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Sytuacja językowa
mieszkańców Ćelinovaca.
Polska mniejszość w Bośni i Hercegowinie
W DZIELE LANGUAGES IN CONTACT URIEL WEINREICH ROZWINĄŁ TEORIĘ INTERFERENCJI (REFERUJĘ
za: K. Feleszko 2002: 106). Sformuáowaá w nim aparat pojĊciowy, do którego
naleĪą definicje kontaktu jĊzykowego, dwujĊzycznoĞci i interferencji. PojĊcia te
staáy siĊ podstawowym wyposaĪeniem badaczy zajmujących siĊ spoáecznoĞciami
wielojĊzycznymi. Zdaniem Weinreicha dwa lub kilka jĊzyków są w kontakcie,
jeĪeli uĪywane są na przemian przez tĊ samą osobĊ. Z kolei przemienne uĪywanie
przez daną jednostkĊ dwóch lub wiĊcej jĊzyków pozwala scharakteryzowaü ją
jako dwujĊzyczną. Przy tym wszystkim konieczne jest podkreĞlenie socjalnego
aspektu zjawiska – jĊzyki mogą byü nabyte przez osobĊ w trakcie spoáecznych
interakcji lub w edukacji, ale muszą byü uĪywane w Īyciu codziennym. Przez to
kontakt jĊzykowy moĪe byü uwaĪany za jeden z przejawów kontaktu kultur.
Wedáug Weinreicha w kontakcie mogą znaleĨü siĊ zarówno dwa niespokrewnione jĊzyki, jak i dialekty tego samego jĊzyka czy warianty jednego dialektu. StopieĔ pokrewieĔstwa kodów jĊzykowych nie ma znaczenia – rezultaty kontaktu
bĊdą zawsze takie same. W spoáecznoĞciach takich, gdzie wymaga siĊ od swoich
czáonków staáego posáugiwania siĊ wiĊcej niĪ jednym jĊzykiem, czyli w warunkach stabilnego kontaktu jĊzykowego, dochodzi do róĪnych odstĊpstw od normy
jĊzykowej. Zjawisko to okreĞla siĊ mianem interferencji jĊzykowej. Sam termin
interferencja pochodzi z jĊzyka áaciĔskiego i oznacza: inter ‘miĊdzy’, ferens
‘niosący, przynoszący’. àączy siĊ z pojĊciem transferu – przenoszenia wzorów
z jĊzyka ojczystego na jĊzyk obcy w procesie jego opanowywania. Przenoszenie
nawyków w nauce jĊzyków obcych moĪe mieü skutek pozytywny i negatywny.
Transfer negatywny okreĞlany jest w jĊzykoznawstwie pojĊciem interferencji
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jĊzykowej. Weinreich okreĞliá je jako przypadek odchylenia od normy kaĪdego
z wchodzących w grĊ jĊzyków, w warunkach staáego kontaktu jĊzykowego,
w którym ich czáonkowie posáugują siĊ wiĊcej niĪ jednym jĊzykiem. Anna ZieliĔska w nastĊpujący sposób klasyfikuje typy kontaktu jĊzykowego (za: H. Krasowska 2006: 90–91):
1. kontakt jĊzykowy uwarunkowany bilingwizmem:
a) miĊdzy systemami pokrewnymi: odmianami jednego jĊzyka (gwarami, dialektami) lub
róĪnych jĊzyków blisko spokrewnionych;
b) miĊdzy systemami dalej spokrewnionymi;
2. kontakt jĊzykowy nieuwarunkowany bilingwizmem:
a. terytorialny, wynikający z graniczenia systemów jĊzykowych. MoĪe on zachodziü
miĊdzy odmianami jednego jĊzyka (gwarami, dialektami) lub róĪnych jĊzyków o rozmaitym stopniu pokrewieĔstwa;
b) nieterytorialny, zachodzący na páaszczyĨnie kulturowo-cywilizacyjnej miĊdzy jĊzykami literackimi.

