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Zorzycko rzecz  

 

Wraz z wysiedleniem mieszkańców Zarzecza w 1954 roku bezpowrotnie przepadła, w 

znaczeniu mowy wspólnotowej, oryginalna, niepowtarzalna zarzecka gwara – zorzycko 

rzecz1. Występowała tylko w tej jednej, niewielkiej enklawie i zdawała się spełniać wiele 

kryteriów wyspy językowej (Sprachinsel)2. Wciśnięta pomiędzy dwie duże grupy językowe 

mowy cieszyńskiej i „górnośląskiej”3, przez stulecia dzielnie walczyła o przetrwanie. Mowa 

tej niespełna czterotysięcznej grupy osób spełniała kryteria etnolektu w rozumieniu Jolanty 

Tambor4, gdyż zarzeczanie mową odróżniali się od innych, zarazem po mowie inni rozróżniali 

ich. 

 Zarzecki nauczyciel okresu przed i powojennego Antoni Ferfecki, w niepokaźnej 

publikacji Historia Zarzecza, zanotował pewne bardzo ważne zdanie wypowiedziane przez 

zarzeckich uczniów na przywitanie. Było to dokładnie przed stu laty w 1922 roku i brzmiało 

tak: Niech bandzie pochwalóny Jezus Chrystus, na wieki wieków aman.5 

 

 

 

 

 

122. Jedna ze stron Historii 

Zarzecza A. Ferfeckiego z 

wyrazami bandzie, aman 

Dwa zaledwie wyrazy, bandzie i 

aman mają znaczenie dokumentalne i są na tyle wartościowe, że mogą przesądzić o 

klasyfikacji zarzeckiej mowy pośród innych gwar, przy założeniu, że były usłyszane i zapisane 

poprawnie. Magnetofonów i dyktafonów wtedy jednak nie było. Nauczyciel, jak pisze, był 

zdumiony mową zarzeczan i określił ją tak: „Zarzecze stanowiło na Śląsku Cieszyńskim wyspę 

językową, różniącą się znacznie od gwary okolicznych wiosek. Zarzeczanie mową wyróżniali 

się i gdziekolwiek się znaleźli, zawsze byli rozpoznawani.”6 - To bardzo istotne stwierdzenia 

                                                           
1 Regionalna nazwa mowy zarzeczan. 

2 Terminu użyty po raz pierwszy w 1848 roku przez Auera-Hinskensa-Kerswilla w odniesieniu do niemieckich 

wysp językowych w Europie: Peter Auer, Frans Hinskens, Paul Kerswill: Dialect change, convergence and 

divergence in European languages, s. 221. 

3 Gwara „górnośląska” jest tu użyta umownie, prawidłowo to: gwary pogranicza śląsko-małopolskiego lub 
gwary górnośląskiego obszaru przemysłowego.  
4 P. Rybka, Gwarowa wymowa mieszkańców Górnego Śląska w ujęciu akustycznym, Katowice 2017, s. 23. 
5 A. Ferfecki, Historia Zarzecza, Zarzecze 1994, s. 12.                                                                         
6 Tamże, s. 12.  
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wykształconej osoby, która pochodziła spoza Zarzecza, ponieważ w sposób bezstronny 

potwierdza wyróżniajacą się pozycję mowy zarzeckiej pośród otaczających ją gwar.  

Obecnie w warunkach rozproszenia jej użytkowników, przestała być żywą mową tej 

społeczności. Nabrała cech gwary wymierającej, jednakże w tej pracy będzie się mówić o 

niej jako istniejącej, gdyż żyją jej nieliczni użytkownicy w sołectwie Zarzecze i rozrzuconej w 

70 miejscowościach diasporze7, a ostatnio powstają książki pisane w tej gwarze, jak 

chociażby 600-stronicowa publikacja pt. Utopce, napisana przez zarzeczanina z urodzenia. 

Tenże autor, Zbigniew Wojnar, zakończył prace nad kolejną powieścią Maryjka, jeszcze 

niewydaną, w której również znajdujemy obszerne partie dialogowe zarzeczan zapisane 

przez autora żywą gwarą. 

Kto chociaż raz miał okazję usłyszeć zarzecka mowę, łatwo zauważył, że wyróżnia się 

spośród innych dźwięcznym brzmieniem, przebijającym się w mowie, dominującą głoską a 

zwykłą lub nosową, łagodnym akcentowaniem na przedostatnią głoskę jak w języku 

ogólnym, spokojną intonacją, domieszką obcych zapożyczeń, archaicznym słownictwem i 

jeszcze czymś, co jest kluczem dla zrozumienia jej klasyfikacji, a mianowicie oryginalną 

odmianą czasownika „być” według dwóch paradygmatów, co będzie dokładnie 

analizowane.     

 

1. Szukanie śladów pisanych  

Gwara zarzecka niestety nie doczekała się dokładnych językoznawczych badań i do 

niedawna nie napisano w niej dłuższego tekstu, aczkolwiek zarzeczanie byli bliscy szczęścia, 

gdy w 1897 roku urodził się tutaj pisarz Ludwik Kobiela, autor popularnej przed wojną książki 

Żabi kraj.8 W zbiorze opowiadań niezwykle barwnie i sugestywnie przedstawił ten mało 

znany skrawek śląskiej ziemi. 

Utwór rozsławił miejscowość, lecz 

nie wyeksponował zarzeckiej 

mowy w należytym stopniu. 

Stosowana zwłaszcza w dialogach, 

rzadziej w  narracji, stylizacja 

gwarowa jest cieszyńska, co 

kamufluje swoiste słowa i zwroty 

zarzeckie, które z trudem 

119. Portret Ludwika Kobieli 

oraz strona tytułowa Żabiego Kraju z 

dedykacją autora  

przebijają się przez tę powłokę i trzeba  sobie zadać trudu aby je dostrzec:  

o czym sobie rzyczkujecie (s. 64) - o czym tak dyskutujecie; Gdo się tara korpie? (25) - kto nas 

nachodzi; joch ta jest, jo, wasza cera (25) - to jestem ja, wasza córka; chocioż mi ludzie nie 

                                                           
7 Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 223.                                                              
8 L. Kobiela, Żabi Kraj, Zarzecze 1997. 
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przają ale porno Panu Bogu (27) – chociaż ludzie mnie nie lubią, zostawiam to (powierzam) 

Bogu; pokapel na pokładzie (33) - zboże położone (ścięte, jeszcze nie ułożone w snopy); 

przerostonejmilejszy (34) – najdroższy; wyście zawsze szpasowity (35) – zawsze trzymają się 

was żarty; ku niemu przyplichcił i tak kole niego obzajtowoł (35) – przykleił się do niego i mu 

nadskakiwał; giździe sakraporcki (35) - wyzwisko od: smarkacz, sakra – święty, z j. czeskiego;  

szkyrtnął siarką po galotach (36) - zapalił zapałkę o spodnie9;  naschwol fajfke zatkał (36) – 

umyślnie zatkał fajkę; to ci czechmon (37) – to ci psotliwy diabeł;  Pónbóczek was pokorci 

(38) – Pan Bóg was ukarze; w porękomiu (44) – we swej pieczy; chromszczoki stodiobelne 

(47) – wyzwisko od: grom, piorun, sto, diabeł; Jura, cóżeś taki pitómy, czyś popyrtany? (53) – 

Jurek, coś to taki nieprzytomny, czyś umysłowo chory?; ale wóm pyro, szupi wóm pieróńsko 

(55) – ale jesteście „spietrani”;  sznapstrompeter (66) – od słów: sznaps i trómpeta (trąba); 

sakra – od słowa święty z jęz. czeskiego; to tak jak bych dostoł od razu szkiza, monda i pagata 

– to tak jakbym dostał od razu asa, króla i damę (69) -  sumieni tela worce (72) – sumieni tyle 

jest warte; Dejcież mu po fyrnioku, nie łogawcie się z taką łazugą erc pyrcokowatą (73) – 

Dajcie mu po gębie, nie cackajcie się tym łazęgą… , człon pyrc może pochodzić od pyrcki - 

mały; pieróński raubczyku - pierońsku kłusowniku; Ni ma cie gańba tak loć do wańtucha ty 

ożyroku! (79) – nie jest ci wstyd tak lać do brzucha ty pijaku; cóż też to za sztuwerok (94) – co 

to za pokraka; óni jeszcze nosili zrośloki kie my już szwercowały (98) – oni jeszcze nosili 

krótkie spodnie, jak żeśmy już przemycały, szmuglowały; tryźnić (99) – znęcać, nękać, 

męczyć; reszpicyjent (99) – urzędnik skarbowy, celnik; katać też tam (101) – ależ skąd; 

płetnica (101) – przewóz, tratwa przez rzekę; klipo stowierutno (102) – człeku marny; 

pokupili na szaty fajnego sztofu (102) – nakupili na ubrania dobrego materiału z wełny; 

bantuje po chlywku kieby operyjosz 103) – lata w chlewiku jak wariat; roskosuciła po okolicy 

(111), rozeszła, rozlazła…; tak się to korpało i fuczało (118) – tak się to coś przedzierało i 

dyszało; siedlorz (120); gospodynka ni mają tego filipa w głowie (132), gospodyni brak 

dobrego pomyślunku; a dziołsze też nic nie prowcie, boch wzion jej lonty i troche są 

popuczone (132) – dziewczynie też nic nie mówcie, bo jej zabrałem ciuchy i są trochę 

pogniecione; usnachtujesz Niymcom (154) – nadskakujesz, podchlebiasz się Niemcom; ty mie 

sam bydziesz kuniyrowoł (154) - Nie będziesz mnie robił w konia itd.    

W utworze scenicznym Gorejący skarb10 również znajdziemy przykłady śląskiej mowy 

z ojczyzny L. Kobieli, choć nie jest ich zbyt wiele. Powodem jest osadzenie akcji w 

nieokreślonej wsi w pobliżu górniczego miasta. Bohaterami utworu są tu zarówno 

mieszkańcy wsi, gospodarze, jak i górnicy, powstańcy i ludzie miastowi. Stąd też mowa jaką 

się posługują jest mieszanką gwary cieszyńskiej ze wstawkami górnośląskimi oraz słowami i 

zwrotami nie tyle zarzeckimi, co bezpieczniej powiedzieć, słyszanymi w Zarzeczu. 

Wymieniam niektóre z nich: leluja - niezaradny człowiek; dzisz go - widzisz go; dyć – przecież;  

toć – oczwiście; mały pyrtek -  maluch;  nie prowcie tego – nie mówcie tego;  kolasa – 

paradny powóz konny; chodzowoł – uczęszczał; giczale ogibać – krzywić nogi; fuczy, jak jyż z 

płonkami - sapie jak jeż z jabłkami; fuloki paplate – gaduły nieskończone; Farona kandego! - 

                                                           
9 Dawniej zapałki zawierały „czystą” siarkę, wystarczyło ją o coś potrzec, by się zapaliła, a zapalanie o spodnie 
uchodziło za spektakularne. Z powodu niebezpieczeństwa pożaru producenci z czasem wyprodukowali zapałki 
typu safety, bezpieczne. 
10 L. Kobiela, Gorejący skarb, Zarzecze 2003.  
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Do pioruna!;  Nachyto na skóre jak dioboł na odpuście. - Nałapie… ; Przylepiła sie do mnie jak 

kocur do sadła. – Przykleiła do mnie… ; berdyja, kabzon, torbiorz – wyrazy nierozpoznane.  

