do czynienia z denazalizacją gło
ski; oczywiście w starannej wymowie występują formy z ledwo, a 
nawet z wyraźnie zaznaczoną nosowością. W wygłosie samogłoska -p 
nie ulega zwężeniu i brzmi jak e we wszystkich kategoriach. W 
pozostałych pozycjach wartość ustna samogłoski ę - z bardzo nie
licznymi wyjątkami - jest również taka sama, jak w języku lite
rackim, aż u trojga moich informatorów. U pozostałych informato
rów wymowa waha się między literacką a gwarową, przy czym zdaje 
się przeważać wymowa literacka. Zwężanie samogłosek przednich 
jest dość wyrazistą cechą dialektalną, łatwo postrzeganą i w 
związku z tym w starannej wymowie unikaną. Jeśli ę wymawiane 
jest gwarowo, to po spółgłoskach twardych ma ono wartość ustną 
y, po miękkich y lub i, przy czym nieznacznie przeważa i, np. 
tyndy, myso ale ć^sko.

31 J. К a n i a, Z zagadnień fonetyki współczesnej polszczyzny potocz
nej, "Z polskich studiów slawistycznych" 1972, ser. 4, Językoznawstwo, s. 286.



W śródgłosie obie samogłoski nosowe realizowane są niemal 
tak samo, jak w języku ogólnopolskim. Tak więc przed wszystkimi 
spółgłoskami z wyjątkiem szczelinowych notowana jest wymowa a- 
synchroniczna. Przed spółgłoską szczelinową samogłoski nosowe 
realizowane są synchronicznie; asynchroniczna wymowa wystąpiła 
jedynie w formach somśat, Senstovać. W Sieradzu, tak jak i w Ło
dzi, "powszechnie używa się form mesdyzna, bede, ale nie wiążą

3 2się one z dialektalnym zjawiskiem denazalizacji" , tak zresztą
33jak i forma somśat . Pod wpływem głoski t i sąsiadującej z nią 

n występuje konsekwentnie zanik nosowości w formach tfetnaśóe, 
jevetnasce. Przykłady te potraktować trzeba jako często występu
jące w potocznych odmiankach polszczyzny fakty wyrazowe, nie 
fonetyczne. Również leksykalnie tylko poświadczona jest wymowa 
beznosówkowa kontynuująca stan archaiczny w zanotowanej tylko 
raz formie mej y 'między': ńe tjopcovoy Syovek meg y tajû mi mazuraéi. 
W zasobie leksykalnym informatorki występuje także wyraz ée$a

'dróżka, granica między polami'. Wymowa beznosówkowa w tym przy-
3 4padku cofa się

Tak samo, jak w języku literackim, samogłoski nosowe w po
zycji przed L ulegają denazalizacji, przy czym u nielicznych 
przedstawicieli najstarszego pokolenia obserwuje się ponadto je
dnoczesną zmianę ц na n w formach imiesłowu przeszłego czyn
nego II. Warto zaznaczyć, że wartością ustną nosówki tylnej w 
tej pozycji jest najczęściej o, np. vielem, zd^oy, р£удоц, rza
dziej u, np. vźu%, up^nuu, oraz y, które występuje tu, tj. w 
czasownikach rodzaju męskiego, analogicznie do form żeńskiej, 
nijakiej oraz liczby mnogiej, np. zefinyy, ивпуц.

Ze względu na zanotowaną wypowiedź: v muńicaft muviom vyrump ty- 
до tompola warto zaznaczyć, że w badanej polszczyźnie nie noto
wałam wtórnej nosowości w wyrazie topola. Stan w zakresie wy
stępowania form z wtórną nosowością pokrywa się ze znanym z ję
zyka literackiego, np. Sćeijka, meśkać, vesele, ftedy, pjjycej.

Zasadniczo zakres występowania samogłosek nosowych - gdy i-

32 K a m i ń s k a ,  Relikty dialektalne..., s. 129.
33 P i p c z y ń s k a ,  op. cit., s. 76.
34 Już w języku męża informatorki nie występuje. Nie notowana także u 

innych informatorów.



dzie o barwę ustną - jest zgodny z językiem literackim. Rzadko 
pojawia się obok form skrenca, krencone archaiczna forma skronca. 
Być może, obustronne sąsiedztwo spółgłosek miękkich warunkuje wy
stępowanie formy uśińfe. Także sąsiedztwo poprzedzającego e nie 
pozostaje bez wpływu na - poświadczoną jednostkowo - realizację 
wyrazu pieniądze jako $eńen$e, chociaż decydujący wpływ wywarły 
tu zapewne formy deklinacyjne35.

Kończąc opis samogłosek nosowych, warto zasygnalizować wy
stępowanie połączenia głosek (sekwencja a + n), które jest od
powiednikiem samogłoski g występującej w ogólnopolskich formach 
bezokoliczników czasowników wielokrotnych niedokonanych, np. vy- 
anćać, vyganiać, pod^anćać itp. oraz w ich odmianie przez wszyst
kie osoby we wszystkich czasach. Istnienie par aspektowych, w 
których Skład wchodzą wyrazy różniące się tylko obocznością a 
i o w rdzeniu, np. wykańczać : wykończyć, decyduje o występowaniu 
powyższych form.

Tak jak we wszystkich prawie gwarach Polski w opozycji do 
języka literackiego, w języku sieradzan zachowują się odrębne 
kontynuanty dla dawnych samogłosek długich. I tak kontynuant 
staropolskiego i realizowany jest jeszcze stosunkowo często ja
ko o, zwłaszcza w nom. sg. fem. przymiotników, w których a 
pochodzi z kontrakcji, np. dobro, guпро, a także w pozycji zmor- 
fologizowanej , tj. w przyrostku -ak: нцорок, pąropćok36 . Trafia 
się również w 3. os. i. poj. czasu teraźniejszego, np. potfadoi 
pado, gado, pozyvo 'nazywa'.

Znacznie częściej niż o na miejscu a pojawia się у II i 
kontynuujące dawne ê. Realizacja taka utrzymuje się wyjątkowo 
konsekwentnie w powstałych z kontrakcji końcówkach fleksyjnych 
przymiotników i liczebników, np. dobrygo, dobrytm, iednygo. Wystę
puje również na skutek analogii do powyższych form w odmianie 
zaimków, np. tygo, tamtymu, takygo. Po spółgłosce twardej oraz po 
j dawne ê wymawiane jest jako y, po miękkiej raczej nieznacz
nie przeważa wymowa i, nie y, tak jak w północnej i wschod-

W tym miejscu wspomnieć trzeba, że nie zaobserwowałam np. form źyn- 
dovy ani ćypćjem, które na terenie Sieradzkiego notowała M. Kamińska, ani 
wyrazu spSynćka zanotowanego kilkakrotnie w takim brzmieniu w Kuźnicy Błoń
skiej .

P i p c z y r i s k a ,  op. cit., s. 78.



37nie] części Sieradzkiego , chociaż szczupłość zebranego mate
riału nie pozwala właściwie wypowiedzieć się na ten temat.

W obustronnym sąsiedztwie miękkich w mowie sieradzan, tak jak 
i w gwarach całego Sieradzkiego, występuje i na miejscu dawne
go ë, np. f śirii, źime, fiińonje Ц fiirfenje.

Następujące przykłady: ve veurfoku, ve veyńokax , ve fabryce, ze 
synem, ze starostom świadczą o tym, że - tak jak na zachodzie i 
południu gwar Polski - w polszczyźnie sieradzan panuje typ: ve 
voje, ze źeifii. Notowałam jednak również u informatorów formy: z 
synem, s Sva^ym, f fabryce, v vojievuctfe, które najprawdopodobniej są 
przeniesione z języka literackiego. Na wzór form rodzaju żeń
skiego i nijakiego e wstawne pojawia się w rodzaju męskim cza
su przeszłego form prefiksalnych od czasownika iść, np. odeśfe- 
dym, zeSet. Występuje takżo w innych prefiksach czasowników, np. 
zeSyĵ e, zevleke śe z yuäka.

Jedną ze zmian samogłosek w pozycji zależnej jest często o- 
bserwowany proces zwężenia e do y \\ i przed spółgłoską nosową, 
np. tyn, f śińi, żińe, ćińon^e || jiińenge. Zjawisko to zachodzi rów
nież na granicy morfemu, np. bezy mńe. Trudno ustalić, czy wy
stępująca w wyrażeniu porównawczym forma cembay : guupi дak cembau 
jest przejawem hiperpoprawności, czy powstała pod wpływem form, 
w których, choć sporadycznie, obserwuje się jednak rozszerzenie i 
do e (tutaj y do e ) przed spółgłoską nosową, jak np. w 
miejscowniku 1. poj. przymiotników i zaimków: na tatfem pSetaku, na 
iydostfem cmentaïu oraz w wyrazie ĵ endor : ia to jfiâ am pyńć i na дendo- 
ra, czy jest po prostu przekręceniem wyrazu obcego pochodzenia.

Bardzo często również grupa o n  jest Tcontynuowana przez uN, 
np. tumek 'Tomek', dum, muńice 'Monice' czy także du nij., du 
mńe.

Rozszerzenie e w pozycji przed L: el 5» ol, które trakto
wać należy jako leksykalnie tylko poświadczone przez wyraz obce-

3 8go pochodzenia d^aboy , spotykamy często, zwłaszcza w wyrażeniu 
porównawczym: Sarny, zuy iag d'iaboy.

W analogicznej pozycji sporadycznie wymowa i zbliża się, co 
jest znane z gwar, do u. Obok wielu form zgodnych z językiem 
literackim notowałam: fiu u, vruću%, гоЬ'цц.