W swoim artykule zajmĊ siĊ przede wszystkim kontaktem jĊzykowym wynikającym z bilingwizmu miĊdzy pokrewnymi systemami jĊzykowymi, w mniejszym
stopniu miĊdzy systemami dalej spokrewnionymi na pograniczu polsko-sáowackim, ukraiĔsko-rumuĔskim, przede wszystkim jednak na terenie BoĞni
i Hercegowiny, gdzie w kaĪdym z tych miejsc doszáo do kontaktu jĊzykowego
z sąsiadującymi wspólnotami narodowymi, co zaowocowaáo nabywaniem pierwotnie obcych elementów jĊzykowych. W tym miejscu naleĪy zaznaczyü, Īe
w 2011 roku Helena Krasowska napisaáa artykuá Sytuacja socjolingwistyczna
górali bukowiĔskich w Celinowacu (BoĞnia i Hercegowina) (H. Krasowska
2011), jednakĪe ujĊcie prezentowane przez badaczkĊ koncertuje siĊ na odmiennych aspektach, co teĪ stanowi interesujące uzupeánienie niniejszej pracy.

Ćelinovac
MiejscowoĞü ûelinovac rozpoĞciera siĊ na wzgórzach póánocnej BoĞni. Są to
najwyĪsze wzniesienia otaczające szczyt Kozary. Od granicy z Chorwacją dzieli
je zaledwie siedemnaĞcie kilometrów. W przeszáoĞci tereny te od Sawy aĪ po
Banja LukĊ byáy sáabo zasiedlone:
Przed okupacyją moĪna byáo jechaü tĊdy przez bory, krzaki i báota trzy dni i ludzkiego nie
znalazáo siĊ mieszkania. PodróĪny spotkaá tylko gdzieniegdzie rozrzucone tylko sadyby cygaĔskie.
(M. CzermiĔski 1899: 315)
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Sytuacja zmieniáa siĊ diametralnie w 1878 roku wraz z przejĊciem administracji przez Austro-WĊgry oraz ogáoszeniem programowej kolonizacji. Okupacja
byáa prowadzona pod altruistycznym hasáem rozwiązania kwestii agrarnej oraz
przebudowy systemu gospodarki paĔszczyĨnianej. W rzeczywistoĞci rząd1 nie
zamierzaá zlikwidowaü feudalnego ustroju wsi. ZajĊcie BoĞni byáo posuniĊciem
politycznym, mającym na celu zdobycie bazy surowcowej, rynku zbytu, jak równieĪ przyczóáka do dalszego penetrowania Baákanów oraz „poprzetykania serbskiej ludnoĞci innym elementem” (D. Drljaþa 1997: 88). Kolonizacja rozpoczĊáa
siĊ w 1895 roku i trwaáa do 1905, choü juĪ w 1879 roku na nowo zajĊtych obszarach zaczĊli pojawiaü siĊ pierwsi osadnicy z póánocno-zachodnich Niemiec.
W póĨniejszych latach przybywali licznie przedstawiciele wiĊkszoĞci narodowoĞci wchodzących w skáad monarchii austro-wĊgierskiej: Niemcy, Wáosi, WĊgrzy,
UkraiĔcy (Rusini)2 oraz Czesi. Na wyjazd do BoĞni zdecydowali siĊ dobrowolnie,
zachĊcani przez paĔstwową agitacjĊ przywilejami oraz ziemią. WĞród nich znaleĨli siĊ równieĪ Polacy z Bukowiny i Galicji Wschodniej. Oficjalnie do BoĞni
przyjeĪdĪali od 1895 do 1905 roku, w wyniku czego powstaáo kilkanaĞcie polskich wsi, jednakĪe osad zamieszkiwanych przez polską ludnoĞü byáo ponad
szeĞüdziesiąt. Do dziĞ swój polski charakter zachowaáa jedynie miejscowoĞü
ûelinovac, która zostaáa zaáoĪona na przeáomie 1895 oraz 1896 roku jako pierwsza polska kolonia. Początkowo dotaráa do niej ludnoĞü z terenów Bukowiny.
W nastĊpnej kolejnoĞci pojawiáy siĊ rodziny z Galicji Wschodniej, wĞród których
znalazáy siĊ osoby pochodzenia ukraiĔskiego (rusiĔskiego), zaĞ na przeáomie XIX
oraz XX wieku dotarli indywidualni osadnicy z Królestwa Polskiego.
Grupy nowo przybyáej ludnoĞci znacząco róĪniáy siĊ od siebie. Osadników
z Bukowiny przezywano Hucuáami3, natomiast pozostaáych kolonistów – Mazurami4. Stosunek stereotypu do rzeczywistoĞci jest czĊsto dyskusyjny:
1