Ludwik Kobiela, którego pierwszym językiem komunikacji była mowa zarzecka, literat, 

mistrz słowa pisanego, folklorysta, miał wszystkie niezbędne kwalifikacje aby opracować 

zasady pisowni gwary zarzeckiej i pisać w tym języku lub stosować zapis uproszczony, 

którego i tak używa pisząc w gwarze cieszyńskiej. Wykorzystanie zarzeckiego słownictwa i 

stylizowanie tej mowy w opowiadaniach Żabiego Kraju to zbyt mało. Wszystko wskazuje na 

to, że nie docenił on unikatowości zarzeckiej gwary.   

 

    

  

     

  

 

 120. Syn Ludwika Kobieli,   

znany aktor Bogusław Kobiela                                                                  

     *** 

W drugiej połowie XX wieku, w sąsiednim Strumieniu działał, pochodzący z Rzeszowa, 

Marian Wójtowicz. Ten entuzjasta śląskiej mowy, 

którą po raz pierwszy usłyszał od babci, jako jeden z 

nielicznych był świadom wyjątkowości gwary 

zarzeckiej i apelował o jej zbadanie11. Ten 

wszechstronny twórca, również utworów 

scenicznych, w dwóch krótkich przedstawieniach o 

zabawnych tytułach Fojt to je fojt i zbyte oraz 

Włómani z gwołtym12 wykreował postacie 

zarzeczan mówiących po swojemu. Role fojta 

Smyczka i jego żony fojcinej Smyczkuli są najpewniej 

pierwszymi tekstami zarzeckiej mowy zapisanymi 

kiedykolwiek!  

121. Okładka książki Roztomili ludkowie, M. 

Wójtowicza 

Utwory pochodzą z lat 80. minionego wieku, opublikowane dwukrotnie, ostatnio w 2021 

roku przez Biblioteczkę Nowej Formacji w książce Roztomili ludkowie. Książka, wraz z 

                                                           
11 M. Wójtowicz, Roztomili ludkowie, red. Mirosław Siemiński, Mnich 2021, s. 171-172. 
12 tamże, s. 13-50. 
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niewielkim, 16 stronicowym słowniczkiem okolicznej gwary, może posłużyć jako znaczące 

źródło językoznawcze.  

Wójtowicz zastosował własny system zapisu zarzeckich głosek: Widząn tąn krowąn. 

Idąn z Jónkąn na szpacyr. Jadąn kóniąn po siano. itp. Jednocześnie przekazał czytelnikowi 

ważną instrukcję: głoskę zapisaną ąn, należy wymawiać jak francuskie en, jak w wyrazie 

enfant. Któż dzisiaj zna francuski, choć dla chcącego nic trudnego (patrz google translator).  

Przyjrzyjmy się temu systemowi. Litera ą wskazuje na samogłoskę a, którą należy 

unosowić. Zapewne jest ona najbliższa głoski zarzeckiej. Niezbyt jasne jest natomiast użycie 

podniesionej litery n, czyli n. Wydaje się bardziej zasadne użycie dwóch liter do dwóch 

sytuacji, jak ukazuję na przykładzie: gąnsi, cząnsto, Jąndrys. Oraz: widząm tąm krowąm.  

Utwory Fojt to je fojt… oraz Włómani… mimo iż niezwykle cenne dla potrzeb 

badawczych zarzeckiej gwary, to jednak nie są wyposażone w dostateczne zasoby dla 

obserwacji wielu zjawisk języka, choć, jak każda sztuka teatralna, ukazuje żywy język poprzez 

zastosowane dialogi. Wójtowicz odniósł się także do kwestii pochodzenia zarzeckiej gwary, 

słusznie sytuując ją pośród gwar starośląskich13.    

 

     *** 

 
Sporą niespodzianką dla zainteresowanych zarzecką mową jest obecność materiałów 

językowych pochodzących z Zarzecza w Małym Słowniku gwar polskich, pod redakcją 
Jadwigi Wronicz, wydanym w Krakowie w roku 2010. Jest to publikacja pierwsza tego typu 
od czasu ukazania się słownika Jana Karłowicza w 1911. Są w nim 34 hasła wraz z 
kontekstami zdaniowymi zanotowanymi w gwarze zarzeckiej. Pochodzą od 9 autorów. Nic 
bliższego nie sposób się dowiedzieć, np. jak trafiły do Zakładu Dialektologii Polskiej Instytutu 
Języka Polskiego PAN w Krakowie. Znajduje się tam kartoteka, która jest największym 
zbiorem polskiego słownictwa gwarowego. Liczy ok. 2,4 miliona fiszek. Nadal zawierają 
część nigdzie dotąd niepublikowanych materiałów zapisanych przez dialektologów podczas 
badań terenowych. W większości są jeszcze nieopracowane, stąd w tytule słownik mały a nie 
wielki. Większość zgromadzonych danych jest w postaci analogowej, na papierze, aby je 
opracować należy je ręcznie przetworzyć do postaci cyfrowej. Być może zawierają jeszcze 
inne perełki gwary zarzeckiej i w przyszłości dowiemy się o nich?  

Znane są nazwiska autorów, którzy opracowali informacje z Zarzecza, zapewne nie 
byli tu osobiście, gdyż jest ich aż dziewięcioro. Ktoś te dane musiał im przesłać. 
Przypuszczalnie mogło się to stać w latach 50. lub nawet 30. XX wieku. Przy każdym haśle 
figurują inicjały, stąd wiemy od kogo pochodzą: AKS - Anna Kostecka-Sadowa, AN - Anna 
Niezabitowska, EP - Emil Popławski, JR - Jerzy Reichan, JW - Jadwiga Wronicz, MB - Monika 
Buława, MT - Maria Tokarz, RK - Renata Kucharzyk, WW - Wiktoria Wójcicka. 
 
Poniżej prezentuję całość zarzeckich materiałów ze słownika. 
 
ckliwo, cliwo 'tęskno, nudno': Tak mi było ckliwo Zarzecze ciesz; Śl pd, Mp pd i zach. AN 

                                                           
13 Tamże, s. 172.  
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facka 'uderzenie w twarz': Dostoł facka Zarzecze ciesz; pog Śl i Mp pd-zach. MT  
gładki 'śliski': Gładki, śliski (o rybie, ślimaku) Zarzecze ciesz; Śl pd. MT 
gruchać 'stukać, uderzać, dobijać się': Gruchać do dwiyrzi Zarzecze ciesz; Śl. MT 
grzebełko 'narzędzie (specjalna graca) do usuwania popiołu z pieca kuchennego 
lub węgli z pieca chlebowego': Pod blachę - grzebełko Zarzecze ciesz; Śl. MT 
jaruga 'kałuża, rzadkie błoto, teren podmokły': Jaruga - taki kowiór, tako trząsawa, 
co się przepadnie do tego Zarzecze ciesz; Śl pd, Mp. JR 
jedzak 'osoba do wyżywienia lub osoba jedząca coś': Mo tela a tela jedzoków Zarzecze 
ciesz; Śl pd. RK                                                                                                                                                 

krzyć się 'krzewić się': Krzi sie, z jednego zorka wypuści sie ze trzidzieści Zarzecze ciesz; Śl, 

Mp, Maz, Wp pd. RK                                                                                                                                   

luftować 'wietrzyć': Pierziny luftować, jizbą luftować Zarzecze ciesz; Śl. RK                                

mondel 'kilka lub kilkanaście snopów zboża ustawionych razem do suszenia w polu': 

Mondele ze snopków do krziża się ukłodo Zarzecze ciesz; Śl. RK                                                  

opaterny 'ostrożny, przezorny': Taki człowek uopaterny na wszystko Zarzecze ciesz; Śl pd. RK 

owsianka 'odmiana gruszek': uOwsiónki na uowieśne żniwa były Zarzecze ciesz; Śl, Mp. WW 

ozdrzeć 'o roślinach: dojrzeć': Doczkej, aż to uozdre Zarzecze ciesz; Śl pd. RK                               

panna 'kopka zboża w polu stawiana w specjalny sposób': Stawio się kozły, babki, panny 

Zarzecze ciesz; Śl, Mp pd. WW                                                                                                              

partyka 'duża kromka; pajda': Partyka chleba Zarzecze ciesz; Śl. RK                                               

pichnąć 'czmychnąć, uciec': Pichła do pola Zarzecze ciesz; Śl pd. AN                                               

płat 'zapłata, wynagrodzenie': Mo mały płat Zarzecze ciesz; Śl pd. JW.                                   

pochybić (się) 'zabraknąć, nie udać się': Pochybiło sadzónek Zarzecze ciesz; Śl. AN  

podsterczyć 'podstawić, podsunąć': Tam się to pudełko podstyrczy Zarzecze ciesz; Śl pd. WW                                                                                                                                                

poobiadować 'zjeść obiad': Niech se pón poobiaduje Zarzecze ciesz; Śl pd. RK                           

pracny 'wymagający wiele pracy': To był procny chlebiczek Zarzecze ciesz; Śl, Mp pd. JW. 

przybadać 'przystać, zgodzić się': Przibadoł na to Zarzecze ciesz; Śl. AN                            

rozstoparczyć 'rozczapierzyć, nastroszyć: roztoparczony Zarzecze ciesz; Śl. WW                     

rozżgnąć 'zapalić': Rożgnyć światło Zarzecze ciesz; Śl pd. AN                                                              

smyk 'włóczęga': Taki smyk, sie smyko chałpa od chałpy, a robił nie bydzie Zarzecze                           

ciesz; Śl. JW.                                                                                                                                                              

snażny 'schludny, czysty': To je snożny człowiek Zarzecze ciesz; Śl. JW.                                             

szerzyna 'pas lub klin tkaniny przeznaczony do zszycia np. na spódnicę lub suknię;               

bryt 'Szyroko, wónsko szyrzina Zarzecze ciesz; Śl pd, Mp pd. MT                                                            

śfitać 'kopać, wierzgać': Kóń śfice, nie śfitej nogami Zarzecze ciesz; Śl. JR                                        

śmiergust 'śmigus': Prziszlimy tu po śmierguście Zarzecze ciesz; Śl pd. MB                                        

uskarżyć się 'poskarżyć się': Tam sie uuskarżył swojimu ujkowi Zarzecze ciesz; Śl,Mp pd. JW.                                                                                                                                                  

uszczypić 'uszczypnąć, ukąsić': Jak by go uuszczypił Zarzecze ciesz; Śl, Mp pd. AKS                     

uwalić 'ukroić': Tako pajto chleba uuwalił Zarzecze ciesz; Śl pd. AKS                                              

wrzawy 'wrzący': Wrzawo woda Zarzecze ciesz; Śl. EP                                                              

wybleszczyć 'wytrzeszczyć, wybałuszyć (oczy)': Wyblyszczył uoczy Zarzecze ciesz; pog Ślpd i 

Mp pd-zach. WW 
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W przedmowie do słownika znajduje się szereg objaśnień dotyczących sposobu zapisu 
tekstów gwarowych, zwłaszcza informacja, że przedstawiony materiał został zapisany 
pisownią ogólnopolską, nie pismem fonetycznym, tak aby można było z niego korzystać bez 
specjalnego przygotowania filologicznego. Hasła sprowadzone są do postaci literackiej, 
dopiero w zdaniu przybierają postać gwarową.  
 

Omówienie autorskie (Z. Nowrotka), wybranych z ogólnopolskiego słownika gwar, 

haseł zarzeckich: 

Dostoł facka – W tym określeniu należy zwrócić uwagę na zapis słowa facka. Jest to 

rzeczownik w Dopełniaczu, więc powinien mięć końcówkę w postaci nosówki. Osoba 

zapisująca to słowo nie usłyszała charakterystycznej, krótko brzmiącej w wygłosie zarzeckiej 

nosówki –ã, stąd końcówka -a.    

Jaruga - taki kowiór, tako trząsawa; Ten wyraz rzeczywiście oznaczał moczary, teren grząski. 