37 K a m i ń s k a ,  Gwary..., s. 47.
38 . ,P i p c z y ń s k a ,  op. cit., s. 80.



Natomiast o w pozycji przed l realizowane jest na ogół, 
tak, jak w języku literackim. Jedynie w wygłosowej sylabie wyra
zów do^tur, dyre^tur, motur, mu^omur itp. często obserwuje się 
ścieśnienie samogłoski o do u; w przypadkach zależnych u nie 
jest notowane. u wobec literackiego o występuje równie często 
w zaimkach ktuś, eus' oraz w wyrazie skutki.

U jednej tylko informatorki zanotowałam ślady mazowieckiego 
przejścia ra- w re-: no j.ak to śe nazyvauo, to to, to rydjjo,
redl'ina. Nie zauważyłam przejścia ia - w -де-. Nie notowałam form 
hiperpoprawnych: zawsze np. ieśon 'fraxinus' 9. Bardzo często 
natomiast wygłosowe -ад przechodzi w -ед, szczególnie w
przysłówkach fiśe^, tuteд, ale również w 2 . os. 1 . poj. rozkaź- 
nika, np. Sekej., dei Ai, ne ruśeĵ  śe i pod wpływem tego typu form 
upowszechnia się na formy 2. os. 1. mn., np. Seke^óe.

Wygłosowe -ед z kolei, bez względu na to, czy występuje w 
przysłówkach, czy w końcówkach fleksyjnych form nominalnych, po
wszechnie ulega zwężeniu do -уд, po miękkiej do -iд, ńp. ćen- 
суд, mńij., na kol'ij,. Proces ten idzie dalej i doprowadza stosun
kowo często do kontrakcji -ei do i || y, np. dal'i, Skoiiy poc- 
tavovy (dopełniacz 1 . poj.).

Obok form poświadczających przegłos e w o spotyka się for
my nieprzegłoszone, np. riesyy, zańesyam дуд, ńesum, päyvezum, bere, 
vypere se. Odstępstwa od przegłosu ë w a dotyczą tylko form 
fleksyjnych, w których w rezultacie wyrównań pojawia się hiper- 
poprawne a, np. v gńaźfe, pSy śfatle, zbladl'iéée.

Prejotacja nagłosowego u- odczuwana jest jako zjawisko ty
powo gwarowe, którego się unika, o czym świadczy wypowiedź jed
nej z informatorek : byl'i tacy lufę', co tag muvil'i balie iusy, tyz byyo 
iu^o i iudo, ale to v zapuśde^ 0 i v ogule. Unika się również la- 
bializacji nagłosowego o-, co poświadczają formy hiperpoprawne, 
np. OKeć: rospyxo śe okćami, od okća do ramina, opatki: tute£ ta som opa- 
t-JĆi, ovictie: v ovicXim to tag muvum. Formy zlabializowane występują 
jednak jeszcze stosunkowo często, zwłaszcza w wyrazach używanych 
niemal codziennie, jak np. uobat, uoićec41.

39 Na terenie Sieradzkiego przejście to występuje, o czym świadczy nawet 
nazwa miejscowości Jasionna z hiperpoprawnym да- w nagłosie wyrazu.

40 Zapusta, nazwa miejscowości pod Sieradzem.
41 W badanej polszczyźnie notowana jest tylko labializacja nagłosowego 

o—, podczas gdy w gwarach mamy do czynienia również z labializacją o wy



W zakresie konsonantyzmu rażącym odstępstwem od normy języka 
literackiego jest występujące w wielu gwarach mazurzenie. K. 
Nitsch, powołując się głównie na to, że "całe Sieradzkie i Łę
czyckie łącznie z Mazowszem, Małopolską i północnym Śląskiem 
mówią: sy^e, zuijty, jezdze"42, wnioskował, że gwary sieradzkie nie 
są wielkopolskie. W polszczyźnie mieszkańców Sieradza natomiast 
formy zmazurzone występują sporadycznie. Są to poświadczone u 
trojga informatorów formy: ze zmazurzonym äs апоцески, casem, су 
'czy', censtovaua (sic!), ftencas, fcyca, yobrunclćl, zacyna 'za
częła', zarencyny, ze zmazurzonym gs ius, vysua oraz z i: duzo, 
może, za zune, zeby a także ze zmazurzonym s i ó: ĵ esce. Pow
szechnie występuje zmazurzona forma varstaty w wyrazie niemiec
kiego pochodzenia. Wspomniani informatorzy używali również tych 
samych form w nie zmazurzonej postaci. W ich mowie wystąpiły po
nadto formy hiperpoprawne: fgygäy, kaiel'i 'kazali' gvat, gvataé, 
rug<Zy (ale i ruscy), na vogäe, a także, co nié zaskakuje, bo w 
powszechnym użyciu:- opcas oraz formy obcego pochodzenia gmalec 
i gpancerek. Stosunkowo mała ilośó wyrazów zmazurzonych oraz wy
stępowanie form hiperpoprawnych świadczy o unikaniu gwarowej wy
mowy. Mazurzenie jest uważane przez sieradzan chyba za najbar-

4 3dziej dialektąlną cechę
Mazurzenie jest wynikiem mieszania szeregów dziąsłowego z zę

bowym. Obok tego obserwuje się zastępowanie spółgłoską środko- 
wojęzykową g zębowego g w wyrazach niemieckiego pochodzenia 
np. gfandrycyąy solfe 'rozmawiali ze sobą po niemiecku', śfap, 
gfapka, śtuba, gtuka. Z kolei upodobnieniu pod względem miękkości 
zawdzięczać należy formy: buźńica, pSyél'iimy, gpileélSi, świtał, vregee.

Grupy*śr, *ir są realizowane w mowie sieradzan tak, jak w 
gwarach Sieradzkiego, np. środa, ośrudek, vyj,źoy, źrubek, sron || ̂ run44. 
Notowane są także znane gwarom Sieradzkiego półliterackie formy
stępującego po spółgłoskach tylnojęzykowych i wargowych, por. np. zanotowane 
w Kuźnicy Błońskiej: matko b^osko, tak'igo ńesSe^gća; rany b4oske opaźyg śe 
ieśće; k4ovol sejou ve v̂ źńu.

42 K. N i t s с h, O atlas językowy województwa łódzkiego, Łódź 1930,
s. 30.

43 Pośrednio można o tym wnioskowaó nawet z następującej wypowiedzi: ue, 
gursko to najLvyiy\ sepleni. Ta niepochlebna ocena wymowy wymienionej kobiety 
spowodowana została faktem, że używa ona form zmazurzonych.

44 W. Ś m i e c h ,  Rozwój historyczny polskich grup spółgłoskowych *sf, 
*zr, , Łódz' 1953, s. 142.



45srebąo, srebny . Zasługuje na uwagę realizacja dawnej grupy *rć 
jako rśi w wyrazie [Serśćanek zamiast spodziewanej - notowanej 
w Sieradzkiem formy tfestśonek czy nawet charakterystycznej dla 
Małopolski, Śląska i Wielkopolski formy feäüanek, z dziąsłową wy
mową grupy *rs46. Forma perś&anek - jednostkowo tylko poświad
czona i występująca obok znacznie częstszej literackiej ferśćonek 
oraz mazowieckiej peśóonek - powstała najprawdopodobniej na sku
tek zetknięcia się gwarowej formy feśHanek z literacką ferśćonek 
z r w rdzeniu wyrazu.

Formy baifyj, zmażneś, zaińeS śe poświadczają obecności w bada
nej polszczyźnie miejskiej śladów gwarowej zmiany rs >  r .

Ważną cechą różnicującą gwąry polskie jest przejście ~K w - 
k. Szczątkową jego obecność w badanym języku miejskim poświadcza
ją formy: s tyk staryk luf i, f tyg drugik fśa/t,, rie byyo tyk, tyk fabryk, 
tŚeba ik śćoęgać, s tyg domkuf tatfitf, staie v obrońe synovyk, które na
leży zakwalifikować jako archaizm morfologiczny, a nie żywe zja-

4 7wisko fonetyczne
Obserwować można odmienną od języka literackiego repartycję 

spółgłosek tylnojęzykowych w wyrazach: kśesny, kśest, w których 
zachowuje się stare к, a także w formach kśan czy kces. Spół
głoska к na miejscu л pojawia się również w wyrazach sknorić48: 
żeby liii ta bluska vyskya, vyskrfe ińi na pevno; veSk: coè iez na ve&ku4 . 
Natomiast к bardzo często przechodzi w д w grupie kt, np.: 
do^turka, dyrektor, konta^tu^om śe, ofitova oraz w zaimkach дto, rii*- 
tury. Metateza spółgłosek к i t w tych zaimkach nie pojawia 
się, gdyż jest odczuwana jako zjawisko typowo gwarowe50.

Z kolei wymowa grupy nk nie odbiega od stanu znanego z gwar 
Sieradzkiego. Konsekwentnie w wyrazach typu: śera^apka, papki

'gatunek grzyba jadalnego, koźlarz babka, leccinum scabrum', pe-.

45" S t i e b e r ,  op. cit., s. 28.
46 Z. L e s z c z y ń s k i ,  Kierunki zmian w grupach spółgłoskowych 

typu Sr oraz rS w świetle geografii językowej, Wrocław 1978, s. 91-92.
47 K a m i ń s k a ,  Relikty dialektalne..., s. 131.
48 Wyraz notowany w takiej formie w niektórych punktach Sieradzkiego 

przez S t i e b e r a ,  op. cit., s. 4.
49 Warto zaznaczyć, że w Kuźnicy Błońskiej notowałam ponadto skovoueé o- 

raz vepkumy.

50 Ponownie por. wypowiedź: ia śe zafSe z ńego śmauam, bo povefau tko, 
tkury.



ïytyka, skSyçka zachodzi upodobnienie n do k pod względem miej
sca artykulacji.