BoĞnią zarządzaáo tzw. Wspólne Ministerstwo Finansów, na którego czele do 1882 roku staá
Benjamin Kallay. Peániá on jednoczeĞnie funkcjĊ ministra finansów oraz szefa administracji BoĞni
i Hercegowiny.
2
Najprawdopodobniej w czasie osiedlania zarówno Polacy, jak i UkraiĔcy (Rusini) byli nazywani
Polakami. RóĪniáo ich wyznanie. Grekokatolicy nazywali samych siebie Rusinami. Co ciekawe,
wspóáczeĞnie wiĊkszoĞü z nich mówi o sobie UkraiĔcy, choü spotkaáam siĊ z ostrym sprzeciwem
w ýurugu w Wojwodinie, Īe Rusini i UkraiĔcy to nie to samo. Z drugiej strony odniosáam wraĪenie,
Īe szczególnie máodsze pokolenia mylą Rusinów z Rosjanami. W związku z rozmytą granicą
pomiĊdzy zakresami powyĪszych nazw w swojej pracy przyjĊáam nastĊpujący zapis: UkraiĔcy
(Rusini).
3
Huculi – grupa etniczna górali zamieszkujących ukraiĔską oraz rumuĔską czĊĞü Karpat Wschodnich –
Gorgany, CzarnohorĊ, ĝwidowiec, Karpaty Marmaroskie, Poáoniny Hryniawskie oraz Beskidy
Pokucko-BukowiĔskie. W literaturze ukraiĔskiej bywają zaliczani do UkraiĔców.
4
Mazur – pierwotnie mieszkaniec Mazowsza. Wedáug Sáownika geograficznego Królestwa Polskiego i
innych krajów sáowiaĔskich (B. Chlebowski, F. Sulimerski, W. Wawelski, red., 1881: 458–459):
„Mazowsze, nieraz Mazosze, Mazowszanie; skrócone pogardliwie Mazur (…). àacina i niemczyzna
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WyobraĪenia grupy A o grupie B przynaleĪą do dyskursu mitycznego i jako takie nie muszą mieü Īadnego odniesienia do rzeczywistych wáaĞciwoĞci, cech czy postaw grupy B.
(E. Káosek 2005: 153)