W tym przypadku, z braku innej, osoba zapisująca ten wyraz użyła w odniesieniu do 

zarzeckiej nosówki polską literę ą. Identycznie jest w słowie jizbą luftować (izbę wietrzyć). Z 

kolei w słowie mondele … ze snopków do krziża się ukłodo, zarzecka nosówka została 

zapisana jako samogłoska o, która w słuchu jest bardzo bliska ą i zarzeckiej ã. Identycznie jest 

w dwóch słowach Tako pajto … chleba uuwalił.  

Dwie literu uu w słowie uwalił oznaczają labializację u, którą częściej spotykamy zapisaną u 

różnych autorów w postaci łuwalił lub wprost łuwalił. 

W haśle: Kóń śfice, nie śfitej nogami występuje rzadka końcówka –ce lub -dze: świce (świta … 

nogami), padze (pada), badze (bada), z piwnice (z piwnicy), do Rudzice (do Rudzicy).  

W haśle rożgnyć światło godna zauważenia jest końcówka –yć, a nie –ónć rożgnónć, jak 
zapisują inni autorzy piszący zarzecką gwarą. Podaję inne przykłady tej grupy czasowników w 
bezokoliczniku: bodnyć, chynyć, fuknyć, fyrtnyć, gabnyć, grajfnyć, klupnyć, kopyrtnyć, 
maznyć, pajtnyć, żynyć. Tego typu czasowników jest około 40.  
 

Co do wartości znaczeniowej wyrazów, to również należy docenić ich istotny walor.  
Następujące z nich są wyrazami swoistymi: gładki – jako śliski; owsianka – jako odmiana 
gruszki, pochybić – braknąć (Pochybiło sadzónek); podsterczyć - podstawić, podsunąć; 
partyka - duża kromka, pajda; snożny - schludny, czysty To je snożny człowiek (w cieszyńskim 
jest snoga, osnożóny); wyblyszczyć - wytrzeszczyć, wybałuszyć (oczy). 

 
Z tych kilku analizowanych przykładów można wyciągnąć ważne wnioski. Badacze 

zarzeckiej mowy, nawet na tak skromnie reprezentowanym przykładzie zauważyli szereg 

charakterystycznych zjawisk, zwłaszcza zaś występowanie symptomatycznej nosówki 

„zarzeckiej”, dla której w międzynarodowym alfabecie fonetycznym najbliższym znakiem dla 

zapisu jest litera ã. Owa nosówka potwierdzona i zarejestrowana przez naukowców stanowi 

bezcenną wartość dla dokumentacji zarzeckiej gwary.   

 

      *** 
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Z niemałymi oczekiwaniami wziąłem do rąk książkę Zbigniewa Wojnara Utopce, 
wydaną w 2021 roku. Czytając zwiastuny oraz wstęp Grażyny Uchyły-Godziek można się 
dowiedzieć, że w potężnej 600 stronicowej księdze, autor rodem z Zarzecza, opisuje życie 
mieszkańców tej wsi i to w „języku używanym przez zarzeczan”. Przyjąłem te słowa jako 
zapowiedź z kategorii ostatniej szansy spotkania mowy zarzeczan w formie pisanej.  

Po przeczytaniu tej obszernej 
pracy czytelnik może odnotować, że 
dzieło posiada co najmniej dwa 
znaczące pokłady wiedzy o Zarzeczu: 
dotyczący realiów życia wsi oraz 
mowy jej mieszkańców. Pierwsza 
grupa tematyczna została już 
omówiona w rozdziale Historia i 
teraźniejszość. Obecnie zapoznamy 
się z kwestiami językowymi utworu.  

 

125. Okładka książki Z. Wojnara Utopce 

Partie narracyjne książki pisane są polszczyzną. Natomiast zapis gwarowy ulokowany 
został w partiach dialogowych, których jest znaczna przewaga. Nie są jednak w całości 
pisane gwarą, lecz stylizowane na gwarę poprzez użycie charakterystycznych wyrazów, 
zwrotów itp. Przykładem może być akapit z początkowych kart książki, s. 3: 

- „Anielka cupnij i łobocz jakie ryby, czas pomyśleć jak je chycić? Starzyk dycki godoł, że do 
ryb trza mieć cierpliwość. Kaj są małe płotki to i wielko ryba się trafi. Gadają we wsi, że ze 
stawu uciekły kapry po ostatniej ulewie. W Bajerce woda sięgała krańców brzegów. Starzyk 
prawił mi jak mą to zrobić, bo od lat chytoł ryby i chowoł pszczoły.”    

Tłustym drukiem oznaczone zostały wyrazy gwarowe. Pozostały tekst, będący w 
znacznej przewadze, został zapisany w języku ogólnopolskim. Użyta technika stylizacj 
gwarowej jest więc wyraźnie widoczna. Oczywiście to autor decyduje o wyborze sposobu 
pisania. Są partie tekstu, nieraz dłuższe, w których brak nawet stylizacji, jak np. w obszernej 
relacji Ottona z wojny pod Stalingradem (s. 344-348), która sprawia wrażenie tekstu 
publicystycznego. W innych miejscach możemy natrafić na sytuację odwrotną, na żywą 
mowę zarzeczan: Elza, kuknij do komory, eli tam jest kołocz, a jo przigotujym bonkawy. Od 
tej pogody je żech dzisio tako bałamontno (…) (s. 334) itd. Niespodziewanie natrafiamy w 
tym fragmencie na nietypowe „znalezisko” w postaci rzadko spotykanej starosłowiańskiej 
partykuły pytającej eli. Prawdziwa językowa perła!    

Obszerne rozmiary książki, ilość podejmowanych tematów, bogactwo zasobów 
słownictwa gwarowego w książce Utopce pozwalają autorowi w stopniu znacznym na 
literacką dokumentację mowy zarzeczan z połowy zeszłego wieku. Podejmijmy się próby jej 
klasyfikacji. Miejsca występowania poszczególnych zjawisk oznaczam w nawiasie numerem 
strony z myślą o wszystkich, którzy zechcą wykorzystać ten obszerny materiał dla 
ewentualnych potrzeb badawczych, czy publicystycznych.   

 1. Najwartościowszą grupę wyrazów nazwijmy tutaj leksyką swoistą. Obejmie ona wyrazy, 
które często występują w mowie zarzeczan, a nie występują lub używane są bardzo rzadko w 
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innych gwarach. Nie trzeba przekonywać, że tego typu słownictwo stanowi istotny walor 
publikacji:  

apcug - zrobić coś w pośpiechu; asterunek - pobór do wojska, w cieszyńskim asynt, 
asyntyrunek; bantować - tłuc się, hałasować; bat(ł)uszonka – mięta; becaty chleb – zakalec; 
błaszka - podłoga drewniana; bodła mnie pszczoła – użądliła; bonkawa - kawa zbożowa; 
bracik – brat; brufana – brytfanna; charmazie - badyle, chrust, w ciesz. charapuci; 
cwankować - palić fajkę; czakać – czekać; czerstwy - w znaczeniu świeży, czysty; drap – 
szybko; drzewionka, drewutnia, kucza - drewniany dom, lichy; drzymota – niedorajda w 
ciesz. senność; działać masło – robić (ubijać) masło; farfong –zasłona; fyrniol - gęba, w ciesz. 
fyrniok; gąnsi – gęsi; gryfniok  - przystojniak; hapelować - protestować, odwoływać się; 
kaleruba – kalarepa; kampka – górka; karwynczeć  - narzekać na zdrowie, niedomagać; 
klejzać - ślizgać, w ciesz. kiełzać; kluski siwe i biołe; łąg – łąka; kr(e)ypina - kolorowa 
marszczona bibuła, w ciesz. krepa; mandora - babka żyta z 9 snopów związanych powrósłem 
i nakrytych czepcem, ciesz. szmaciana lalka; marekwica – marchew; miechorz – złodziej, 
mun(m)iczki – baśniowe stwory, nagarusili - nabałaganili; obile - zboże; na (w)rymby - na 
opak, na lewą stronę coś ubrać; opa(o)łka - słomiany koszyk; ostróżyny – obierki; pasiorz – 
pasterz; pietruzela – pietruszka; pozywać – zapraszać; przybledzione – wyblakłe; rojmatyka -  
reumatyzm; sipa – łopata; soroń - gbur, prostak; som gryf - sama, czysta uroda; sfij szlauchy - 
zwiń węże; straszecznie – strasznie; szantofel – portmonetka; szumcować - kłócić się; 
szurgoty – ubranie; szustać – płukać; szwiec – szewc; ściybło – źdźbło; tancbila - podest do 
tańczenia; terosikej – teraz; wiyrzbicz – wierzbina; włosy lokate - w loki; wypiór – upiór; 
wypławić – wykąpać; wyszachtuj – wykop; zagałuszyć – zabić; zarosi, zarosikej – zaraz; 
zatopić piec – rozpalić piec; zicnij – usiądź, siadaj, zwielbić (raczej zwielebić) - urządzić, 
przygotować; zwón - dzwon itd.   

2. Typowymi dla zarzeckiej gwary są także wyrazy zawierające a przegłosowe oraz a nosowe. 
Nie występują w tekście Utopców wystarczająco często, niemniej pojawiaja się, co dowodzi 
świadomości piszącego o takim zjawisku: jo cie przeproszą (24), czamu (452), gamba (39), z 
gamby (129, 270, 339, 495), gąsi, habama, jadamy (83, 340), podjadamy (420), oporządzam, 
osanka, przed sią, wą (wam), żamła, mą nowina, nie mą sił do tańca (358), chłopą wystarczy 
gorzołka (362), do sia (do siebie, 78, 372), mą nadzieję (381, 435), wymieszą (389), mą was 
rada (467), pasowali do sia (542), od serca dową (586), mą pilobą (40).  

Autor zapisuje a nosowe intuicyjnie poprzez zastosowanie liter: ą, am, an lub 
samotnego a w wygłosie (na końcu wyrazu).   

3. Czytelnik, który jest użytkownikiem mowy cieszyńskiej dość szybko zauważy, że wiele 
wyrazów, zwrotów oraz form gramatycznych jest mu znanych i ta właśnie gwara przebija i 
nadaje ton wypowiedziom bohaterów książki. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż gwara zarzecka 
bazowała na cieszyńskiej zarówno w leksyce, jak i stylistyce. Wymieniam najczęściej 
spotykane w utworze „cieszynizmy” pospolite:    

ancug, aspóń, babucie, bąbony, banhof, berać bojki, be(s)zkuryja, beztydziyń, biglowani, 

błoznujesz, bryle, buchta, chnet (hned), cera, cesta, chlasta, chledać, chłapcy, chynyć, cimok, 

cug, Cysaroki (Ślązacy cieszyńscy), czachmarzy, ćma, dej pozór, deka, koc, delówka, diosecki, 

dociyrny, doczkać, dopalować, dożyrosz, drzistać, dycki, dyć, dwacet, dziedzina, fajermani, 

fulać, galaty, gańba, gibel, gibko, giczal, gizd, gorko, gzuć, hóncwot, jodło, je(y)ny, kabot, 

kapka (w znacz. trochę), kapsa, kibel (wiadro), kiszka (zsiadłe mleko), klamoty, klepeta, 
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kludzić, poskludzać, klupać, kormik, kragiel, krawal, kreple, krupniok, kulok, lajbik, laksyrka,  

lawór, kuchyń, leberwurszt, łepeta, masne, młoducha, mocka, morus, na bezrok, nachytoł, 

nagrowali, naprać sie, niemocny, obalić, oblyc, odbyć (nakarmić zwierzęta domowe), parzok, 

pieśniczka, płaczki, płonki, po fyrniol(k)u, pofurgosz, pokrążej, pomału, posznupać, potek, 

potka, potkowie, (iść, być za potka), pozór, pragliwy, prawić, preswurszt, Prusoki (Ślązacy 

górnośląscy), przeca, przeluftować, puc, puczyć, pusy (dać pusy – pocałować), pyndziałek 

(poniedziałek), spuczyć, rajczula, rechtorka, rozprawiać, ryma, ryżok, rzykać, sagi, seblyc, 

sebuj, siedlok, sfij (zwiń) skiż, skozoł (powiadomił), spadki, spomnienia, starka, starzik, 

strómy, sumeryjo, swaczyna, szafarnia, szaflik, szkloki, szloga, szpajska, szrank, sztelować, 

szumne, szykowno, śpiycho, toć, tropi, trusioki, uszporować, utopiec, utropa, wadzić sie, 

wajca, warzy, wónio (pachnie), wóńka, wyciepać, wymarasili, zastarany, zawrzyli, zdrzadło, 

ziorkowo kawa, zamaraszóne, zmierzły, zocny, zolycić, zrychtować itp. 