Spółgłoski wargowe miękkie realizowane są przez sieradzan 
synchronicznie. Dwukrotnie zanotowany brak ń w formach: do ifii- 
Xova (nazwa miejscowości Mnichów), zaćerfie okno nie pozwala wycią
gnąć wniosku, źe są to formy hiperpoprawne wynikłe z unikania 
asynchronicznej wymowy miękkiego 6, które realizowane jest w 
gwarach mazowieckich jako tńń, Nie spotyka się również mazowiec
kiej dyspalatalizacji wargowych miękkich: zawsze reękańi, пода- 
па. Także 1 w pozycji przed i oraz j powstałym z e, tak jak 
w polszczyźnie ogólnopolskiej oraz w gwarach całego prawie obsza
ru Sieradzkiego, zachowuje palatalność. Jako wyjątkowe w języku 
sieradzan sklasyfikować należy twarde 1 zanotowane tylko raz - 
i to równolegle z poprawną literacką formą - w wyrazie pomyiyć: 
muge zoboöyc, Ну'śe rie pomyłyby, które być może wystąpiło pod wpły
wem obustronnego sąsiedztwa y.

Wyjątkowo konsekwentnie w badanym języku zachodzi udźwięcz- 
nienie spółgłoski zwartej i szczelinowej przed rozpoczynającą na
stępny łącznie wypowiadany wyraz samogłoską lub spółgłoską pół
otwartą, i to zarówno w połączeniach typu brad matk'i, jak i 
przed końcową częścią końcówki 1 . os. 1 . mn. czasu przeszłego 
-śmy, np . mogl'iimy, pospSontal'iźmy, pgyj.e/\al'iimy oraz przed końcówką
1. os. 1. mn. rozkaźnika -my względnie -ma, np. pSypuźma. Rza
dziej międzywyrazową fonetykę udźwięczniającą obserwujemy przed 
powstałymi z dawniej odrębnych wyrazów końcówkami ruchomymi 1 . i
2 . os. 1 . poj. czasu przeszłego -em, -eś; notowałam tylko: j.ez-

dem bapkom 5 1 . Wymowa typu iezdem, iezdeś, my iezdeśmy jest wyraź-
5 ?nie odczuwana jako gwarowa , wartościowana ujemnie, a w związ

ku z tym unikana.
Kończąc opis fonetyki, warto ponadto - także z braku słow

nika - zasygnalizować poświadczone tylko leksykalnie gwarowe 
formy, takie jak ćuk 'kciuk', gdova || gdovec, zymglayaś, udove śe, 
zgepko 'trochę', skal'icyya śe, zaś 'potem', ino 'tylko' czy czę
ste skróty: буек 'człowiek', pejau, pado 'powiedział, powiada', 
se 'sobie', spryt 'spirytus'.

Warto wspomnieć, że w Kuźnicy Błońskiej notowałam: zesegem ius uoi)- 
ke na lorax, zańuześ iuS дleb do iel'iriskïii.52 " n

Por. przypis 19.



Na podstawie danych z fonetyki można wysnuć wniosek, że rea
lizacja systemu językowego przez sieradzan znacznie odbiega od 
ogólnopolskiej normy. W wymowie mieszkańców występuje wiele form 
dialektalnych, i to poświadczających tak wyraziste zjawiska, jak 
np. mazurzenie czy przejście w -k. Z drugiej zaś strony o-
bserwuje się tendencję do ich unikania oraz "dążenie do wytwor
nego wyrażania się, właściwego ludziom wykształconym. Przejawem 
tej dążności jest przeinaczanie form i wyrazów literackich"53, 
zwłaszcza pochodzenia obcego, np. alegancke 'eleganckie', antobus 
'autobus', antyler’£a 'artyleria', druSlak, franela, iźińer, portfo- 
metka : portmanetka, profeS 'prodiż', Sampon, tyrkotove koSule.

W porównaniu z fonetyką odstępstw od normy ogólnopolskiej w 
zakresie fleksji obserwujemy niewiele.

W mianowniku 1. poj. rodzaju żeńskiego notowano powszech
nie: fSa, my Sa, rzadziej krokfa, kaja oraz znany z gwar5 4 да- 
by.ońa5j, które poświadczają wyrównanie form rzadszych z deklina
cji typu spółgłoskowego do deklinacji typu samogłoskowego. Zda
rzają się również wyrównania w kierunku przeciwnym, tzn. rze
czowniki zakończone w języku ogólnopolskim na samogłoskę tracą 
ją, np. kontrol, Sufel oraz pomarańH.

W dopełniaczu 1 . poj. rodzaju męskiego spotykamy szereg rze
czowników z końcówką -a archaiczną w formach: do duma, ńe ma 
gluomba f kapuśóe, bo iednego budynka ńe mam, Żeby zeSet s tego voza. Z
drugiej zaś strony mamy -u wobec literackiego -a, np. śfatu: 
zvefi ĄoćaS śfatu, a także ne mam żadnego fotelu czy w przekręconym 
wyrazie obcego pochodzenia z nowszego zasobu leksykalnego: do 
profezu.

Zanotowane formy celownika 1. poj. rodzaju męskiego kotovi, 
d'j.abąovi: żeby ty mu d'iabyovi do guovy nakyot są przejawem - zapoczą
tkowanej już w prasłowiańszczyźnie, a obecnie obserwowanej we 
współczesnej polszczyźnie mówionej - dalszej ekspansji końcówki 
-owi, która, choć właściwa nielicznej stosunkowo grupie rzeczow
ników prasłowiańskich deklinacji II, jako końcówka fonologicznie

S k u b a l a n k a ,  M a z u r ,  op. cit., s. 529.
54 Por. np. В. К a n i a, O rodzaju gramatycznym polskich rzeczowni

ków, "Z polskich studiów slawistycznych" 1972, ser. 4, Językoznawstwo, s. 247.
Wyraz klasyfikowany już jako gwarowy, o czym świadczy następująca sy

tuacja: pytając o drzewo, które rodzi jabłka, usłyszałam odpowiedź”: iabuońa,



dobitna oddziaływała na pozostałe deklinacje, wypierając koń
cówką -u, która charakteryzowała najliczniejszą grupę rzeczow
ników, a która pozostała w nielicznych tylko rzeczownikach, ta
kich jak np. pan, ojciec

Zanotowana raz forma 1. poj. celownika Цо£се: ńe pojipkovana 
цодсе i watce wystąpiła zapewne na skutek analogii do formy,żeń
skiej matce; może także do formy tace używanej na oznaczenie te
go samego desygnatu. Jak wiadomo, rzeczownik rodzaju męskiego 
tata odmienia się właściwie tylko w liczbie pojedynczej - i to 
według deklinacji żeńskiej. W celowniku 1. poj. poprawna więc 
jest końcówka -e, a nie -y, które pojawiło się w tym przypad
ku w zdaniu: mama tak дсаца, frcel'i, tat y se podobaj. Ta sama koń
cówka dopełniacza 1 . poj. -y wystąpiła w rzeczowniku mama: po- 
tym mama Ьцодоацау!, mąoji mamy jiyku^um. Te dwie formy świadczą o 
mieszaniu się zakresu występowania form dopełniacza i celowni
ka.

Szczątkową obecność w badanym języku charakterystycznej dla 
gwar sieradzkich końcówki biernika 1 . poj. rodzaju żeńskiego -a 
potwierdzają formy: tumek, froj na kolacAum, moZe zjadła co ńe na volum.

W polszczyźnie sieradzan, tak jak i w języku łodzian, "wśród 
form liczby mnogiej zwracają na siebie uwagę rzeczowniki z koń
cówką -e w mianowniku: kupce, teśće, цо^се 'rodzice'"57, ńemce 
czy rzeczownik nieosobowy: narcyze, a także formy z końcówką 
- i  II -y: ja tk'i, prajatk'i 'pradziadkowie', syny: syny bydum kedyź ro- 
tiić Czy Z końcówką -owie - kuzynowie: moj.e kuzynove psyieftal'i.

Tak samo, jak w polszczyźnie łodzian, w dopełniaczu 1 . mn.
rodzaju żeńskiego w przeważającej większości występuje końcówka

5 8-ów zarówno w rzeczownikach osobowych, np. jo^uf: byuo tam joy-

*uf; pa-nuf: byyo dużo pa-nuf i kavaleruv mijodул, jak i w nieżywotnych,
np. jbujjuv; iak śe pan Z>uyuv na^y; ftatuf: frojom do ty* дatuf; fśuf: ze

59sfô ifr fśuf; fstyśkuf: koruny fstifskuf tyle mel'i ; plotkuf : plotkuf na

a po chwili zastanowienia: moïe być i j.ab%oń, moie być iabuońa, to staro- 
davne.

Por. Z. K e m p f, Polskie pokłosie II deklinacji. Odmiana rze
czowników typu bór, lud, pan w staropolszczyźnie, "Język Polski" 1974,' s. 
13-22.

57 K a m i ń s k a ,  Relikty..., s. 133.
58 m ■Tamże.
59 Korona 'wieniec zakładany na głowę przez kobiety na większe uroczy

stości, jak wesele, procesja'.



robi ; zmarśćfkuf : ale ma pani duio zmarSdkuf. Końcówka ta wykazuje
wielką ekspansywnośó i tendencję do wyparcia pozostałych zakoń
czeń dopełniacza 1 . mn. Zamiast jednak spodziewanej końcówki -ów 
notowałam końcówkę -i w formach: kraj.i, napoci, ale także napoiuf 
oraz s^o^uf; również uóńi : hyiĄO, dvuft uóńi, Atuźy śe uäyl'i za darmo 
czy -i w wyrazie bal, także gdy chodzi o zabawę taneczną, np. 
teras to ńe som bale, teras to ńe ma bal'i, nie tylko gdy rzeczownik 
ten oznacza 'kloc drewna': studńe Ъуцу zrobońe s tak'iß drevńanyg bal'i.