Co ciekawe, mogą byü przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak Īe wydają
siĊ niemal prawem biologicznym. Nazywanie osadników Hucuáami wskazuje
raczej na kierunek, z którego przybyli, niĪ na rzeczywiste spokrewnienie z ludnoĞcią huculską. Z kolei okreĞlenie Mazur, pierwotnie charakteryzowaáo mieszkaĔców Mazowsza, natomiast wĞród kolonistów okreĞlanych tym mianem mamy
w wiĊkszoĞci do czynienia z ludnoĞcią Galicji Wschodniej. W zjawisku stereotypu czĊsto dochodzi do postrzegania czáonków grupy obcej jako bardziej do siebie
podobnych niĪ jest to w rzeczywistoĞci. MoĪemy to zaobserwowaü zarówno
w przypadku Hucuáów, jak i Mazurów. WĞród Hucuáów wystĊpują osoby z kilku
bukowiĔskich wiosek, m.in. Pojany Mikuli, Nowego SoáuĔca, Góry Homory,
Starej Huty, Solki oraz Baniáowa Moádawskiego. WĞród Mazurów pojawiają siĊ
osoby z powiatów niskiego, tarnobrzeskiego i rzeszowskiego, jak równieĪ z okolic Lwowa, Lublina czy Stalowej Woli (H. Krasowska 2011: 94–95).
Dodatkowo wspóáczáonkowie grup byli niejednorodni równieĪ pod wzglĊdem
jĊzykowym. Z pojĊciem stereotypu wiąĪe siĊ takĪe podziaá na swój – obcy. Dla
grupy A przedstawiciele grupy B są obcymi i na odwrót. Poczucie to byáo budowane na róĪnorodnym pochodzeniu, obyczajach, repertuarze folklorystycznym
czy ubiorze. Gáównym wyznacznikiem obcoĞci byá jednak jĊzyk, którego odmiennoĞü doprowadziáa do uprzedzeĔ ujawniających siĊ chociaĪby w formie
wyzwisk oraz zakazów regulowanych przez normĊ spoáeczną, jak np. zakaz maáĪeĔstw miĊdzy Hucuáami a Mazurami do czasów I wojny Ğwiatowej. MoĪna to
zaobserwowaü na przykáadzie wspomnieĔ Michaáa Jarosza5, który twierdzi, Īe
jego babka bĊdąca Hucuáką zwracaáa siĊ w káótniach do swojej synowej Mazurki
w nastĊpujący sposób: „Mąc6 Ğwinio huculska jak polskiego pisma nie znas!”
Niestety, literatura na temat odmiennoĞci jĊzykowej obu grup jest skromna.
RóĪnice w mowie jako pierwszy dostrzegá Dušan Drljaþa, który pod koniec lat
60. oraz na początku 70. XX wieku prowadziá badania terenowe wĞród polskich
Ğredniowieczna odrzucaáy drugą czĊĞü záoĪenia: Masovia, die Masau. Nazwa uszczypliwa, od sąsiadów
maáo- i wielkopolskich narzucona, prastara jednak”. Takim teĪ mianem okreĞlana byáa w Maáopolsce i Rusi
Czerwonej (Galicja) ludnoĞü, osadzana na prawie polskim i magdeburskim począwszy od XIV wieku, która
przybyáa z terenów Mazowsza. Byli jedną z waĪniejszych grup etnograficznych Galicji zaliczaną do tzw.
Podolaków, czyli równiaków, mieszkaĔców równin w przeciwieĔstwie do górali, czyli mieszkaĔców gór,
w których skáad wchodzili m.in. Huculi.
5
Wywiad przeprowadzony 3.12.2011 roku za poĞrednictwem Internetu przez program Ringa
umoĪliwiający rozmowy telefoniczne. NiemoĪnoĞü przeprowadzenia wywiadu na Īywo jest związana
z odlegáoĞcią pomiĊdzy miejscami zamieszkania badaczki i badanego. Michaá Jarosz mieszka obecnie
w Ameryce.
6
Milcz.

Sytuacja językowa mieszkańców Ćelinovaca…

89

osadników w BoĞni, w tym w ûelinovacu. Podzieliá przybyáych kolonistów na
trzy grupy: na Polaków, Mazurów oraz Hucuáów. Prowadząc czterdzieĞci lat
póĨniej badania wĞród spoáecznoĞci ûelinovaca na podstawie wywiadów oraz
badaĔ terenowych, zdecydowaáam siĊ na utworzenie dwóch kategorii: Mazurów
oraz Hucuáów. W tym miejscu naleĪy jednak zaznaczyü, Īe nadal Īywe jest uĪywanie zwrotów (czĊsto zamiennie): jo godom, ja gwarim, ja mówim/mówiĊ, co
mogáoby wskazywaü na istnienie w przeszáoĞci trzeciej kategorii. Na pytanie:
– Kto gwari?