Nie podaję ich znaczenia (prócz kilku rzadziej spotykanych), gdyż są one dostępne w 

licznych, także internetowych słownikach cieszyńskiej gwary.  

4. Następną grupę wyrazów można określić jako „cieszynizmy” rzadkie (część tłumaczeń 
własna Z.N.) Ich obecność w gwarowych partiach Utopców jest równie ważna, gdyż niejeden 
z wyrazów jest w gwarze ogólnej już archaizmem lub został z niej całkiem wyrugowany. Są 
to: aspoń - chociaż;  bachnąć; bambetle - tobołek;  baż(rz)oł; bindel, bindla - krawat na stałe 
związany, węzeł;  bodziok - nóż;  brezle - bułka tarta; bróg - kopiec w polu na ziemniaki, 
buraki; bulaty - niezgrabny, prostacki; burdak - młynek do czyszczenia zboża; cackać 
śmietónke na masło; cajtóng - gazeta; celina - rodzaj gliny lub gliny na cegłę; chwost - ogon, 
starop.; ćmawo flaszka - butelka ze szkła przyciemnianego; czoprać - kąpać; deka - w znacz. 
koc, również na konia; dłaszka - podłoga;  drancze - listwy pod dachówki; drap, na drap, 
drapym - szybko, w pośpiechu; egzecyrować - dyscyplinować, ćwiczyć; fanta - zwyczaj, 
nawyk; feszter - leśniczy; filować - napełniać; forszt, foszt - gruba deska, belka; gardawa - 
nadzienie do krupnioków; gelynder - poręcz; gibel, izba w giblu - pokój na piętrze, facjata;  
globin - pasta do butów; gor - zwłaszcza lub upał; gość - garść; grady - gorączka; hawiernia - 
kopalnia; kierchow - cmentarz; klepeta - nogi;  kokot - kogut; koło - rower; kosok - sierp;  
kucza14 - licha chata;  kuliki - kołki do wiązania zwierząt na łące; kust - wyżywienie; laksyrka - 
biegunka; leżmo - na leżąco; łąg - łąka; maszklaty - obślizły; obile - zboże;  osnożyć -  
wyczyścić, posprzątać;  ostuda - kłopot;  oszydzić - wyszydzić, oszukać, wyśmiać;  otwórz 
dźwiyrze do korzon - na oścież; linia - leśny dukt, przesieka; padół - kaczok, dół z wodą koło 
domu; paler - majster na budowie; pieczok - ziemniak pieczony na blasze; piloba - pilna 
praca; pochać - broić; pozdel - wzdłuż; poż(rz)ad - prędko; prodło - pranie; rozniemóg - 
rozchorował; sakra kluku - łagodne przekleństwo kierowane do dziecka, czechizm; schyrknąć 
się - zwołać się, zgromadzić; smowy - zmówiny; snoga - czystość, porządek; stodiobelnik, 
stojmo - na stojąco; straszecznie - strasznie; stróżok - siennik, materac; stwora - kobieta; 
szantofel - portmonetka; szarwak - praca społeczna na rzecz gminy; szelóntać - potrząsać; 
szesnost - szesnaście; szmulić sę - paradować; sztrom - prąd; szure - krzywe, zezowate; 
szustać - prać lub płukać; śmiertka - śmierć), trzycielina - starte ziemniaki; wysłużka - zapłata 
dla parobka, tutaj ciastka dla domowników po zakończonym weselu; szutki - lekkie buty; 
szyrzina - szerokość; tacik - tatuś; tajlować - dzielić; tej - herbata; tryjer - urządzenie do 
czyszczenia ziarna; tyrtać - szybko mówić, terkotać; usiotać - zamęczyć; westa fotra - 

                                                           
14 W. Doroszewski, Słownik Języka Polskiego, w- wa 1958.   
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kamizelka ojca; wrzawy - gorący, gotujący się; wszynoki - małe wszy; wynokwiać - wydziwiać; 
wysztiglowana - wystrojona; wyzgiyrno - baba obrotna, żwawa; zarozki - zaraz.  

5. Z racji bezpośredniego sąsiedztwa Zarzecza z terenem górnośląskim, następował z tego 
kierunku określony wpływ na mowę zarzeczan. W utworze występują także górnoślązacy. Z 
tych dwóch powodów natrafiamy na grupę wyrazów typowych dla tego środowiska 
językowego: afa, Agnysa (Agnieszka), ajnfart, anong, bamber, bana, bifyj, bratruła, brif, 
cajtóng, cołkym, cyja, farbiczki, fligry, galert, gardiny, gnojok, grincog, gumiklyjzy, halba, 
hantuch, ipi, karminadle, kichol, krauzy, lauba, macha, nupel, plompa, pulok, ryl (łopata, 
szpadel), sznichta, tłuste, tej, tyja, waszpek, wulec, Yntol (Ernest), zista, zołza itp.   

6. Spory zasób leksyki w tej książce jest typowy dla całego obszaru śląskiego. Nazwijmy taką 
grupę wyrazów ogólnośląskimi. Ograniczam się do podania przykładowej reprezentacji tego 
typu wyrazów spotkanych w tekście: ja w znacz. tak, ciepać, przeluftować, gryfno dziołcha, 
kamrat, szwarny, plac, maszka, mantel, marekwia, sztrom, banhof, cug, zicnąć i wiele innych.   

7. Liczną grupę stanowią wyrazy różnego pochodzenia, lecz zakorzenione w języku 

ogólnopolskim, niesłusznie tłumaczone w przypisach jako gwarowe: bałamutny, 

baraszkować, chędogo, chichrał, flaszka, fura, kiecka, kurował, oferowoł, fara, spiżarka, 

sztama, weki, zakapować, zaszlachtować i inne. Zdarzają się w tekście wyrazy i formy 

pochodzące z innych regionów: chodźta, Kazik (367), mliko (137, 520), piknie (174, 242), 

uważoj (82), zajadem (384), zabijacka (315), kany (34), smreki (384).  

8. Niedoskonałością w doborze słownictwa jest niewykorzystanie określeń typowych dla tej 

gwary. Podaję zestaw par, jak jest i jak powinno być: rudzielec (48) - ryszawiec, rzypak (182) 

– raps, osprzęt dla konia (244) - zbroja, lejce (122, 255) - opraty, kwaśne mleko (265) - kiszka, 

bożątko (67, 296) - bożatko, jesteś tutejszy (40) – jeżeś stela; synku (43) – sanku, bramy (277) 

- szlogi, boncloki (266) - becoki, polić majówki (59) – polić sobótki, druhny (64) - drużki, 

pęcherz (119) - pacharzina, jodyn (129) - jedan, kany (34) - kandy, trawa leśna (458) - 

włosióna, dogadywanie się z sąsiadem (532) - sprząganie, sonie (396) - strómbek itd.  

9. Zarzecze mieści się w obszarze izofony aorystu -ch oraz partykuły twierdzącej ja. Dla 
niewtajemniczonych brzmią te określenia zagadkowo, lecz chodzi tu o popularną dla całego 
dialektu śląskiego końcówkę czasownika czasu przeszłego: zrobiłech, godołech, prziniósłach. 
W drugim przypadku mowa o partykule twierdzącej ja, czyli w języku polskim tak. Te dwie 
cechy są do tego stopnia charakterystyczne dla całego Śląska, że ich występowanie w danej 
gwarze nieraz przesądza o jej przynależności do tego dialektu. Obydwie te cechy rzadko 
występują w tekście Utopców, autor stosuje końcówkę z języka ogólnopolskiego. Tak więc 
mamy: bołem (4), godołem (5), chyciłem (7) itd., aczkolwiek formy z aorystem –ch 
występują, lecz rzadko: bołach (190, 334, 361, 498), miołech (79), dałach (174). Podobnie 
jest z partykułą ja, też spotykamy ją rzadko, np. na 362 stronie w zdaniu: Ja, tyn bindel mi 
bodzie pasowała.  

10. Osobna, niezwykle ważna kwestia jest związana z czasownikiem być, ze względu na to, że 
jest on jednym z najpopularniejszych wyrazów we wszystkich językach indoeuropejskich. W 
językach fleksyjnych, jak polski wraz z dialektami, ma szczególnie rozbudowaną odmianę. 
Zbigniew Wojnar jest pierwszą osobą piszącą po zarzecku, która podjęła się próby zapisu 
tego wyrazu w jego różnych formach, gdyż czasownik być odmieniał się w gwarze zarzeckiej 
inaczej niż w j. polskim, gwarze cieszyńskiej i „górnośląskiej”, co jest dowodem odrębności 
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mowy zarzeczan. Z. Wojnar odmienia go tak: jo bołech, bołach, ty bołeś, bołaś, on boł, ona 
boła, jo bode, ty bodziesz, ona bodzie, my bodymy, wy bodziecie, oni bodóm; bołby, 
bołaby, bołoby itp.  

11. Tekst książki Utopce obfituje w liczne powiedzonka, złote myśli, niekonwencjonalne 

wypowiedzi, zwroty, co niezmiernie ubogaca treść dialogów, rozmów, świadczy o bogactwie 

językowym mieszkańców. Zarazem jest bardzo mocną stroną pisarską Z. Wojnara, który 

zapamiętał i uwiecznił ich nieprawdopodobne bogactwo: ty diosecki honcwocie (2), diosecki 

giździe (7), tyś jest kąsek wypola (7), dejse pozór, żebyś nie nachytoł (3), z tatom my uznali 

(5), chudy jak tyka, chudy jak sztacheta, chudy jak ciga na wiosnę (319), nie rób to drap (20), 

mosz recht (32, 75), trzymała z Niymcami, tyrtosz a tyrtosz (126), bakosz aż ci sadze z rzici 

lecą (182), wlecioł rzyciom do kibla (130), coch to mioł pedzieć a nie scyganić (135, 110, 224), 

kto długo lygo, tego chlyb odbiygo (135), dobro frelka nika się nie smyko (223), szedł piknie 

za moją dupą (243), nie rób gańby ani ostudy, nie rób z nas błozna (256), tu mnie żgo, a w 

rzyci mi lajerka gro (256), cóżeś zaś zmaścił (261), zeszli się jak pszczoły do ula (332), z gamby 

mi to wyrwołaś (339), ale cie wybiydzili (334), nad łepetami lotały fligry (343), zawsze 

błoznujesz (369), bier się do spanio (440), żónaci siedzóm na żici w chałpie (405), dóm ci pusy 

(407), mosz pusy ody mnie (304), cała izba zamaraszono (392), tata mnie oryczy (441), 

wysrany na gorzołkę (482), postawił mnie na giczale (482), wychlastali flaszka (482), naprali 

rzyć (482), jak popuści (483), cipki się postarały (500), upiykłam cipkę i zajączka (496), tako 

gimnastyka małymu nie zaszkodzi (499), wisi na hoku (499), wiysz przeca, że ci przajym (520), 

nie wiadomo kiery je kiery (585), spragnionych trzeba pokochać (591), oblecz to na wrymby 

(na lewą stronę, 408), zmazani jak babucie (414), tyn pieron zaś charboty nie sebuł a świyżo 

pomyte (41), tropi mie, co powiedzą (41), mą piloba wybocz (40), byłoby nas gańba (43), 

stworo, być że też inkszo (59), ożralec zmordowany poszedł spać (63), pamiętej nie dzicz 

(63), wydarzył się jak ślepiej cipie (64, 83), żeby tylko tam nie napochoł (65), prziszoł do 

chałpy z oklepaną gambą (368), ciepiesz się jak opałka za wozym (83), cieszysz się jak sago w 

pokrzywach (85), wiysz tela co zjysz (85), on mo tako fonta (104), austriackie godanie i 

komedyjo (110), tam na banhofie zicnymy do cugu (138). I inne: chycym cie za loto to zaroz 

pofurgosz, po kim żeś taki porwany, miała z wami utropa, pił tran na lązok, podziuboł i 

zostawił. I tak dalej.    