Zjawiskiem z pogranicza fleksji i słowotwórstwa są wahania w 
zakresie rodzaju gramatycznego rzeczowników. Rodzaj żeński mają 
~ w mowie niektórych mieszkańców - rzeczowniki: beretka, dénatu

ra, smak a' : coś £est bes smaki, mam smake oraz pora i selera: uadna 
ta natka pory i selery i cebulka jjadńe paf&y. Powszechnie rodzaju żeń
skiego są: potkośulka i kluska. Rzeczownik 'mięsień' wystąpił w 
nijakiej formie ńeśńe: tylko iedno ^ez mgśńe и поф! i u reçk'i pgeće, 
ńe ma dwuft, ńe ma dwu^ męśńi, ±edna noga - iedno męśńe, druga noga - druge 
męśńe. W archaicznej formie wystąpił również rzeczownik pyume 
'płomień': to iest puume, pyume śe take zrotii velke. Rodzaju męskie
go jest rzeczownik więzienie występujący w mianowniku bez korf-

6  1cówki , o czym świadczą przypadki zależne: ve ćęźńu, do ćęińa, a 
także iazombek 'jarzębina': uadny ten iaźombek, pravda. Trudności w 
przyswojeniu sobie przez mieszkańców małych miast wyrazów obcego 
pochodzenia nie dotyczą jedynie fonicznej ich postaci, ale - co 
za tym idzie - również niezgodnej z ogólnopolską normą klasyfi
kacji rodzajowej, jak np. w odniesieniu do rzeczownika get 'get
to' : tam tak'i get iydoski byy, zegnal'i tyx luf i £ag do ĵ akygo tfetu oraz 
W stosunku do zapożyczonego z łaciny wyrazu technikum: taki te#ńi- 
kum, iak tu vybudoval'i.

Końcówki zarówno deklinacji żeńskiej, jak i męskiej mają wy
razy występujące najczęściej w liczbie mnogiej: pyrki i pomara- 
n'óe62.

Do jaskrawych dialektyzmów w zakresie fleksji zaimka należy 
występowanie opozycji jejich (dzierżawcze): jich (anaforycz-

Rzeczownik w tym rodzaju również w Czartorii: ta keąbasa taka bes
smaki.

С 1
K a m i ń s k a ,  Relikty..., s. 132.
Por. np. vuuàf ińi dtfe pyrJci i ńe ma pyrek z mi dva pyrJci albo

PuiĄ pyrka oraz obeÊ pomarańca z ńe ma pomarańdy (pl.).



ne) oraz jeji (dzierżawcze): jich ( anaforyczne <), charakterys
tycznej dla gwar Śląska, Wielkopolski, Pomorza i związanych z 
nimi obszarów Sieradzkiego, Łowickiego, Kujaw itp . 6 3 Zanotowa
ne formy: V domu, na tyn jejifr cmentaś obok ja pytam, 
provajilï ifr, byyo i* äejs potwierdzają występowanie tej opozy
cji w mowie niektórych mieszkańców Sieradza. Natomiast formę do
pełniacza 1 . poj. rodzaju żeńskiego jeji notowałam tylko w tek
ście piosenki, który utrwala być może stan już nieaktualny: paSy 
jurum - z ieii kurum; poza tym zawsze np. jej pustka obok ńe та jej.

W języku niektórych najstarszych mieszkańców Sieradza obser
wować można kolejne odstępstwo od normy języka ogólnopolskiego,
tj. formy przypadków zależnych zaimków on, ona, ono oparte na

✓ 6 4jednym temacie: ieby unygo zaSifel'il'i, jić po unum
Ponadto, tak jak w polszczyźnie łodzian, "w odmianie zaim

ków zwraca uwagę tendencja do wyrównywania przez analogię za
kończenia twardotematowego zaimka to (mianownik 1 . poj. rodzaju 
nijakiego) do form przymiotnikowych: te jecko, te śfatyo, te jaj- 
ko 1 , 6 5 czy te ßevo. Również jak w języku łodzian, tak i w oma
wianej polszczyźnie w bierniku 1 . poj. rodzaju żeńskiego zaimków 
utrzymuje się stara końcówka ~e: tamte skoue, moje nauiyćelke po^o- 
val'iimy. Końcówka ta występuje także w bierniku 1. poj. rodzaju 
Żeńskiego liczebników, np. jedne jevu*e maj.um, veéthimy na puu iedne 
Syrjke,

Do uderzających cech diaiektalnych występujących w mowie 
niektórych tylko (najstarszych)• mieszkańców Sieradza, a dotyczą
cych koniugacji czasownika, należy obecność w 1 . os. 1 . mn. im- 
perativi końcówki -ma, np. pSypuźma tero, veźma pSykyat. W 1. os.
1 . mn. indikativi obok form literackich: tfijimy, frojimy występu
ją znane w gwarach Polski południowo-zachodniej, w Małopolsce 
północnej, a także w Wielkopolsce formy poświadczające tzw. ana
lityczność zaimkową, która w języku polskim dotyczy przede wszy-

63 В. K r e j a, Oboczne formy zaimkowe typu jego || go i jeji || ji w 
języku polskim. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, "Prace Komisji Języ
koznawczej" 1962, t. I, z. 1, s. 45.

64 Formy bardzo żywotne w gwarach wszystkich znanych mi podsieradzkich 
wsi, np. Kliczków: dej onymu: spuśćiyym onom i доцутЬ'а ze^laua; Kuźnica: to 
onom éekajom duïe koSta; unum jest stjyfiać: Czartoria: poSya po onego: onymu 
to i je.

^  K a m i ń s k  a, Relikty..., s. 133.



6 6stkim czasu przeszłego , czego przykładem: fprovafil'imu śe, my to

tam ńe ftofil'i, my poucekal'i, my ée vracal'i, vykopal'imy, a także forma
67Czasu teraźniejszego: my som obydva take luje proste, zvyüa^ne . W 2. 

os. 1 . mn. wszystkich trybów i czasów występuje wywodząca się z 
dualu końcówka -ta, np. vyta, mata, vrućil'iśta, pSyj,ê al'iśta, ićta, 
paćta, ftoćta, pSy^e^al'ibysta. Ponadto formy 1. i 2. os. 1. poj. 1 1.
mn. czasu przeszłego tworzone są za pomocą rozszerzania ruchome-

6 8go słowa posiłkowego partykułą że , np.: jo iym to zrobią, iy 
ieś źrućiy, tyn dom ieźmy sjSenSyl'i, ieźmy vrucll'i .

Oprócz wymienionych form w badanej polszczyźnie występują 
końcówki znane językowi literackiemu. Inny jest tylko niekiedy 
zakres ich występowania, czego przyczyną często wpływ gwar. I 
tak czasownik zemleć, notowany w bezokoliczniku najczęściej ja
ko zmel'ld II zmellć albo zmeleć, przybiera końcówki nie koniugacji 
-ę, -esz, lecz -ę, -isz, np. mele, mel'ls. Obok wymienionych form 
występują również formy z końcówkami koniugacji -g, -isz, ale 
których temat czasu teraźniejszego uległ częściowemu wyrównaniu 
do tematu czasu przeszłego jak w gwarach dużej części Wielkopol
ski, Małopolski i Ślaska^, np. mele, mel'iś. Ten sam temat spoty
kamy w formach pochodnych:- melone rfięso, melogka. Podobnie według 
koniugacji -ę, -isz odmieniany jest czasownik фе1е, fel'iS.

Zanotowane w formie 1. os. 1. poj. czasu teraźniejszego кцате će, 
podrape će, ja ci to zayatfe, zauatfe ći na pevno poświadczają obec
ność w omawianej polszczyźnie procesu ustalania się twardych spół
głosek wargowych kończących temat czasowników z bezokoliczni
kiem -ać należących pierwotnie do koniugacji -jo-1|-je-, który 
zachodzi pod wpływem zachowanych w niektórych dialektach, np. 
koło Rymanowa czy w Łowickiem, archaicznych form gzebę, skubę70.

Do czasowników z koniugacji -ę, -isz upodobniają się cza

T. R i t t e 1, Czy samoistne końcówki czasownikowe w gwarach są 
objawem wpływów ruskich, "Język Polski" 1974, z. 2, s. 111-118.

67 Forma my som często spotykana w stylizowanej na potoczną mowie mło
dzieży: my som fa^ne ftyopak'i.

68 Por. E. К 1 i с h, O nowotworze: wysokożem wylazł itp. (zamiast wy- 
sokom wylazł), "Język Polski" 1934, z. 1, s. 8-13.

69 K. D e j n a, Dialekty polskie, Wrocław 1973, s. 224.
Por. W. Ś m i e c h ,  Rozwój form czasu teraźniejszego czasowników 

w języku polskim, Łódź 1967, s. 31.



sowniki umieć, rozumieć, o czym świadczą następujące przykłady: 
co ia u me, uribm po polsku czy rozurfie panom, oni tego ńe zrozuiriom.

Niektóre czasowniki utworzone sufiksem -nę- || -ną- bardzo
często tracą go wę wszystkich osobach 1 . poj. i 1 . mn. czasu 
przeszłego, np. гаткцет, ośup gueś, ńe u pragma se, к£укца, uîl'i, tforun 
täas f stodoye oraz - rzadziej - w formach rozkaźnika, np. vyćiś, 
ćoęk, vyćopkće.

Analogicznie do form rodzaju żeńskiego i nijakiego oraz form 
liczby mnogiej występują powszechnie w 1 . i 2 . os. 1 . poj. ro
dzaju męskiego w czasie przeszłym formy śyem, śyeś, veśyem, po- 
V 71 syem

Z ważniejszych odstępstw od normy ogólnopolskiej można wy
mieni ć ponadto 1 . os. 1 . poj. od czasownika wziąć, która Często 
brzmi vezne. Również bezokolicznik tego czasownika różni się od 
swej literackiej postaci występowaniem ś przed końcowym -ć, np. 
on flćay bzeźigki vźęść.