Informatorzy zawsze odpowiadają:
– Hucuáy.

Natomiast zamieszanie i swego rodzaju niezrozumienie nastĊpuje przy pytaniu:
– Kto mówi?
– Mazury.
– A kto goda?
– Mazury.
(Ludvina Kozminþuk);
Mama godali, mówili, a tata gwaril. Babcia mówili: Jo Īem száa, robiáa, przyszáa, poszáa. A tata:
Jo je szel, byl, robyl je. Inace troszkĊ, ale my dzieci wszystkie za mamą poszli. Jo Īem byáa przyszáa, poszáa, a tata: Jo je byá, jo je szel, jo je priszel. Tata gwarili, a mama mówili. (Ludvina Hevþuk)

PowyĪsze zwroty dotyczą osób ze starszego pokolenia, które rozróĪniają huculską bądĨ mazurską przynaleĪnoĞü swoich rodziców. WspóáczeĞnie natomiast
okreĞlenie Polak jest kategorią nadrzĊdną, obejmującą zarówno Hucuáów, jak
i Mazurów. Do tego naleĪaáoby dodaü, Īe máodsze pokolenia praktycznie nie
posáugują siĊ wyraĪeniami Hucuá bądĨ Mazur.
WyraĨnie widaü, Īe w miarĊ jak zmieniáy siĊ warunki Īycia zbiorowoĞci
(w tym wypadku emigracja do nowego Ğrodowiska oraz rozpoczĊcie wspóáĪycia
w jednej osadzie przedstawicieli odmiennych grup), doszáo do zatarcia siĊ róĪnic
miĊdzy Hucuáami oraz Mazurami. Nowe okolicznoĞci doprowadziáy do zmiany
zestawu wzorów, które dotąd pozwalaáy odróĪniaü daną grupĊ od innych. Po
wielu latach wzajemnego wspóábytowania w BoĞni nastąpiáo przesuniĊcie z dzielenia siĊ na Hucuáów i Mazurów bądĨ – wedáug podziaáu Drljaþy – na Hucuáów,
Mazurów oraz Polaków w kierunku identyfikowania siĊ z toĪsamoĞcią polską.
Nowo przybyli koloniĞci zajĊli tereny, na których byáa osadzona ludnoĞü muzuámaĔska oraz serbska. Dodatkowo sami osadnicy byli rekrutowani ze wszystkich
narodowoĞci wchodzących w skáad imperium habsburskiego. Nic wiĊc dziwnego,
Īe w obliczu tak wielu „innych” początkowo róĪniące siĊ od siebie grupy ludnoĞci polskiej zbliĪyáy siĊ do siebie, zintegrowaáy, aĪ wreszcie zasymilowaáy.
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Co ciekawe, czĊĞü respondentów twierdzi, Īe w przeszáoĞci posáugiwano siĊ
zamiennie dwoma mowami. Zaprzestanie uĪywania jednej byáo związane z szydzeniem Hucuáów z jĊzyka Mazurów. Z czasem róĪnice jĊzykowe zataráy siĊ na
korzyĞü mowy przyniesionej z Bukowiny, co zaobserwowali Dušan Drljaþa:
W Celinowaczu zauwaĪyáem wybijanie siĊ na plan pierwszy gwary bukowiĔskiej jako jĊzyka wiĊkszoĞci. Formy bukowiĔskie dominowaáy nawet u starszych osób niebukowiĔskego
pochodzenia.
(D. Drljaþa 1997: 120)

oraz Helena Krasowska, która w 2010 roku prowadziáa badania terenowe w ûelinovacu:
DziĞ zauwaĪyáam juĪ peáną akulturacjĊ pomiĊdzy góralami i Polakami z Galicji czy Bukowiny. CzĊsto jest tak, Īe Polacy nauczyli siĊ gwary góralskiej.
(H. Krasowska 2011: 98)