Pewna część z tych powiedzonek funkcjonuje także w innych rejonach, w zarzeckim 

wariancie nabierają jednak nowego interesującego, nieraz kapitalnego brzmienia. A może 

niektóre z nich powstały wśród tego ludu, jak chociażby: Po coście tu przyszli zarzeczanie 

pyszni? (281).  

12. Autor nie wykorzystuje ó pochylonego do zapisu wyrazów, gdzie ono występuje, 

co wzmocniłoby ogólne wrażenie gwarowości tekstu. Jest godom - zamiast godóm, dom – 

dóm, som – sóm, on – ón itp.  

13. Czytelnik może też stanąć przed problemem identyfikacji swoistych form 

zarzeckich powodu różnic w ich zapisie: pojadamy, pogodomy i pomyślymy (328). Trzy różne 

końcówki na jednej stronicy, gdzie tylko pierwsza jest zarzecka. 

14. Problemem dla Czytelnika może być brak oznakowania autorów wypowiedzi w 

dialogach, zwłaszcza tam, gdzie w rozmowie biorze udział więcej osób oraz nieobecność 
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korekty w zakresie polskiej pisowni oraz nieliczne rzeczowe błędy, jak np. pisownia nazwy 

Podjaz.  

 

Zamiast podsumowania:  

Językowa warstwa Utopców Z. Wojnara przypomina bogato zastawiony stół pełen 
różnych smakołyków, pochodzących z kilku miejscowych regionalnych kuchni. Zarzeckich 
maszkietów jest na nim najwięcej. Trzeba je umieć rozpoznać, by delektować się ich 
nadzwyczajnym smakiem. Pomocna tu będzie pewna wiedza, najlepiej miejsce urodzenia, a 
może wystarczy intuicja?  

Na jednej ze stron tej księgi (128) znajduje się, na pierwszy rzut oka banalnie 
brzmiące zdanie: „Starka godali, że nie mogymy tej naszej godki zapomnieć.” Czy dzieło w 
postaci sześciusetstronicowej książki pt. Utopce jest realizacją tego testamentu? Jeśli tak, to 
mimo różnych niedoskonałości, a gdzież ich nie ma, książka spełnia go z ogromną nawiązką. 
Utopce przechodzą do historii piśmiennictwa zarzeckiego jako najobszerniejsze literackie 
źródło dokumentujące mowę zarzeczan.     

 

      *** 

 

2. Charakterystyka gwary zarzeckiej 

Znałem zarzeczan wielu z racji swego miejsca urodzenia w zabrzeskim Podjaziu, na 

granicy z Zarzeczem. Dzieliłem z nimi los przesiedleńca. Często słyszałem ich mowę. Jako 

chłopak chłonąłem rozmaite opowieści snute po zarzecku przez Jadwigę Dziendziel, która 

była częstym gościem w domu moich dziadków w Ligocie. Kilka lat temu udało się 

przeprowadzić rozmowy na temat zarzeckiej gwary z osobami, które ją znały i kiedyś 

używały, Henrykiem Francuzem, Ludwikem Kajsturą, Emilem Kajsturą (niespokrewnieni), a 

ostatnio ze Zbigniewem Wojnarem, Józefem Dziendzielem, Agatą Szkucik z d. Siemienik, 

Marcelą Donocik z d. Stokłosa. Cennymi okazały się także informacje pozyskane od Erwina 

Białka, Ludwika Białka, Grażyny Uchyły, Marii Brzóski, Anny Kopeć, Mieczysława Paszka, 

Bernadety Zawady, Eugenii Kopeć, Aliny Gamrot z d. Uchyła, Zbigniewa Szypuły, księdza 

Emila Dyrdy, Czesławy Francuz, Marty Szkucik z d. Siemienik. Utrzymująca się przez długi czas 

epidemia covid w znacznym stopniu utrudniła przeprowadzenie szerszych konsultacji i 

badań. Kolejnym istotnym źródłem pozyskania wiedzy o zarzeckiej gwarze były zarzeckie 

publikacje Ludwika Kobieli, Mariana Wójtowicza, Zbigniewa Wojnara, Michała Kajstury, 

Krzysztofa Puzika. Pomocne okazały się prace z zakresu dialektologii regionu śląskiego 

stanowiące fundament wiedzy teoretycznej o języku. Mam na myśli prace Jana Miodka15, 

Izabeli Winiarskiej16, Alfreda Zaręby17, Stanisława Bąka, Reinholda Olescha, Bogusława 

                                                           
15 J. Miodek, ABC polszczyzny, Wrocław 2006, s. 14-15.  
16 I. Winiarska, Cechy językowe dialektu śląskiego, dialektologia.uw.edu.pl, dostęp 15.12.2021.                                                                                                        
17 A. Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Katowice, 1988.  

https://gwarypolskie.uw.edu.pl/indexaff8.html?option=com_content&task=view&id=858&Itemid=19
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Dyderki18, Piotra Rybki19, 20, Jadwigi Wronicz21, Henryka Jaroszewicza22, Danuty Kocurek23 i 

innych. Na podstawie analizy żywej mowy, tekstów gwarowych oraz informacji 

teoretycznych udało się opracować następującą charakterystykę gwary zarzeczan:     

1. Przegłos. Wyrazistą cechą zarzeckiej mowy jest znaczna frekwencja samogłoski a 

słyszalnej w bardzo dużej grupie wyrazów, jak: idamy, panianka, sanek, tan, ziamny, żamła 

(idziemy, panienka, synek, ten, ziemny, bułka) itp. Głoska ta występuje w temacie 

słowotwórczym i jest rezultatem przegłosu z jednoczesnym odnosowieniem. W tym 

przypadku e występujące w języku ogólnopolskim przechodzi w samogłoskę a. W gwarach 

bezpośredniego sąsiedztwa, cieszyńskiej i „górnośląskiej”, przegłos w tej pozycji również 

występuje, lecz przybiera postać y: idymy, paniynka, żymła. Ma to istotny skutek praktyczny, 

gdyż prawie zawsze głoska y w tych gwarach wymieniana jest na a w zarzeckiej.    

2. Relikty sprzed setek lat. Przegłos lechicki. W odniesieniu do części badanych przykładów 

do przegłosu nie doszło w gwarze zarzeckiej, lecz w języku ogólnopolskim i to bardzo 

dawno temu. W dawnej polszczyźnie mówiło się: biada (bieda), cana (cena), krzasło 

krzesło),24 świątość (patrz Bulla Gnieźnieńska, 1136 r.), czyli podobnie jak w mowie 

zarzeckiej. Można zatem powiedzieć, że to zarzeczanie pozostali przy pierwotnych formach 

staropolskich sprzed setek lat, zachowując je do współczesności! W mowie zarzeckiej 

zakotwiczone są zatem zjawiska pochodzące sprzed tzw. przegłosu lechickiego25, który miał 

miejsce w języku polskim w wiekach X-XIII. Czy ta sensacyjna wiadomość brzmi 

prawdopodobne? Tak, wszak znaczna liczba wyrazów, którymi wszyscy się posługujemy ma 

jeszcze starszy, praindoeuropejski rodowód sprzed kilku tysięcy lat, np. słowa: matka, syn, 

brat, siostra, nos, słońce, owca, mucha, liczebniki dwa, trzy, siedem26 i dziesiątki, a raczej 

setki innych.  

3. Nazalizacja (unosowienie) w nagłosie (początkowym segmencie artykulacyjnym, zwykle 

na początku wyrazu) i śródgłosie (środkowym segmencie artykulacyjnym, zwykle w środku  

                                                           
18 B. Dyderka, Zasięg terytorialny gwar śląskich, www.dialektologia.uw.edu.pl, dostęp 5.04.2022. 
19 P. Rybka, Gwarowa wymowa mieszkańców Górnego Śląska w ujęciu akustycznym, Katowice 2017.                                                                                                                              
20 P. Rybka, Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce, Katowice 2015. 
21 J. Wronicz, Mały słownik gwar polskich, Kraków 2010. 
22 H. Jaroszewicz, wachtyrz.eu, tabele odmiany czasownika być, dostęp 10.01.2022.                                                                                                                 
23 D. Kocurek, Gwara wyznacznikiem tożsamości regionalnej, „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” 3, 2014, s. 

50-52.  

24 Wikipedia, pl.wikipedia.org/wiki/Przeg%C5%82os_lechicki, odczyt 20.01.2022.  
25 tamże.  
26 I. M. Szanskij, Kratkij etimologiczeskij slowar russkogo jazyka, Moskawa 1971; W. Boryś, Słownik 
etymologiczny języka polskiego, Kraków 2008.   

Charakterystyczna nosówka zarzecka w cytatach zarzeckich oraz literackich 

tekstach autora zapisywana jest jako ą. W tej teoretycznej części pracy (Rozdział VII) 

będzie zapisywana inaczej, zgodnie z międzynarodowym standardem jako ã lub 

według indywidualnej pisowni poszczególnych autorów: ąn, an, am, an, am. 

Wymowa tej nosówki pozostaje zawsza taka sama:  jak w słowie szansa.  
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wyrazu). W mowie zarzeczan nosówka jest tylko jedna, nie rozróżnia się tu głosek ą, ę, 

zastępując je wspólną głoską ã (litera zaczerpnięta z alfabetu fonetycznego IPA27, używanego 

także w części publikacji śląskich, jak np. w  Ślabikŏrzu i alfabecie Steuera). W ten sposób 

zarzecka mowa dołącza do nurtu gwar jednonosówkowych, co nie jest w gwarach 

rzadkością. Głoska ã jest wymawiana jak nosówka w wyrazie szansa. Dzięki temu możemy to 

słowo używać jako wygodny wzorzec dla zarzeckiej wymowy. W polskim alfabecie 

odpowiedniej litery dla tej głoski brak.   