Bezokolicznik czasownika dokonanego pomóc często jest równy
2 . os. 1 . poj. rozkaźnika pomuś, np. może ći co pomus, śostra oife- 
саца mi pomug. Nie notowałam starych rozkaźników piec, pomódz - za
wsze piecz, pomóż, które powstały pod wpływem trybu oznajmują- 

• 72cego piecze, pomoże

Często notowałam formy • koniugacyjne od bezokoliczników: pa- 
tśeć, lub'ec, пр.: żeby ńe pacel'i, patśayam, patśouym, lu^auam, lutiel'i. 
Być może są to formy hiperpoprawne, wynikłe z unikania mazowie
ckiego zrównania bezokoliczników typu widzieć z typem nosić, cze
go wynikiem było upowszechnienie na terenie Sieradzkiego sufiksu 
-ić . O tym, że cecha ta objęła swym zasięgiem również stolicę 
regionu, świadczy chyba także forma ftryfriyam.

W polszczyźnie sieradzan istnieją obok siebie formy tyuke, 
реке, рцике oraz tyuće (l. os. 1. poj.) , pecow, nu и сот. Stosunkowo 
często występuje 1. os. 1. poj. oraz 3. os. 1. mn. czasu teraź
niejszego 4aJe' rve, vyz'ie, ońi rviom.

Zasygnalizować warto ponadto zjawiska z pogranicza fleksji i 
składni, takie jak pomieszanie rodzajów męskoosobowego i żetf-

71 Formy typu odeSedym omówiono przy opisie fonetyki.
72 Por. K. N i t s с h, Rozkaźnik typu piekę, mogę, ""Język Polski" 

1913, s. 15-16.
73 K a m i ń s k a ,  Gwary..., s. 107.



skorzeczowego, poświadczone np. formami: my som obydva take luje 
proste, zvytfajne, sum ńekture talće stare luje, dvo£e synuf ma, take yadne 
Нцорсу, moje kuzynove pSŷ e/̂ al'i, byl'i dve karćmy, czy występowanie form 
pluralis maiestaticus, używanych głównie w odniesieniu do rodzi- 
ców, por.: до-će mamo, tato ^o-će, jai fSyscy, to joćta; ’ rojlce jo- 
će, tato, mamo pu će do duma; mama tak ^ća^a, ftćel'i; ĵ aguy oĵ ćec śal"i.

Warto zwrócić uwagę na następne zjawisko z pogranicza flek
sji i składni, jakim są związki między składnikami zdania. I 
tak bardzo często używa się mianownika w funkcji wołacza, zwła
szcza jeśli chodzi o słownictwo z zakresu terminologii rodzin
nej oraz nazwy własne, np. tatuś, daj iii; rfadaj tatuś, maś me^sce; 
sHu*ai mamuśa; tumek, xoć na kolacĄum14 . Z kolei częste jest używa
nie form wołacza na miejscu mnianownika. Dotyczy to także rze
czowników osobowych, np. iak Se teśću ćuĵ e; £ak so tie teśću da^e rade; 
z ńego to iest fainy gośću; sta su pśyńuz rfii śypke; sta/fu zafćas te robote 
pServay, ale teS śe падагац j.a-gupi, ćęsto o дцоуе i Ąypfe.

Zabiegiem z pogranicza fleksji i słowotwórstwa jest stop
niowanie przymiotników. W polszczyźnie sieradzan obserwujemy zna
cznie większą niż w języku literackim produktywność sufiksu -eiSy 
np. tyuśćeiśe, ćińće^śe, £uycejâa. Formy opisowe stopnia wyższego 
tworzy się, zestawiając przymiotnik w stopniu równym z przy
słówkami w stopniu wyższym vencej lub barfei, np. vencej ryży, 
barjei дога. Czasami w formie analitycznej stopnia wyższego za
równo przysłówek jak i przymiotnik jest w stopniu wyższym, np. 
bargei źuyćej.śa.

Rzadko stopień najwyższy przymiotnika i przysłówka tworzony 
jest - charakterystycznym dla gwar Małopolski - prefiksem na-, 
np. namocńeiśe, nalepią.

W zakresie słowotwórstwa przymiotników uderza znacznie wię
ksza niż w języku literackim produktywność sufiksu -aty, który 
tworzy przede wszystkim formacje odrzeczownikowe, takie jak - 
znane już staropolszczyźnie - myśaty; myśaty - ńi farny, ńi bury, 
talći üarnobury, tak'i, jafc tu povejec, jag źeiHa, vąsaty диор czy nowsze: 
granata sareçka, kaflaty nos, taka kaflatka, klatfaty 'człowiek o odsta
jących uszach , yaćata krova, papraty: te paprate goźfiki to take yadne,

Jest to tendencja żywa w potocznej mowie ogólnopolskiej, o czym świa
dczą także słowa piosenki śpiewanej przez A. Rosiewicza: wstań, Zenek, wstań; 
zbudź się, Zenek itd.



raijaty 'koń o niezgrabnych nogach, od kolan wykrzywionych na zew
nątrz': tak u adny źrubek, ale no$i ma ratfate, talii raijaty, iak kobyua, 
a także, choć rzadziej, formacje odprzymiotnikowe, jak znane sta- 
ropolszczyźnie plaskaty: brat ma take plaskate stopy, splaśćone talie, 
oraz odczasownikowe: pyskata jevu^a. Podobnie sufiks -ovaty jest 
bardzo produktywny i żywy; prócz form stałych, używanych od da
wna, tworzy formy doraźne i indywidualne, na ogół o niewielkiej 
trwałości75. W omawianej polszczyźnie tego typu formacje są: od- 
rzeczownikowe, np. éontkovata: ta dorota to straärie contkova ta, да ńe 
mam poj. eńća, арка i est pSedeS Sypka i zaradna kotleta, a to to take ćontko- 
vate, tak'e povolne, talii ćontek pravjivy, ue; ftamovaty: дак on ies -talii 
fiamovaty, to ty tei być; gapovata, gacovata: ta curka to tako gacovato, ta

ko povolno, tako cayo; kouovata : frô e jis'ei j.ak koyovata ; śl'imokovata : my

śmy obe Ьуцу take él'imakovate ; äronkova ty : Sronkovaty; to ies ■tak'i posiva- 
vy, vi(ose blade i na pgykyat rude, a także odprzymiotnikowe: kfasko- 
vate ĵ apka, ielunkovata servatka.

Na uwagą zasługuje tworzenie intensywów sufiksem -avy i pre
fiksem po-, np. poruzovave kfatlii - tak'i poruzovavy, tak'i leko ruïovy to 
iest poru&ovavy; posivavy: Sronkovaty to jes tak'i poéivavy.

W jednym tylko przymiotniku z grupy przymiotników orientują
cych w czasie i przestrzeni zachował się pierwotny, obecnie 
charakterystyczny dla gwar małopolskich sufiks -ni: tylrii7è.

Z pozostałych licznych odstępstw od normy ogólnopolskiej w
zakresie tworzenia przymiotników warto wymienić: fćorańge mleko,

77kl'iientoske skarbi, potśebosk'i : ty to zafSe jesteś taka potśeboska, ńigdy 
ći ńe vystarSa, vil guy 'wilgotny', vartyy : co ono vartue iest; ńic rie

vartua czy pełniące funkcję imiesłowu przymiotnikowego czynnego
78vymagalny : on to ńe iest vymagalny, żeby pśeźyy i biernego ńeudayy : ten 

placek iest cóż £iśai ńeudauy.

Jeśli chodzi o słowotwórstwo rzeczowników, dokładniejszej a- 
nalizy wymaga repartycja sufiksów -ę, -ątko, -ak tworzących na

J. W i n к 1 e r-L e s z c z y ń s k a ,  Sufiksy przymiotnikowe -it у, 
-istу, -aty, -asty w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław 1964,
s. 34 i in.

76 Por. М. К u с a ł a, Znaczenie i zasięg przymiotników na -ni {prze
dni, tylni), "Język Polski" 1955, s. 8-26.

77 Por. Klientowski czy kliencki, "Język Polski" 1930, s. 90.
78 Por. Nieudany, nieudatny czy nieudały zamach, "Poradnik Językowy" 

1901, nr 8, s. 125.



zwy małych zwierząt. Na oznaczenie zwierząt całkiem malutkich 
mieszkańcy Sieradza używają nazw utworzonych sufiksami -ątko, -ę, 
większych -ak, np. таце - to ćele, delontko, deluś, a ćelak to juź 
iez vepk£y; źrebak to juz ies tro^e Jenkśy, a źrebontko to jezd malutlće; iag 
тацс, to żrybb, £ag ju£ jes take duże, to muvum: źrupka spśedam, to juz 
iest tak'i starły, to źrubek. Wartość semantyczna tych rzeczowników w 
omawianym języku jest taka sama, jak w gwarach Sieradzkiego, 
gdzie "przy częściowym utrzymywaniu się starszego typu delę, 
delęda występuje też typ z -ak {ćelak) obocznie ... albo star
szych form typu delę używa się w znaczeniu 'małe cielątko’, pod-

7 9czas gdy ćelak oznacza tu 'wyrosłe cielę'"
Warto zwrócić uwagę na sporadycznie występujące w polszczyź

nie sieradzan - poświadczone w Wielkopolsce z Kujawami i Łowic
kiem oraz pojawiające się w niewielkiej ilości przykładów wyłą-o o
cznie na zachodzie Sieradzkiego - formy z sufiksem -ySek, -yiko, 
takie jak: kamyśek, giebySek.