Najprawdopodobniej jest to związane z kilkoma czynnikami: wiĊkszoĞcią bukowiĔską zamieszkującą osadĊ, profilem maáĪeĔstw miĊdzy przybyszami z Bukowiny
a Galicji, gdzie zazwyczaj mąĪ byá Hucuáem a Īona Mazurką7, jak równieĪ bliskoĞcią miĊdzy mową (konkretnymi formami jĊzykowymi) przyniesioną z Bukowiny a jĊzykiem miejscowej ludnoĞci, np. predawaü – predavati, pridą – prilaze, dowedą – dovesti (Drljaþa 1997: 120).
7

Polacy przybyli do BoĞni i Hercegowiny przyjĊli panujący po dziĞ dzieĔ lokalny zwyczaj, wedáug
którego dziecko dziedziczy narodowoĞü po ojcu.
U nas dzieci idu po áojcu. I Goran i Mihalica upisani Ukrajnici (Ludvina Hevþuk);
– Žena pripada mužu (…). Pripadaš svom þovjeku. Ako su te mješane brakove þekaj da li žena ide
za þovjekom ili þovjek za ženom? Jesi se udao ili oženio? (…) Onda pripada žena njemu (Franjo
Buganik).
– Ja mislim da ide na tatino. Tako se piše (Janez Buganik).
– Ako se žena udala pripada þovjeku bilo vjerski, bilo kako. Po pravu (…). Imamo mješane brakove
gdje žena je Poljakinja a muško je Hrvat, Srbin (Franjo Buganik).
– Onda što su djeca?
– Onda pripadaju za þovjekom. Ne mogu biit Poljaci. Ona je Poljakinja, ali ne mogu drugo djeca
kad je otac drugi (Franjo Buganik).
Przekáad:
„– ĩona naleĪy do mĊĪa (…). NaleĪysz do swojego mĊĪczyzny. JeĞli są te maáĪeĔstwa mieszane
czekaj czy to kobieta idzie za mĊĪczyzną, czy mĊĪczyzna za kobietą? Czy mĊĪczyzna wychodzi za
mąĪ czy siĊ oĪeni? (…) A wiĊc naleĪy kobieta do niego (Franjo Buganik).
– Ja myĞlĊ, Īe idzie po ojcu. Tak siĊ zapisuje (Janez Buganik).
– JeĞli kobieta wyszáa za mąĪ naleĪy do mĊĪczyzny pod jakimkolwiek wzglĊdem czy to wiary, jakkolwiek. Wedáug prawa (…) mamy maáĪeĔstwa mieszane, gdzie Īona jest Polką, a mĊĪczyzna Chorwatem, Serbem (Franjo Buganik).
– A kim są wtedy dzieci?
– Wtedy naleĪą do mĊĪczyzny. Nie mogą byü Polakami. Ona jest Polką, ale nie mogą dzieci byü
inne niĪ ojciec (Franjo Buganik)”.
Wszystkie cytaty w przekáadzie autorki artykuáu.

Sytuacja językowa mieszkańców Ćelinovaca…

91

PoniĪej przytaczam przykáady róĪnic w mowie Mazurów, Polaków oraz Hucuáów, które Drljaþa zawará w swojej pracy doktorskiej (Ⱦ. Ⱦɪʂaɱɚ 1985: 181):
M: ziemniaki wria
M: byliswa
M: pójdziewa

P: namcie
P: furt tzn. wciaĪ
P: naklasü ognia
P: ksiądz
P: kiedyĞ

P: kartofle sie gotuja
P: bylismy
P: pójdziemy
P: rĪnaü (chleb)
P: ogien siĊ pali
P: dawaü (komu) jesü sie
P: karmi swinie
P: juĪ
H: nacie
H: w dicki
H: kuryü – kurzyü
H: knieĪ
H: pirwyj my mieli