4. Nazalizacja (unosowienie) w wygłosie, w końcowym segmencie artykulacyjnym. Zjawisko 

występuje szczególnie często w końcówce czasowników czasu przyszłego: zrobiã, prziniesã, 

przijdã, mã (mam) oraz innych, w rzeczownikach w Narzędniku chłopą (chłopem), sankã 

(synkiem) itp. Wspomniany M. Wójtowicz dla oznaczenia tej nosówki używa znaku ąn : potąn, 

przecąn (przecież), racjąn (rację, Biernik), jo wiąn (wiem), przi tąn (przy tym).28 Nosówka w 

wygłosie obecna jest także w tekstach innych autorów, którzy w różny sposób zapisywali tę 

głoskę, więc sprowadzam ją tu do zapisu IPA: my tã potã jechali, jo siã potã ożanił, mã siã 

spotkać (mam się spotkać), muszã już iść, mã do was sprawe, mã pilobã (mam pilną pracę), 

ni mã baby (nie mam żony), jo stawiã (ja stawiam), mã porobióne, chłopã siã podobała 

(chłopom się podobała) itd.  - Trudno uniknąć skojarzenia, że w sąsiedniej gwarze 

„górnośląskiej” nastąpiła utrata tej „zarzeckiej” nosowości: zrobiã - zrobia, prziniesã - 

prziniesa, przijdã – przijda. Wskazany tu proces odnosowienia może stanowić ważki krok w 

procesie ewolucji dialektu śląskiego.     

5. Dwa paradygmaty (wzorce) odmiany czasownika być w gwarze zarzeckiej. Czasownik być 

odgrywa uprzywilejowaną rolę w każdym języku europejskim. Podlega rozbudowanej 

odmianie, zwłaszcza w językach fleksyjnych. Występuje w wielu zdaniach i trudno sobie 

wyobrazić zbudowanie najprostszych wypowiedzi bez udziału tego czasownika. W Polsce 

tylko na obszarze Śląska występują dwa wzorce odmiany, tj. paradygmaty tej części mowy. 

O ile pierwszy paradygmat występuje w gwarach na południu i wschodzie regionu, o tyle 

drugi w niektórych gwarach Śląska środkowo i północnozachodniego. Co niezwykłe, oba 

wzorce były używane przez zarzeczan, a zwłaszcza wariant drugi, tworząc eksklawę. 

Sąsiednie gwary cieszyńska oraz „górnośląska” posługuje się pierwszym paradygmatem. Jak 

wcześniej informowałem, na dziwne formy czasownika zwrócił uwagę już sto lat temu 

nauczyciel Antoni Ferfecki29. Za językoznawcą Henrykiem Jaroszewiczem30 w poniższej tabeli 

                                                           
27 International Police Association - międzynarodowy zapis transkrypcyjny.  
28 M. Wójtowicz, Roztomili ludkowie, red. Mirosław Siemiński, Mnich 2021, s. 14, 18-21.  
29 A. Ferfecki, Historia Zarzecza, Zarzecze 1994, s. 12.                                                                         
30 H. Jaroszewicz, wachtyrz.eu, tabele odmiany czasownika być, dostęp 10.01.2022.                                                                                                                 
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zostają przedstawione fragmenty odmiany drugiego, mniej znanego paradygmatu: 

 

                                                       126. II Paradygmat czasownika być         

Wypisuję z tabeli dla lepszej widoczności niektóre formy: jo żech bół, ty żeś bół, bółżeś, bół, 

bóła, bóło; bajesz, bandziesz, baje; bych bół, byś bół, by bół, by bóło, by bóły; bółbych, 

bółbyś, bółby, banã, bandzie, bandziymy, bandziecie, banóm.  

 Zarzeczanie używali form bardzo podobnych, co w postaci literackiej 

udokumentowane zostało na stronicach książki Utopce, przez zarzeczanina z urodzenia, 

Zbigniewa Wojnara. Sięgnijmy po przykłady z mowy bohaterów tej 600 stronicowej książki. 

W poniższej tabeli znajdziemy zestawienie form drugiego paradygmatu czasownika „być” z 

gwar „zachodniośląskich”31 oraz odpowiadające im formy występujące w gwarze zarzeckiej.  

II paradygmat wg H. Jaroszewicza z 
gwar „zachodniośląskich” 

II paradygmat wg Z. Wojnara z gwary 
zarzeckiej 

jo żech bół jo żech boł 

ty żeś bół / bółżeś ty żeś boł / bołżeś 

bół / bóła / bóło boł / boła / boło 

bandziesz / bajesz bodziesz 

baje bodzie 

bych bół / bółbych bych boł / bołbych 

byś bół / bółbyś byś boł / bołbyś 

by bół, by bóło, by bóły by boł, by boło, by boły 

bółbych, bółbyś bołbych, bołbyś 

bółby bołby 

                                                           
31 Dokładnie chodzi o gwary zwane przez językoznawców jako środkowo i północnośląskie.  
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banã bode 

bandzie bodzie 

bandziymy, bandziecie bodymy, bodziecie 

banóm bodóm 

 

W latach 50. XX wieku używane były w Zarzeczu obydwa paradygmaty, pierwszy 

cieszyńsko-górnośląski oraz zarzecko-zachodniośląski (nazwy własne autora, Z.N.). Wraz z 

coraz to większą mobilnością ludzi oraz intensyfikacją kontaktów z gwarami sąsiednimi, 

nauczaniem szkolnym, wpływem mediów, w XX wieku dość szybko zarysowywała się w 

Zarzeczu tendencja przechodzenia na wariant „cieszyńsko-górnośląski” wg I paradygmatu. 

Niektóre osoby mieszały oba paradygmaty, co zauważyłem w trakcie wywiadów. Podobne 

mieszanie form obu paradygmatów następowało i nadal ma miejsce również w gwarach 

Śląska zachodniego, zapewne pod wpływem podobnych czynników.   

Dla zobrazowania obu paradygmatów w mowie zarzeckiej posłużymy się wybranymi 

przykładami w zdaniach:  

paradygmat 1 / paradygmat 2 

1. My sóm zorzyczany. / 2. My sã zorzyczany. 

1. Byłech wczora w lesie. / Bołech wczora w lesie. 

1. Jutro bydzie niedziela. / 2. Jutro bodzie niedziela.  

1. Bydziesz jutro w dóma? / 2. Bodziesz jutro w dóma?  

1. Bydziecie robić przi sianie? / 2. Bodziecie robić przi sianie? 

1. Starziki byli w kościele.  / 2. Starziki boli w kościele.  

Podane przykłady nie wyczerpują pełnej złożoności kategorii gramatycznych 

czasownika być w różnych osobach, czasach, liczbach, stronach, trybach, aspektach, formach 

prostych i złożonych, f. warunkowych, bez aorystu  –ch , z aorystem -ch itd. Te znajdą się w 

tabeli poniżej, lecz też nie wszystkie z racji ich liczebności.  

Czasownik „być” w gwarze zarzeckiej w dwóch paradygmatach (wg Wojnar, Nowrotek).  

Wymowa ã (jak w wyrazie szansa)  

czas teraźniejszy:         

 
Osoba/liczba 

Paradygmat I 
cieszyński i „górnośląski” 

Paradygmat II  
zarzecki  

jo je  je 

tyś je  je 

ón, óna, óno je  je 

my sóm  sã 

wyście sóm   sã 

óni, óne, óne sóm sã 
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czas przeszły: 

jo był, była, było; byłech (byłżech), 
byłach, byłoch   

boł, boła, boło; bołech (bołżech), 
bołach, bołoch 

tyś był, była  boł, boła 

ón, óna, óno był, była, było boł, boła, boło 

my byli  boli 

wyście byli  boli 

óni, óne byli, były  boli, boły  
czas przyszły: 

jo bydym / byda bode / byde         

ty bydziesz  bodziesz / bãdziesz 

ón, óna, óno bydzie  bodzie / bãdzie 

my bydymy  bodymy  

wy bydziecie  bodziecie / bãdziecie 

óni, óne bydóm bodóm  
czas przyszły złożony, warunkowy: 

jo byłbych, byłabych, byłobych; bych 
był, bych była, bych było  

bołbych, bołabych, bołobych; bych 
boł, bych boła, bych boło 

ty byłbyś, byłabyś, byłobyś; byś był, 
byś była, byś było  

bołbyś, bołabyś, bołobyś; byś boł, byś 
boła, byś boło 

ón, óna, óno byłby, byłaby, byłoby; by był, by 
była, by było  

bołby, bołaby, bołoby; by boł, by boła, 
by boło 

my byliby; by byli boliby, by boli 

wy bylibyście, byłybyście, byłybyście; 
byście byli, byście były, byście 
były  

bolibyście / bołybyście, bołybyście; 
byście boli, byście boły, byście boły 

óni, óne byliby, byłyby byłyby; byście byli, 
byście były  

boliby, bołyby, bołyby; byście boli, 
byście boły 

 

6. W wyrazach, które w polszczyźnie są twardotematowe zauważyć można zmiękczenie 

tematów: grziby, krziwy, pokrziwa, szafarzić, sturzić, sziber, etc. Takie brzmienie 

występowało w części przypadków jeszcze w starej polszczyźnie, do dziś zachowało się w 

większości gwar śląskich, także pobliskim języku czeskim (morawskim).  

7. Typową właściwością całego dialektu śląskiego, w tym i gwary zarzeckiej, ale tym razem 
również innych polskich gwar, jest przegłos a do o, tj. polegający na wymawianiu głoski o 
tam, gdzie w literackim znajduje się a: czopka (czapka), gornek (garnek), ptok (ptak) oraz tam 
gdzie występuje e, wymawia się je jako y: kryska (kreska), śniyg (śnieg), zygor (zegar) itd.      
 

8. Pochylenie o. Podobnie, jak w staropolskim oraz bodaj wszystkich gwarach śląskich, głoska 

o bywa pochylona, przybierając postać ó: chrómy, dóm, kóń, łóński, natóż, słószny itp. W 

języku polskim nadal występuje w wyrazach np.: bór, góry, stwórca itp., choć wymawiany 

jest jako u.  
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9. Uderzająca jest obfitość archaizmów, wyrazów, które występowały w języku staropolskim: 

chrómy, chwost (ogon), gibko (szybko), kiszka (zsiadle mleko), króm (oprócz), moc (dużo), 

opatrunek (opieka), pąć (pielgrzymka), przeto, roztomiła, statek (gospodarstwo), udzierżyć, 

włodarz32 itd.  

10. Do staropolskich, siegających czasów prasłowiańskich zaliczymy także końcówkę 

czasownika czasu przeszłego w postaci aorystu -ch: byłech, robiłech, widziołech. W podanych 

przykładach przybierają formy skrócone, podczas gdy pełne formy brzmią: był żech,  robił 

żech, widzioł żech. Obie postacie obecne są w gwarze zarzeckiej, zarazem w całym dialekcie 

śląskim, oprócz terenów gwar mieszanych z Małopolską. Z polszczyzny zniknęły w XVII wieku.   

11. Najpowszechniejsze są zapożyczenia z gwary cieszyńskiej: darebok, dwiesta, łacny, 

naozaist, rosprawiać, rządzić, rzykać, skrep, spadki, stwora, szumny (piękny), szykowny i 

wiele, wiele innych. Gwara cieszyńska, na skutek wielusetletniego oddziaływania stała się 

fundamentem leksykalnym dla gwary zarzeckiej.  

12. Duża liczba wyrazów posiada charakter ogólnośląski: bajtel, ciepać, kiery, kludzić, 

utopiec, fest, kryka, nika, nierychtyk, ostuda, przeca, puklaty, snoplok, szelóntać, szerować, 

szpotawiec, ża(y)mła itd.    

13. Bardzo często napotykamy na zapożyczenia obce, niemieckie: becyjóng, fet, ganc, 

kierchow (kierchóf), paktasza, szpas, sztandy itp. oraz czeskie: bożatko, cesta, ćmawy, 

fucziła, naszczywić, przoć, siedlok, toć itd. Słownictwo wołoskie w zarzeckim nie występuje, 

poza słowem gazda i jego spolszczonych pochodnych: gaździno, gazdoszek, gazdowani. 