Poza tym warto wspomnieć, że wiele formacji tworzonych jest
81bardzo produktywnym sufiksem -ka, np. fpatka : iagby byya ja*a 

fpatka, poprafka 'poprawiny': popraviny, poprafka taka po veselu czy 
drapka 'drabina'. W zakresie nazw męskich duża produktywność cha
rakteryzuje sufiks -ak, który tworzy m. in. i następujące naz
wy: iapcok 'tanie wino', ogulńak 'liceum ogólnokształcące', j5i- 
żok 'gromadne skubanie pierza'.

Notowałam ciekawe nazwy znamionujące utworzone sufiksem -ek, 
np. ćemek: do demka v]foże 'miejsce, gdzie jest ciemno', gronek

'włosy lub sierść np. konia przyprószone siwizną', -ak: umarlak, 
spaślak 'człowiek gruby', -us: fiijus 'pijak', -orek: pśorek

'grzyb niejadalny', -yna: jSî adyna, Sumovina: pod zamkovom to zafSe 
stoiom take Sumoviny 'chuligani, pijacy'.

Warto również wspomnieć nazwy właściwości tworzone sufiksami 
-ока: darmowa ' COŚ, co jest za darmo', tańo^a 'coś taniego', -izna 
np. uatflzna : iśd na ąat/izne; drożyzna: teras to ies -taka drożyzna cha

79 D e  j na. Dialekty..., s. 208. Por. też: W. T a s z y c k i ,  Pow
stanie i rozwój rzeczowników typu cielak. Ustęp z historii narzecza mazo
wieckiego, "Lud Słowiański" 1933, s. 17-33 (przedr. t e n ż e ,  Rozprawy i 
studia polonistyczne, t. 2, Wrocław 1961, s. 236-248).

80 K a m i ń s k a ,  Gwary..., s. 103.
81 Wyraz charakterystyczny dla polszczyzny potocznej nie tylko sieradzan.



rakterystyczne dla swobodnej mowy potocznej, niejednokrotnie o- 
belżywe, jak np. utworzone sufiksem -stfo дamstfo: tyle tego ^am- 
stfa na każdym kroku czy -ostfo - fadostfo: fadostfo tam teras talie me- 
Ska, a także fadostfo ńi take daya, ńic ńe vartye.

W słowotwórstwie rzeczowników występuje sporo jeszcze od
stępstw od normy ogólnopolskiej. Niektóre z nich są poświadczo
ne tylko leksykalnie, jak np. utworzone ostatnim ze wspomnia
nych sufiksów ogrodostfo: la soife to ogrodostfo, te k/aty provafluam 
czy przyrostkiem -ода: ieźfo^a 'dziewczyna niezbyt dobrze pro
wadząca Się' albo -ica - fefdyca: jje, to fefćyca dużo i staro pa-na 'o 
dziewczynie, która ma więcej niż 25 lat'.

W zakresie słowotwórstwa czasowników niewątpliwym reliktem 
dialektalnym jest - sporadyczne wprawdzie - występowanie form 
typu obeńfe, dla których podstawą tworzenia jest rozszerzony o 
część przedrostka n rdzeń -id- czasownika idę. Są to formy 
spotykane w gwarach polskich - z wyjątkiem dialektu mazowiec
kiego i wschodniej części małopolskiego oraz w odosobnionych

8 2punktach na innych terenach
W badanej mowie zwraca uwagę dość duża częstotliwość poja

wiania się czasowników wielokrotnych utworzonych od czasowników
83niedokonanych, jak np. j.yźdźać : iyzfa na kunferenc^e, fsyńfe ii/żjja, 

gfeś ieśće tute), j.yifa, która wskazuje, że od iterativum nieokreś
lonego jeździć derywowany jest czasownik również niedokonany,p л
lecz wielokrotny . Obserwujemy analogiczną opozycję trząść:

trząsać, z tą różnicą, że iterativum trząsać pochodzi od cza-
85sownika jednokrotnego: infuuata vyzyval'i tak, źe xofi 1 tsęsa . Na

tomiast od czasownika, tym razem dokonanego spaść pochodzi nas
tępny czasownik wielokrotny spadyvać: zafśe ifii ten beret spaduie, 
którą to formę iteratywną obserwujemy w różnych dialektach Pol-

D e j n a, Dialekty..., s. 222-223.
83 Czasownik notowany również w gwarze Kliczkowa i Kuźnicy Błońskiej : 

autobusy jyźfa^um, autobusami iyź$aó.
84 Por. B. D u n a j ,  Iteratiwa typu bierać, pisywać w języku polskim, 

"Zeszyty Naukowe UJ" 1971, Prace Językoznawcze, z. 32, s. 42, 76-77, 95.
85 W gwarze Kuźnicy Błońskiej notowałam ponadto czasownik pirać dery

wowany od prać: ia tam sobe tfere f pralce, ale j.ag davńei piraci co poświad
cza tylko stan znany z wielu dialektów (por. D u n a j ,  op. cit., s. 50).

86 'Por. Ś m i e c h ,  Rozwój form czasu teraźniejszego..., s. 75.



Z gwar Sieradzkiego wywodzi się sufiks -ovać, występujący
sporadycznie poza repartycją właściwą i językowi literackiemu w 
czasownikach częstotliwych, np. ie ogukovay luji. Wydaje się, że 
istnienie obok znacznie częstszej formy oce^iny także oâepoviny ze 
wspomnianym sufiksem wskazuje pośrednio na występowanie w oma
wianej polszczyźnie czasowników wielokrotnych z sufiksem -ovać 
na miejscu ogólnopolskiego -yvać.

Dwukrotnie u jednej z informatorek zanotowałam stary przed
rostek s- w wyrazie smuvlny; poza tym powszechnie zmuviny. Pre
fiksu tego nie notowałam poza tym również w czasownikach; zaw
sze zruóić, zvalié, zyoiyc

Kończąc omawianie słowotwórstwa czasowników warto wspomnieó
o dużej częstotliwości występowania prefiksu po-, np. pouéekal'i- 
źmy, popSy^eigal'i, povyvoiil'i, no i potfinyyy, pomarnoval'l ift, tSeba Ьуцо 
poSvataé oraz - notowane tylko u starszego pokolenia - pozyvać 
z prefiksem po- na miejscu ogólnopolskiego na-, np. pozyval'i 
ift, zdaie śe, sokouy.

W omawianej polszczyźnie występują poza tym i inne formy cza
sownikowe prefigowane odmiennie niż w języku literackim, jaknp.
rozńiscyć: ńemcy vySl'i, rozAiscyl'i fśystko, roSSytać 'przeczytać': roś- 

88dytau ca y om gazete , ova£ić 'zawadzić': może Sasem möge ovaßic, opśe- 
dl'ić śe 'zamieszkać, osiedlić się': opśedl'i śe nad zykum śerackum, 
vystavic 'postawić, wybudować': s’ire vystavil'i, vy frojic 'pochodzić': 
skond on vy ftogi, to да rie vem czy uïyvic 'wyżywić' : mijź ma yadnom 
rente, to me uïyvi.

Jeśli chodzi o słowotwórstwo przysłówków, warto wspomnieć o 
formie znovyk, utworzonej sufiksem -k, który to formant poja
wia się w przysłówkach głównie na terenie Małopolski, występuje 
także w gwarach niektórych wsi Sieradzkiego. Przysłówek дако 
wzmacniany jest partykułą -ś. Przysłówek z partykułą tą w po
staci podwojonej notowałam u jednej z informatorek bezwyjątkowo, 
u pozostałych informatorów sporadycznie: iakośiś, czasami skró-

87 Bardzo często występuje on natomiast w gwarze wsi Kubica Błońska, 
co poświadczają formy: srućić, smeśćimy śe, sebleke, syozyyam o$iń 'napa
liłam w ■piecu'.

88 Nie notowałam prefiksu roz- na miejscu literackiego o- w czasowni
kach otworzyć, otwierać. Formy takie występują w Czartorii: rostfarte, yo, 
rostfarte oraz w Kuźnicy Błońskiej: rostfuź $vi; aluśa ńe rostf“ira£ okna.



cone do jakośi. W badanej polszczyźnie występuje przysłówek la

toś 'tego roku', który jest skróceniem formy latosie, będącej po-
8 9łączeniem rzeczownika lato i formy nijakiej od zaimka sb

90"Przysłówek czasu utworzony sufiksem -gd" : onegdaj 'kilka dni 
temu': to davriej tyZ muvom onegdaj notowałam tylko raz. Wśród przy
słówków powstałych z połączenia przypadków zależnych rzeczownika 
z różnymi przyimkami, które należy traktować współcześnie jako 
formy skostniałe, na uwagę zasługuje przysłówek na śćiku: na śtSi- 
ku by mu te vqsy zgol'id. Jest to stary miejscownik 1. poj. rzeczow
nika śpik, który występuje obecnie tylko w tym przypadku. Podob
nie tylko w bierniku i miejscowniku 1 . poj. występuje rzeczownik 
dwór 'wolna, otwarta przestrzeń', pełniąc funkcję przysłówka miej
sca, np. ij na dvur, pob'egai sob'e po dvoźe, bźytko jezd na dvoïu. Tyl
ko w bierniku i narzędniku 1 . poj. występują rzeczowniki pazura 
i zanadźe, pełniąc funkcję przysłówków określających miejsce, np. 
sxovac coź za pazufte, za za nadje, tsymaó coź za pazurom, za zanadźem.

Przysłówki te występują stosunkowo rzadko.
Przysłówek określający czas: śfontek pojawia się w stałym 

związku frazeologicznym śfontek jSontek: ty ftofiś f tym śfontek &ontek,

pracuj.eS śfontek iSontek. Przysłówek inaczej notowałam czasem w fo-
91rmie inakśy

Stopień najwyższy przysłówków wzmacniany jest stosunkowo czę
sto afiksem -sam-, np. naj.sampsut, naisamtferf. Przysłówek po pro
stu występuje dosyć często w postaci prosto; prosto go vySuôiyam, 
kośćotrup prosto.