H: ziemniaki siĊ waria
H: bylimy
H: pójdemy
H: rezaü (chleb)
H: watra gore
H: chodowaü go
H: choduje sie swinie
H: uĪ

Wybijająca siĊ wĞród mieszkaĔców ûelinovaca gwara bukowiĔska jest związana z polskimi góralami czadecko-bukowiĔskimi8. Górale czadeccy wchodzą
w skáad jednej z dwunastu grup etnograficznych górali polskich. Ukonstytuowali siĊ
w nastĊpstwie szesnastowiecznych prądów osadniczych páynących z terenów ĝląska
CieszyĔskiego oraz ĩywiecczyzny. Są grupą o tyle specyficzną, Īe ich pochodzenie
naleĪy wiązaü zarówno z obszarami Maáopolski, jak równieĪ ĝląska. Znajduje to
swoje odzwierciedlenie w jĊzyku áączącym zarówno elementy Ğląskie, jak i maáopolskie. Wynika to ze skrzyĪowania siĊ dwóch prądów osadniczych: maáopolskiego
z ĩywiecczyzny, idącego przez przeáĊcz ZwardoĔską, oraz Ğląskiego, idącego przez
przeáĊcz Jabáonowską. Jeszcze w drugiej poáowie XIX wieku Alois Vojtech Stembera
ujawniá wystĊpowanie w póánocnej czĊĞci Czadeckiego 14 osad, w których ludnoĞü
posáugiwaáa siĊ gwarą polską (H. Krasowska 2006: 64).
Gáównym obszarem zasiedlanym przez górali czadeckich jest dorzecze górnej
Kisucy na obszarze dzisiejszej Sáowacji. W Polsce na okreĞlenie tego regionu
stosujĊ siĊ nazwĊ Ziemia Czadecka, natomiast na Sáowacji czĊĞciej operuje siĊ
okreĞleniem Kisuce czy teĪ Górne Kisuce. Polska ludnoĞü zaczĊáa siĊ pojawiaü
w Czadeckiem na wiĊkszą skalĊ od poáowy XVI wieku. BezpoĞrednią przyczyną
byáo zbiegostwo cháopów paĔszczyĨnianych z obszarów ĩywiecczyzny i ĝląska
CieszyĔskiego oraz ucieczki przed najazdami tatarskimi i kozackimi na wsie
maáopolskie w poáowie XVII wieku. Z kolei od lat trzydziestych i czterdziestych
XVII wieku za przeáĊcz jabáonowską czĊĞciej napáywali osadnicy zapisywani
8

Nazewnictwo przyjĊte przez autorkĊ artykuáu, wedáug której nazwa „górale czadecko-bukowiĔscy” najlepiej oddaje historyczne korzenie grupy. Warto zwróciü uwagĊ, Īe w literaturze
przedmiotu panuje swoista niekonsekwencja w nomenklaturze. Omawiana spoáecznoĞü wystĊpuje pod
róĪnymi nazwami: w pracach etnograficznych jako górale czadeccy, w historycznych jako
Czadecczanie bądĨ Kysucanie, natomiast w jĊzykoznawczych jako górale bukowiĔscy.
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w dokumentach jako Sáowacy (H. Krasowska 2006: 67), co byáo spowodowane
osáabieniem KsiĊstwa CieszyĔskiego przez wojnĊ trzydziestoletnią. W XIX wieku Ziemia Czadecka wrosáa w organizm wĊgierskiej Sáowacji i tym samym wpadáa w orbitĊ oddziaáywaĔ sáowackiego ruchu narodowego.
Trudno zaprzeczyü polsko-sáowackim kontaktom jĊzykowym na terenie Czadeckiego, jak równieĪ ustaliü ich intensywnoĞü.
Na terenie póánocno-zachodniej Sáowacji nastąpiá Ğcisáy kontakt jĊzyka polskiego górali
z jĊzykiem sáowackim, a nabyte przez nich elementy pozostaáy nadal po przybyciu na BukowinĊ i są w niej do dziĞ, obok przyswojonych w ciągu ostatniego stulecia elementów ukraiĔskich i rumuĔskich.
(H. Krasowska 2012: 250)