Zasadniczo jest pochodzenia węgierskiego, podobnie jak wyraz hyrny (dumny), pasterze 

wołoscy mogli go rozpowszechnić aż trafił do mieszkańców nizin. Na południu Śląska jest 

rodzimy odpowiednik w postaci wyrazu siedlok, o długiej tradycji, a w zarzeckim siedlorz.  

14. W szyku wyrazowym zdań napotkać można na inwersje, co jest charakterystyczne dla 

mowy dawnej: ludzie poczli to miyjsce nawiydzać (ludzie poczęli nawiedzać to miejsce); co 

roku procesyj było 

aże trzi, (co roku 

były aż trzy 

procesje) itd. 

Jeszcze ks. Józef 

Londzin z 

sąsiedniego 

Zabrzega w swych 

publikacjach 

stosuje ten styl, 

jako przeważający.  

                                         

127. Przykład inwersji w j. staropolskim w dwóch tekstach:  Patencie Fryderyka II z 1750 r. oraz Jana 

                                                           
32 W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2008; inne źródła. 
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Winklera, Poznaczenie życzeń siedlaków zgromadzonych w Cieszynie dla wolenia wysłańca do Opawy, 

Cieszyn 1848 

Przykładem może być już pierwsze zdanie z książki Drewniany kościół…33: Znanym jest 

wysokie poczucie piękna u ludu naszego. Współcześnie zdanie brzmiałoby: U ludu naszego 

znane jest wysokie poczucie piękna. Jak widać przednie i tylne sekcje zdania całkiem 

zmieniają swą pozycję. O tym, że inwersja występowala powszechnie w stylistyce dawnego 

języka polskiego świadczą dwa dokumenty widoczne na poniższej fotografii (patrz opis pod 

zdjęciem).    

15. Interesującym zjawiskiem jest pozostawanie w mianowniku wyrazu określającego, 

podczas gdy w dopełniaczu i bierniku odmienia się tylko wyraz określany: świyżo wodã, 

młodo żónkã, piyrszo nockã, szumniejszo kaplicã; przez cało zima34, byli mondro baba35 itd. 

Podobnie jest w sytuacji występowania kilku określeń: szumniejszo, wielko kaplicã. Być 

może nastąpiła w tym przypadku utrata nosowości pierwszego członu w celu uproszczenia 

całej konstrukcji gramatycznej.  

16. Rzeczowniki w Dopełniaczu z końcówkę –y (Rudzicy, kaplicy, północy, grudzy), w 

zarzeckim przybierają formę: Rudzice, kaplice, północe, grudze, z piwnice, jak w gwarze 

cieszyńskiej. Np. Potkowie pojechali do krewnych do Rudzice. Dodatkowo następuje tu 

wymiana d do dz, t do c w czasownikach: kida – kidze, bada – badze, pada – padze, świta 

np. nogami) - świce. Np. zdanie: Jak padze to rzykóm. (Jak pada, to się modlę). 

17. Podobnie jak w gwarze cieszyńskiej napotykamy na liczne redukcje grupy spółgłoskowej: 

kieś opedzioł  (kiesik opowiedzioł), goczałkowsko (goczałkowicko), kie (kiedy), nań (na niego, 

na nią), pado (opowiado), dóń (do niego, do nich), icie go (widzicie go); par, parcie jany 

(patrzcie tylko), par roboty a nie gupót (patrz, pilnuj roboty a nie głupót); poejsie (popatrz 

się) itd. Występują tu także skróty, zwane potocznie myślowymi: Ón miyszkoł na Górnym, w 

domyśle na Górnym Śląsku. Poszeł do Czornego na kolyj, w domyśle do Czarnolesia.  

18. Nierzadko mamy do czynienia z użyciem innych, w stosunku do języka ogólnopolskiego, 

przypadków i przyimków: do Czãstochowej (do Częstochowy), ku dziadkowi (do dziadka), za 

bajtla (jako dziecko), nań wołali (wołali go), od kogo ta cera (czyja to córka), tamu przoł 

(kochał to), we stodole (w stodole), od nich chałpa (ich dom), śniega, lasa (śniegu, lasu), 

kotowi, ojcowi (kotu, ojcu), był za ucznia (uczył się zawodu), dziecka od Farugów (Farugowe 

dzieci), Józia od Gustka (Gustkowa Józia), itd.  

19. W przedrostkach następuje ubezdźwięcznienie z: smieściło (zmieściło), srazu (zrazu), 

śnich (z nich), śnim (z nim), serwoł (zerwał), podobnie jest w gwarze ogólnocieszyńskiej i 

częściowo „górnośląskiej”.  

20. W wymowie zarzeckiej, w wyrazach rozpoczynających się od o lub u usłyszeć można 
labializację, wargową wymowę tych dwu samogłosek, czemu towarzyszy pojawienie się 
niepełnej spółgłoski ł. Zjawisko jednak występuje niekonsekwetnie i nosi znamiona 
indywidualnej artykulacji. Niektórzy wymawiają ją wyraziście, inni wcale. Przykłady: łokno, 
                                                           
33 Ks. J. Londzin, Drewniany kościół p.w. św. Katarzyny w Czechowicach, Czechowice-Dziedzice 2002, s. 7.  
34 Z. Wojnar, Utopce, Tychy 2021, s. 31.  
35 M. Kajstura, K. Puzik, Jak to kiesi na Zorzyczu godali, Zarzecze 2018, s. 79. 
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łutorz (ołtarz). Zjawisko występuje również w niektórych innych gwarach. Większość badaczy 
i twórców skłania się do niezapisywania tej „niepełnej” głoski w tekście, pozostawiając jej 
ekspozycję mówiącemu. Zapis tej „półgłoski” zwłaszcza niepożądany jest w słownikach, gdzie 
prowadzi do sytuacji, gdzie np. oficerki, oficer znajdą się pod literą ł.36 W skrajnych 
przypadkach w słowniku może w ogóle zabraknąć wyrazów rozpoczynajacych się na literę o, 
co miewa miejsce.37  
 
21. W zarzeckim występują wyrazy swoiste, gdzie indziej niespotkane oraz takie, które uległy 
leksykalizacji, przybrały inne znaczenie lub też oddaliły się od pierwotnego: bat(ł)uszónka 
(mięta), ćmawy (przyciemniony), delszy (dłuższy), fucził (dąsał się, gniewał), gospodanka 
(gospodyni), grudza (piwniczka), hakować (bronować), ha(y)rny (dumny), kidać gnój 
(roztrząsać gnój), kopyro (łóżko), kukliczka (bułka dla dzieci w kształcie lalki), kryzband 
(choinka), naszczywić (odwiedzić), paktasza (torba na zakupy), przikwanckać (przywlec), 
ra(y)mpoł (kołowrót), szamster (kawaler), szlajsy (zasuwy), pochybić – braknąć (Pochybiło 
sadzónek); partyka (duża kromka, pajda); snożny (schludny, czysty), To je snożny człowiek (w 
cieszyńskim jest snoga i osnożóny); żań38 (goń), itd.  

Wyrazy o zmienionym znaczeniu: łowić (szukać); dostać (złapać); gładki (śliski); 
podsterczyć (podstawić, podsunąć); wypruła (uciekła), owsianka (odmiana gruszki); 
wyblyszczyć (wytrzeszczyć, wybałuszyć np. oczy). 
   
22. Kalki językowe w liczebnikach złożonych. Obecna jest tu inwersja, np. dwa a dwacet 

(Wojnar, Utopce, 34), dwa a trzicet (trzydzieści dwa), podobnie jak w j. niemieckim: 

zweiunddreißig.  

23. Szadzenie to zjawisko wymawiania sz zamiast s prawie zawsze przed spółgłoskami 

(oprócz szałot), jak w języku niemieckim. Występuje w dużej części gwar śląskich, w tym w 

gwarze zarzeckiej. Przykłady: szmalec, szmyr, szmyrus, Sztefan, szturkali, sztudyrować, sztil, 

śrubsztak itp.  

24. W wyrazach, w których występuje grupa -kie, -gie zanika miękkość, pozostawiając twarde 

-kã, -gã: z Jankiem – z Jankã, z Bogiem – z Bogã, nad brzegiem, nad brzegã itp.  

25. Istnieje grupa około 40 czasowników, które w bezokoliczniku posiadają końcówke –yć 
(rożgnyć), a nie –ónć (rożgnónć). Są to: bodnyć, chynyć, fuknyć, fyrtnyć, gabnyć, grajfnyć, 
klupnyć, kopyrtnyć, maznyć, pajtnyć, żynyć itp. 
 
26. Żeńskie formy nazwisk zarzeckich. W części gwar śląskich, w tym zarzeckiej, wykształciły 

się unikalne żeńskie formy nazwisk z nietypowymi dla innych dialektów sufiksami i 

końcówkami (-ka, -orka, -oszka, -eszka, -oczka, -yczka, -iczka, -kula, -yłka, -lino).  

Charakteryzują się oryginalnością i bardzo ciekawym brzmieniem. Możemy je napotkać 

zarówno u zwyczajnych użytkowników gwary, jak i w literaturze L. Kobieli, Z. Wojnara, M. 

Wójtowicza i innych. Oto przykłady tworzenia nazwisk zarzeczanek:          

                                                           
36 M. Kajstura, K. Puzik, Jak to kiesi na Zorzyczu godali, Zarzecze 2018, s. 27. 
37 J. Wątroba, Wczora była niedzieliczka, Bielsko-Biała 2015, s. 152.   
38 M. Wójtowicz, Roztomili ludkowie, red. Mirosław Siemiński, Mnich 2021, s. 181-212; Z. Nowrotek, Ostatnie 
roki, Zabrzeg 2017, s. 222-223; Informatorzy wymienieni na s. 11.                                                               
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Cykała – Cykałka, Deska – Deskula, Donocik – Donociczka, Dziendziel – Dziendzielka, Folek – 

Folkula, Godziek – Godźkula, Grygierczyk – Grygierczyczka, Gzel – Gzelka, Herok – Heroczka, 

Horzynek - Horzynkula, Jarczok – Jarczoczka, Kajstura – Kajsturka, Kanafek – Kanafkula, 

Knefel – Knefliczka, Kocur – Kocurka, Koter – Koterliczka, Koterlik – Koterliczka, Krzempek – 

Krzempkula, Kuboszek – Kuboszkula, Kurpas – Kurpaska, Łukosz – Łukoszka, Majer – Majerka, 

Mazelonka – Mazelonkula, Mazur – Mazurka, Mikołajczyk – Mikołajczyczka, Morcinek – 

Morcinkula, Mrowiec – Mrowcula, Mrzyk – Mrzyczka, Pieprzok – Pieprzoczka, Pisarek – 

Pisarkula, Pitlok – Pitloczka, Pocha – Poszka, Polok – Poloczka, Poloczek – Poloczkula, 

Pośpiech – Pośpieszka, Pryczek – Pryczkula, Przemyk – Przemyczka, Przewoźnik – 

Przewoźniczka, Rożek – Rożkula, Siedlorz – Siedlorka, Sikora – Sikorka, Sladek – Sladkula, 

Sojka – Sojkula, Szczygieł – Szczyglino, Szczypka – Szczypkula, Uchyła – Uchyłka, Zielonka – 

Zielonkula, Zwyrtek – Zwyrtkula itd.  

 Niektóre imiona żeńskie: Dolfka, Jadwiżka, Johanka, Lojska, Stefka, Tilka, Werka39 itp.  

27. Mowa zarzeczan jest spokojna, dość monotonna, małoekspresyjna, mało śpiewna. 

Wyrazy w zdaniu tworzą potoki dyskretnie oddzielanych od siebie słów. Akcentowanie jak w 

ogólnopolskim pada na przedostatnią sylabę. Samogłoski w wygłosie są słabo słyszalne. 