Składnia mowy potocznej, zwłaszcza zaś swobodnej, odbiega od 
norm języka literackiego. Specyficzna sytuacja aktu mowy sprzy
ja powstawaniu licznych zmian toku składniowego, takich jak a- 
nakoluty, np. a teras to juï j:est seraj dużym postempem; on grubom, du- 
źom kśąśke opisay śerac, elipsy, nieodpowiedzenia, np. f tśyfestym śu- 
dmym budovali, gdy ia tu, to męś pśy budove kośar pracovay lub on tak'i

89 Por. W. C y r a n. Przysłówki polskie. Budowa słowotwórcza. Łódź 
1967, s. 198.

90 mTamże, s. 30.
91 Forma ta występuje również w gwarze wsi Kuźnica Błońska: jagby śe 

oiyńiy, to by tyź byyo inakśy. Z innych form we wsi tej zanotowałam ciekawe 
przysłówki - yepsko 'dużo': tam jez źeńi doź yepsko i syadńe 'dobrze, po
prawnie; ładnie': ta j.azda to mu navet syadńe ije 'dobrze jeździ', pyrtii 
syadńe idom 'ziemniaki ładnie, szybko rosną'.



bogaty pśećeś i śkoye ma dobrom, rńay, no to śe mu iakośiś, may ióeiśće, ie 
vykreńćiy śe. Ten ostatni przykład wskazuje ponadto, że w odbywa
jącym się "na żywo" procesie mowy pojawiają się poprawki, które 
nie są chwytami stylistycznymi, a służą jedynie celwi komunika
tywnemu. Te i podobne środki stylistyczne, jak częste powtórze
nia organizujące tekst, np. naśi muv^pm, £uś ńedąugo, iuś ńedąugo, tak 
te хцору vyglondayy, to muvjom j.uź riedyugo ros’ia by Je iuź ńedyugo czy on 
tam пац к/at у, may mase kfatuf, jak też powtórzenia intensyfikujące,
z których na szczególną uwagę zasługuje często notowane emfaty-

9 2czne powtórzenie orzeczenia , np. tie тик śe z ńikim dogadać i pukau 
1 рикац, a muśay napisać prace takum doz opśernom do jego no tam, zakoridfe- 
ńa; j.ak śe ro-s'tfivajum, to éôivaj.um i épiva^um, czy wyrazy wtrącone 
pojawiają się niemal w każdej ustnej wypowiedzi, uwarunkowane jej 
spontanicznością. Zjawiska skladniowo-stylistyczné obserwowane w 
polszczyźnie mówionej sieradzan pragną w tym miejscu jedynie za
sygnalizować, zwłaszcza że są one właściwe swobodnej mowie poto
cznej w ogóle, a nie tylko gwarom, nie można więc mówió, rozpa
trując je, o określonych cechach dialektalnych.

Także jedynie sygnalizuję niektóre związki między składnika
mi zdania oraz sposoby wyrażania tych składników.

I tak obok form orzecznika rzeczowego w narzędniku, np. £es 
kerofcum, iezd brygajistkum, seraj by y mayym ińastem, pojawia się W roli 
przypadka orzecznika rzeczowego także mianownik. Konstrukcje ty
pu: kuzynka j.ez vyaśćićelka, bo ia byyam podobno nâ uadtieiśa na ca y y śe- 
rac pańeęka, bogus to Ьуц soc’jau, mąi byu ustavaS poćoęguf są uwarunko
wane względami stylistycznymi, a częstsze używanie mianownika 
jest charakterystyczne dla języka mówionego, swobodnego93.

Jeśli już mowa o orzeczeniu, to na szczególną uwagę zasłu
guje tzw. podwójne orzeczenie, w którego skład wchodzą czasowni
ki z grupy semantycznej wziąć-brać^4 . Najczęściej tracą one swo
je znaczenie leksykalne i pełnią wyłącznie funkcję inchoatywną, 
np. a tyn go viou i zaśćel'iiĄ, vźoy i z rob'i u te klatkę, vezme i DOzmyvam'’'.

92 Wszystkie uwagi por. z: N. P e r c z y ń s k a ,  Wybrane cechy skład
niowo- s t у 1 i s t yc zne polszczyzny mówionej (na materiale pólnocnomazowieckiej 
wsi Szczutowo i okolic), Wrocław 1975, s. 147.

93 D. B u t t l e r ,  Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny.
(Walencja wyrazów), Warszawa 1975, s. 111.

94 P e r c z y ń s k a ,  op. cit., s. 34.
95 Por. S k u b a l a n k a ,  M a z u r ,  op. cit., s. 527.



Po czasownikach zaprzeczonych występuje na ogół, tak jak w 
języku ogólnopolskim, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w gen., 
np. ńe kufSiya ftleba, ńe zrobiła sfetra, ńe u pragma śe Aleba ańi soli. 
Dopełniacz negacji wypierany jest jednak czasami przez acc., np.
i na to do tej pory ńig ńe zvrudiu uvage. Utrzymują się formy gen. w 
rekcji czasowników partytywnych, np. ukrają ifii placka, kup ^leba, ztie- 
fi RoćaS śfatu96.

Odmiennie niż w języku literackim stosowane są niektóre przy- 
imki, czego przykładem następujące formy: najyadńej^a na сацу śe- 
rac pańepka, som talće feva po parkaj, po fsaß v zapuśde duiy i mayyj, po 
poi ад robili, synova i oz u roboty, staf za męsem, ubiegaj za te troд e
mleka dla fedi, spazmovaf za tak'igo jada czy - występujący również w

9 7języku potocznym łodzian - zwrot na ile te yyśki.
Różnice między polszczyzną sieradzan a językiem literackim

- jeśli chodzi o składnię zdania złożonego - ujawniają się prze
de wszystkim w odmiennej częstotliwości i zakresie występowania 
wskaźników zespolenia. I tak zdania podrzędne okolicznikowe cza
su wprowadzane są najczęściej zaimkiem jak, np. jak dyovek ińay 
}eći, a teras to tak pusto; to jest śdęśde, ĵ ak śe fedi udo; męś, j.ak

ргасоуац, provafiu spśedai vapna; jak ńe psyife fecko do śkoyy, to tego, 
to z aras; jak provafil'i ifi, to śe tak dęsyy; iag Ъуцат maya, to popäyieifa- 
l'i z robut. Rzadziej znacznie pojawiają się w tej funkcji wskaź
niki kedy, gdy. Z reguły występują one w odpowiednikach ze
spolenia, w konstrukcjach typu: ftedy..., k‘edy, np. bloki ftedu 
Ьуцу budovane, k'edy voisko ma u o pSyiś. Zaimek przysłowny jak wystę
puje także w zdaniach typu: a fcyya, byua, pamentam, £ak staya. Łą
czy on funkcję wprowadzenia zdania okolicznikowego czasu z fun
kcją przede wszystkim wskaźnika ze, charakterystycznego dla 
zdań dopełnieniowych. Zwraca uwagę zarówno na sam fakt, jak i 
na czas czynności, o której mowa w zdaniu. Podobną funkcję speł
nia zaimek przysłowny jak w następujących zdaniach: parfientam, iag 
źeźmy polecel'i; tro^e ino pamentam, j.ag my udiekal'i, ĵ ak pśySl'iźmy, iak tam 
śfaby byyy. Zdania okolicznikowe przyczynowe wprowadzane są czę
sto wyrazami pses to, np. penonje majkom, to pśes to, co śe tylko po- 
iavi, lufę fśystko vykupujo. Poza tym na uwagę zasługuje występują

96 Por. fleksjg rzeczowników.
97 Por. W. S m i e с h, Na ile ta kiełbasa? "Język Polski" 1957, s.



cy w zdaniach okolicznikowych wskaźnik zespolenia zacym, nie
98 uspotykany w ogóle w języku literackim , np. zaóym ■'o-dal'i, to juif 

muieïi vynoéié śe. Zdania przydawkowe wprowadzane są przede wszy- 
skim zaimkiem co, np. sklepuv Ьуцо bargo dużo, barßo dużo żyduf, co 
mel'i sklepy; te nauóyćele, co me uêyl'it tyx, co byijp ośemnastu tak'ift roś- 
£е1апуц, co tu sum na cmyntaîu; syn na^muotśy, co ma tśy$eśći. Nieco
chyba rzadziej występuje w tej funkcji zaimek ktury np. nauäy- 
ćelki, xture bargo yadrfe śe vyraïayy; som ńekture talie stare, kture paifien- 
tajom, som odvaińik'i, kture рософда^от beg va^adya.

System syntaktyczny w odróżnieniu od systemu fonetycznego, 
fleksyjnego i także słowotwórczego nie jest w zasadzie zróżnico
wany regionalnie, a składnia gwar niezbyt się różni od składni

9 9polszczyzny mówionej , niemniej jednak, o czym świadczą powyż
sze przykłady, również w dziedzinie składni obserwujemy odręb
ności .

Z pobieżnych obserwacji słownictwa mieszkańców Sieradza wy
nika, że w ich zasobie leksykalnym znajduje się wiele słów zna
nych tylko z gwar, jak np. ino 'tylko', zaś 'potem', ńe boce 
'nie pamiętam', plunek 'pogardliwie: małe dziecko': tŷ  plunkuf 
u Л-Vf tyle; päyoievek: pSysyî a do yeći pśyo^efku i fśyslćygo, ino paki za 
pakum tam idom i wiele innych. Warto ponadto zauważyć, że w bada
nej polszczyźnie znajdują się też wyrazy i zwroty obcojęzyczne, 
przejęte przez jej użytkowników w wyniku różnorodnych kontaktów 
z przedstawicielami danej grupy językowej i częstokroć używane 
na zasadzie stylizacji. W tej roli zwłaszcza występują wyrazy 
niemieckie, które pojawiają się przede wszystkim w "żywej" re
lacji z czasów okupacji, np. pytal'i śe, cy ta śtuba j.ez naśa i mutfe, 
że j.a, no i j,us; to Да muve, źe tak'i tylko mam, a on muvi, że gut, dobry 
beńje; ja muve, £y пад даuze.

Podsumowując przedstawiony materiał, można stwierdzić, 
język mówiony mieszkańców Sieradza charakteryzuje się obecnością 
wariantów gwarowych, choć z rzadka występują w nim wyraziste ce
chy gwarowe, jak np. mazurzenie czy przejście -д w -k. Ele-

Por. S k u b a l a n k a ,  M a z u r ,  op. cit., s. 527.
99 Por. Z. K l e m e n s i e w i c z ,  Niektóre właściwości syntaktycz- 

ne chłopskiej mowy potocznej, "Język Polski" 1966, s. 245; K a m i ń s k a ,  
Relikty..., s. 139.



menty gwarowe występują często obocznie z literackimi, nie u- 
trzymują się konsekwentnie, a niektóre są wręcz wyjątkowo tylko, 
sporadycznie spotykane. Mieszkańcy miasta unikają przede wszy
stkim wymowy wyraźnie dialektalnej, co doprowadza często do two
rzenia form hiperpoprawnych. Znacznie więcej reliktów dialektal- 
nych występuje - jak można się było spodziewać - w mowie miesz
kańców najstarszych i o stosunkowo małym wykształceniu, którą 
to grupę ludności objęłam celowym badaniem. Jednak w mowie rów
nież i tych ludzi obok wielu cech wspólnych występują dość u- 
chwytne różnice.

Najwięcej odstępstw od normy ogólnopolskiej zanotowałam u o- 
sób pochodzących ze wsi, mniej występuje ich już u kobiety, która 
urodziła się w Sieradzu, ale której rodzice przybyli tutaj z pod- 
sieradzkiej miejscowości, a zupełnie niewiele - i to sprowadza
jących się do cech mało wyrazistych, które są jednocześnie pow
szechne w badanej polszczyźnie, jak rozłożona wymowa wygłosowe
go -ę czy wiele odrębności fleksyjnych i składniowych, np. sze
rzenie się w dopełniaczu 1 . poj. rodzaju męskiego końcówki -a, 
odmienna repartycja końcówek -ów oraz -i w dopełniaczu 1 . mn., 
a także inny niż w języku literackim zakres występowania nie
których przyimków i podobne - notowałam u informatorki pocho
dzącej z rodziny od pokoleń osiadłej w Sieradzu. Wydaje się, że 
również aktywność zawodowa oraz swoista ruchliwość życiowa, sta
ły kontakt z wieloma ludźmi - sprzyjają wyzbywaniu się wymowy 
gwarowej, co mogłam zaobserwować, porównując mowę dwojga małżon
ków, z których jedno - żona, gospodyni domowa posługuje się 
językiem nacechowanym szczególnie wieloma dialektyzmami, i to za
notowanymi tylko u niej, jak np. końcówka biernika 1 . poj. ro
dzaju żeńskiego -ą czy cechy poświadczone tylko leksykalnie, 
np. przez formy pyunfe czy mejy 'między'. Trzeba brać pod uwa
gę powyższe spostrzeżenia, planując dalsze badania polszczyzny 
sieradzan. Osobno należy gromadzić materiał uzyskany w starej 
dzielnicy miasta, w której zamieszkują rodowici sieradzanie, od
dzielnie natomiast teksty zebrane u ludności napływowej. Równo
cześnie zwrócić trzeba uwagę na przynależność pokoleniową, wy
kształcenie czy środowisko pracy badanych. Obserwacja polszczy
zny pracowników przede wszystkim największego zakładu przemy
słowego, jakim jest "Sira", może przynieść interesujące rezul
taty.



Wśród ludności zawodowo czynnej przeważają przedstawiciele 
średniego pokolenia, w której to grupie ludzi możn* spodziewać 
się największych różnic spodowanych pęjabywaniem w określonych 
kręgach społecznych czy zawoçjqwych. Pobieżne obserwacje dokona
ne na podstawie moich codziennych osobistych kontaktów, umożli
wiających porównanie m. in. wymowy dwu kobiet w średnim wieku, 
pochodzących z tej samej wsi, posiadających podobne wykształce
nie i zamieszkałych w Sieradzu mniej więcej od tego samego cza
su, z których jedna pracuje w "Sirze", a druga zajmuje się pro
wadzeniem domu, utrzymując przy tym ożywione kontakty z rodziną 
na wsi, pozwalają przypuszczać, że ta wyraźnie jednak zróżnicowa
na polszczyzna, obok indywidualnych predyspozycji i zdolności o- 
sobniczych jej użytkowniczek, zależna jest również od wpływów 
środowiska, w którym przebywają obecnie wspomniane osoby. Rów
nież w tej grupie pokoleniowej spodziewać się można największych 
różnic między językiem mówionym mieszkańców Sieradza i Łodzi. 
Porównanie bowiem polszczyzny najstarszego pokolenia mieszkańców 
obu miast, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy dialektalne 
w niej występujące 00, pozwala wnosić, że różnice sprowadzają 
się tu głównie do zmian ilościowych, a nie jakościowych. Wspólna 
podstawa dialektalna, wspólne zaplecze, jakie dla języka miesz
kańców obu miast stanowią gwary łęczycko-sieradzkie, pozwalają 
wydzielać podobne cechy dialektalne, gdyż "sam fakt długotrwałe
go mieszkania w mieście, stykania się ze środowiskiem wielko
miejskim nie decyduje o zmianie systemu językowego i wzbogaceniu 
własnego zasobu słownictwa"101. Polszczyznę tej jednej generacji 
użytkowników języka w obu miastach charakteryzuje silny związek 
z podłożem gwarowym, a cechy dialektalne w niej poświadczone są 
znane również z gwar Sieradzkiego. Natomiast w języku mówionym, 
zwłaszcza ludności ze średniego pokolenia, obserwować można więk
szy wpływ środowiska zamieszkania czy miejsca pracy. Na język 
tej grupy ludności silniej też oddziałuje prasa, radio czy te
lewizja, a przede wszystkim zauważa się tutaj wpływ szkoły.

100 , - por. M. K a m i ń s k a ,  Relikty dialektalne w języku mieszkańców
Łodzi, "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN" 1974, s. 121-141 oraz ta ż , Gwa
ra ludowa w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi), [w:] Słowni
ctwo gwarowe a kultura. Księga referatów, Wrocław 1975, s. 105-111.

101 M. K a m i ń s k a ,  Łódź jako teren badań językoznawczych, "Roz
prawy Komisji Językowej ŁTN" 1975, s. 59-60.



Osobną uwagę poświęcić trzeba również mowie ludzi wykształ
conych, posługujących się w zasadzie językiem literackim. Zwra
ca uwagę fakt, że w polszczyźnie także i tej grupy ludzi znajdu
ją potwierdzenie tak powszechne cechy, jak rozłożona wymowa wy
głosowego - 9  czy udźwięcznianie głosek w końcówkach fleksyjnych 
czasowników, np. pSy^al'iimy, ku£il'iźmy, a pod wpływem tego typu 
form nawet je iii. Obserwuje się tu również tak wyraziste i pow
szechnie unikane fonetyczne relikty gwarowe, jak labializacja 
nagłosowego o-, która wystąpiła w stałym związku frazeologicz
nym: watka to iuś patśSy na kśęźę yobore 'spodziewa się rychłej śmie
rci'. Zwłaszcza właśnie w utartych związkach składniowych prze
chowują się odrębności - zarówno archaizmy, jak i dialektyzmy 
w tym głównie fleksyjne, jak np. archaiczna końcówka -i: za ta

rie репорте psi męso iejom; tag goronco, £e pśi źajom.
Wszystkie powyższe spostrzeżenia są wynikiem pobieżnych tyl

ko obserwacji. Realizacje systemu języka polskiego przez siera
dzan wymagają dopiero ukierunkowanych badań, w wyniku których 
powinno się uzyskać obszerny materiał pozwalający wysnuć ogól
niejsze wnioski.
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DIALECT FEATURES IN SPOKEN LANGUAGE 
OF INHABITANTS OF SIERADZ

The article discusses dialect features appearing in spoken language of 
inhabitants of Sieradz, a town with a long and rich history. Although Sie
radz is again (after many years) the capital of the province, it is quite 
a small town - the number of its population does not exceed 30,000. The town 
is situated in the area of the so-called central Poland's dialects - dia
lects very temporary and changeable and in consequence very close to lite
rary language.

The article has been mainly based on linguistic data obtained from seven 
informants - representatives of the oldest generation.



Because Polish language of inhabitants of Sieradz has not been scien
tifically described yet, its systematic description was made taking into 
consideration mainly phonetics and inflexion and partly - word-formatlon 
and syntax. Linguistic forms true to literary language were noted first of 
all if there was a different performance of the forms in dialects. It was 
important to notice whether the describe^ linguistic phenomena were common 
and whether they tended to deteriorate; the relation between those pheno
mena and the dialects surrounding the town was also defined.

Spoken language of inhabitants pf Sieradz is Characterized by the 
presence of dialect variants though clear dialect features like mazurzenie 
(a characteristic feature of the pronunciation of Mazovian consisting in 
substituting dental stops and affricates for alveolar stops and affrica
tes) or transition of -j£ into -k appear rather seldom. Dialect elements 
often appear together with literary ones, they do not remain constantly and 
some of them are only very occasionally met. The town inhabitants avoid 
first of all clear dialect pronunciation what often leads to the production 
of hypercorrect forms.