Podana charakterystyka zarzeckiej gwary została zamknięta w 27 najważniejszych 

cechach, które nie wyczerpują jej pełnego bogactwa. W mowie zarzeckiej znajdujemy w 

przewadze elementy wspólne dla całego dialektu śląskiego, zwłaszcza gwary cieszyńskiej. 

Nierzadko przewijają się tu rozmaite relikty staropolskie, a także wyrazy obce, czechizmy i 

germanizmy. Zaś na oryginalność gwary rzutują zjawiska fonetyczne, a także dość liczne 

cechy swoiste.  

 

3. Skąd ród twój?   

Stąd mowa ma, skąd mój ród. Czy ta maksyma jest poprawna, sprawdza się i znajduje 

odzwierciedlenie w przypadku mowy zarzeczan? - Oto jest pytanie.  

Gwara zarzecka, aczkolwiek w dużym stopniu rozumiana przez sąsiadów z racji 

osłuchania, wyróżniała się na tle innych. Oczywiście nie w takim stopniu jak pobliski 

germański język wilamowski. Zarzecki był przecież mową słowiańską i śląską. Jednak gdy 

wiejska delegacja udawała się do Warszawy z postulatami dotyczącymi przesiedleń, 

miejscowy proboszcz, ks. Porosz miał ludziom dać taką wskazówkę: „W tym tydniu, muszymy 

się schyrknąć u Budnioka, by omówić naszą suplikę. Budniok to wszystko spisze i będzie nas 

reprezentował, bo godo po polsku. A nasze gadanie by mogli nie zrozumieć”.40 Był to rok ok. 

1952. Dodam, że te zdania nie są zapisane w pełni po zarzecku. Podobnie, gdy zarzeczanin 

poszedł do wojska, oficer zwrócił mu uwagę: ”Szeregowy Mazur, uczcie się mówić a nie 

godać. Czas najwyższy zacząć mówić…” W innym miejscu: „Trzeba umieć pisać i godać nie po 

                                                           
39 Na podstawie: E. Przemyk, Po zorzycku, po naszymu, Zarzecze-Chybie, 2007. 
40 Z. Wojnar, Utopce, Tychy 2021, s. 134. 
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naszemu jeny po polsku.” „ Z egzaminów jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga, trzeba zacząć 

mówić a nie godać.”41  

Analizując topograficzne położenie Zarzecza zauważamy, że był to obszar w 

znacznym stopniu izolowany naturalnymi przeszkodami. Od strony północnej granicę, przez 

długi czas państwową, stanowiła rzeka Wisła, od południa rozległe lasy, od wschodu rzeka 

Bajerka, która do XVIII wieku tworzyła rozległą, nie do przebycia deltę z rozlewiskami42. 

Wąski przesmyk lądowy prowadził z Zarzecza do Strumienia, który, jak wiele wskazuje, 

powstał w podobnym czasie oraz okolicznościach osadniczych. Topografia i „wyspowy” 

charakter średniowiecznego osadnictwa złożyły się na odmienności kulturowe, zwłaszcza 

językowe zarzeckiej enklawy, które przetrwały aż do czasów współczesnych. Wspomniany 

Marian Wójtowicz wyraził pogląd, że najprawdopodobniej mamy w tym przpadku do 

czynienia z „najstarszym zabytkiem językowym na tym obszarze.” 43 Mowa, którą 

posługiwała się owa społeczność, zachowała wiele cech o starym rodowodzie, czyli 

najprawdopodobniej takich, z jakim osadnicy w to miejsce przybyli. Podstawową grupę 

osiedleńców w Zarzeczu musieli stanowić ludzie ze zbyt zagęszczonych terenów Śląska i to w 

czasie, kiedy jeszcze ich język posiadał przechowane przez nich do dziś cechy staropolskie.”44   

Zabrzeżanin, ksiądz Emil Dyrda, który z autopsji znał Zarzecze, podzielił się kiedyś 

spostrzeżeniem, że będąc w Opolskiem zauważył, że tamtejsza mowa znacznie przypomina 

mu zarzecką. Pracowałem już wtedy nad zagadnieniem i posiadałem w tej sprawie podobny 

pogląd, a wypowiedź dodatkowo ugruntowała mnie w słuszności postawionej tezy.  

Czas i kierunek napływu praprzodków zarzeczan jest nam w przybliżeniu znany 

(opisany w rozdziale Historia i teraźniejszość). Lecz księstwo opolsko-raciborskie to Opole, 

Racibórz, także Cieszyn i Oświęcim. Spróbujmy zakres poszukiwań uściślić popularną w 

dialektologii metodą geografii lingwistycznej, która w uproszczeniu odpowiada na pytanie, 

gdzie jak mówią, jak przebiegają granice występowania poszczególnej mowy oraz przy 

wykorzystaniu narzędzi retrospektywnej dialektologii historycznej, tj. badania starych 

tekstów, jeśli takie są. Częstym pomocnikiem będzie także etymologia, która zajmuje się 

tłumaczeniem pochodzenia wyrazów i śledzeniem zachodzących zmian w ich obrębie na 

przestrzeni czasu.  

Na początkowym etapie poszukiwań zostaną uwzględnione główne kryteria 

różnicujące gwary śląskie. Oczywiście, że wszyscy badacze mają świadomość i wiedzę, że od 

tej pory gdy społeczności mówiły „czystymi” gwarami minął czas mierzony stuleciami, w 

którym to języki się zmieniały. Jedne bardziej, inne mniej. Jednakże nie wszystko w języku 

ulega transformacji, zawsze pozostają, choćby pojedyncze słowa, nazwy, elementy składni, 

wymowa, które w zaskakującym stopniu odporne są na czas. To one będą owymi latarniami, 

według których będą podążać poszukiwacze. Pierwszym kryterium jest zjawisko mazurzenia 

(copka zamiast czapka, zaba zamiast żaba). Wybitni badacze dialektu, Stanisław Bąk i 

Reinhold Olesch, uważają ten aspekt do tego stopnia istotny, że śląskie mowy mazurzące 

                                                           
41 tamże, s. 555, 524, 557. 
42 Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 169-170.                                                              
43 M. Wójtowicz, Roztomili ludkowie, Chybie 2021, s. 169-170, 178. 
44 Notatka przechowywana w Zarzeckiej Izbie Regionalnej, podpisana przez Mariana Wójtowicza. 
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określają jako gwary Goroli lub mowę berkmańską (Olesch 1937, za nim Bąk 1971) 45. 

Zarzeczanie, oczywiście, nie mazurzą. W tej sytuacji kierunek poszukiwań został 

skoncentrowany na gwarach „zachodnich” dialektu śląskiego, czyli na zachód poza linię 

izofony mazurzenia, która z północnego zachodu przebiega na południowy wschód przez: 

Kąty Opolskie, Zawadzkie, Repty, Kochłowice, Katowice Podlesie, Tychy Wygorzele, Bieruń, 

Grzawę. Następne, nie mniej ważkie kryteria, to charakterystyczne w zarzeckim przegłosy: w 

nagłosie e do a, także w nagłosie e do nosowego ã, również w wygłosie e do ã, następnie 

obecność aorystu –ch, zanik miękkości w grupie -kie -gie, zmiękczenia tematów twardych, 

zbieżna leksyka, inne. Te kategorie również prowadzą nas w kierunku gwar Śląska 

zachodniego, co zaraz zobaczymy w materiale z tabeli. W prezentowanym układzie 

tabularnym łatwiej dokonać oczekiwanych porównań.46   

g w a r y 

 Zarzecka 
(wg autora, 
Z.N.) 

czopka 

żaba   

piãta 

zãby 

gãsi       
tan    
ciamny 
dziyń  

widzã   

s chopã 

(z 
chłopem) 

stow 
(staw)      
jo (ja)   
  

byłech/ 
bołech      
jo żech był 
/ boł 

 

 kiery 

wyrch 
(wierch, 
góra) 

 

grzib, 
pokrziwa 

piszecie 

 

prudnicka czopka 

żaba 

pianta 

zamby 
gãsi  

tyn    
ciymny 
dziyń  

widzã lub 
widza 

s chopã 

lub z 
chopam 

(z 
chłopem) 

stołw           
joł 

byłech      
jo żech 
był/bół 

 

kedy 

(kiedy) 

kery 

(który) 

wyrch 
(wierch, 
góra) 

stari (stary) 

żywi (żywy) 
piszecie 

pogranicza 
gliwicko-
opolskiego 

 

capka  

zaba  

pinta 

zymby 

tan    
ciamny 
dziyń  

widza lub  
widza  

s chopam     
(z 
chłopem) 

stow 

jo 

byłech    

jo żech 
był/bół 

 

kedy 

(kiedy) 

kery 

(który) 

piszcie 

niemo-
dlińska 

capka   

zaba 

pianta  

zamby 

widzam 

lub  widza  
stołw           
joł 

  stari (stary) 

żywi (żywy) 
piszecie 

                                                           
45 B. Dyderka, Zasięg terytorialny gwar śląskich, dialektologia.uw.edu.pl, dostęp 5.04.2022. 
46 System zapisu głosek i część danych zaczerpnięte z: A. Winiarska, Cechy językowe dialektu śląskiego,  
dialektologia.uw.edu.pl, dostęp 15.12.2021; Pozostałe dane z wielu innych źródeł oraz badań własnych.                                                                                                          

https://gwarypolskie.uw.edu.pl/indexaff8.html?option=com_content&task=view&id=858&Itemid=19
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tan    
ciamny 
dziyń 

opolska 

 

capka 

zaba   

pinta  

zamby 

tan    
ciamny 
dziyń  

widzam 

lub  widza 

s chopam 

(z 
chłopem) 

stołw           
joł 

  piszecie 

kluczborsko 
- sycowska 

capka   

zaba 

pinta 
zamby 
lub 
zymby 

tan    
ciamny 
dziyń  

widzam 

lub  widza 

 

stołw           
joł      w
ołz 
 (wóz) 

  piszeta  

 

krapkowicka czopka 

żaba   

 s chopam 

(z 
chłopem) 

stołw           
joł      w
ołz 
 (wóz) 

   

kozielska czopka 

żaba   

 s chopam 

(z 
chłopem) 

stołw           
joł      w
ołz 
 (wóz) 

   

lubliniecka   płotam, 

przistamp 

    

 

Stosowane w podanym materiale przez różnych autorów własne, odmienne sposoby 

zapisu nosówki : ã, am, an, am, an sprawiają w prosesie porównywczym pewnien kłopot. Lecz 

w praktyce sprowadzaja się do niemal identycznego wymawiania nosówki jako głoski 

słyszanej w wyrazie szansa.   

Nietrudno zauważyć, że najwięcej zbieżności z gwarą zarzecką wykazuje mowa 

ludności zamieszkującej czworokąt Racibórz - Prudnik – Głogówek - Krapkowice, nazywana 

gwarą prudnicką, aczkolwiek śląskie gwary północne również zawierają część podobieństw. 

Przykładowe zdanie w gwarze lublinieckiej brzmi bowiem tak: Ogród, co ogrodzóne płotam, 

co gadzina niy mo przystampu do tegó, tam warzywa domowe.47  

                                                           
47 J. Wronicz red., Mały słownik gwar polskich, Kraków 2010, s. 70.  
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Przygotowane materiały teoretyczne oczekiwały odtąd na bezpośrednią weryfikację w 

terenie. Oczywiście w rejonie prudnickim. W tej sytuacji wyjazd w kierunku Opola okazał się 

kwestią nieodległego czasu. 

CIĄG DALSZY W KSIĄŻCE 800 LATA ZARZECZA, KTÓRA UKAŻE SIĘ PRZED KOŃCEM 2022 R. 