Początkowo kontakt jĊzykowy wynikaá z bilingwizmu zachodzącego miĊdzy
blisko spokrewnionymi zachodnio-sáowiaĔskimi jĊzykami: polskim i sáowackim.
Trudno dziĞ ustaliü, w jakiej mierze polscy przybysze z póánocnej strony gór opanowali
jĊzyk sáowacki, jaki byá stopieĔ ich bilingwizmu. O niewątpliwym jednak istnieniu tego zjawiska Ğwiadczą fakty jĊzykowe.
(H. Krasowska 2006: 90)

Owe fakty znajdują odzwierciedlenie w cechach jĊzykowych górali obecnie zamieszkujących BukowinĊ. Pisze o tym H. Krasowska, wskazując na cechy systemu
fonetycznego i fleksyjnego oraz zapoĪyczenia sáownikowe. W systemie fonetycznym
zauwaĪa wystĊpowanie gáoski Ě w pozycjach, które w jĊzyku ogólnopolskim mają
tylko rz, np.: ĚeĨnik, priszeá, griby oraz spóágáoski epentetycznej t w grupie spóágáoskowej Ğr, np.: strioda ‘Ğroda’, por. sáowackie streda. Ta ostatnia moĪe byü przyniesioną
przez górali Ğląską cechą dialektalną. W systemie fleksyjnym H. Krasowska wskazuje
na cztery aspekty: 1) deklinacjĊ liczebników tĚi, štyĚi, gdzie widaü wzór odpowiednich
form jĊzyka sáowackiego: tri, troch, trem, tri // troch, troma, troch; štyri, štyrox, štyrom
// štyroch, štyroma, štyroch; 2) zakoĔczenie -me w formie czasu teraĨniejszego 1 osoby
liczby mnogiej, np.: ideme, robime, siedime, gwarime; 3) formy 2 osoby liczby pojedynczej czasownika posiákowego, np.: ty si sáaby ‘jesteĞ chory’, ty si ciuáa ‘sáyszaáaĞ’;
4) niektóre formy trybu rozkazującego czasowników, tworzonych na wzór sáowacki,
np.: od czasownika pójĞü – ty poj, my pojme, wy pojcie (moĪe to byü przeniesiona przez
górali Ğląska cecha dialektalna). W zapoĪyczeniach sáownikowych dostrzega natomiast
zachowane do dziĞ zapoĪyczenia leksykalne z jĊzyka sáowackiego, np.: klobuk ‘kapelusz’, cesta ‘droga’, chladaü ‘szukaü’ (poĪyczki te znaleĨü moĪna teĪ na ĝląsku) oraz
zmiany semantyczne, np.: poĞcil ‘áóĪko’ (sáowackie posteĐ); pytaü ‘prosiü’ (sáowackie
pýtaĢ si), wystĊpujące podobnie jak na ĝląsku.
W 1774 roku Austria objĊáa we wáadanie poturecką BukowinĊ9 (obecnie pograBukowina jest niewielkim obszarem nad Prutem i Seretem. Od II wojny Ğwiatowej dzieli siĊ na
BukowinĊ póánocną, naleĪącą do Ukrainy, oraz BukowinĊ poáudniową, naleĪącą do Rumunii. Od wieków
podlega wielokulturowym wpáywom (ukraiĔskim, rumuĔskim, polskim, wĊgierskim, niemieckim Īydow9
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nicze ukraiĔsko-rumuĔskie) i rozpoczĊáa na jej terenach rządową akcjĊ zasiedlenia, w której udziaá brali m.in. mieszkaĔcy obszaru czadeckiego10. Emigrowali
w kilku falach, by tworzyü trzy polskie wyspy etniczne: w rejonie Baniáowa
i Bunawca, w Kaliczance oraz na obszarze Tereblacza (dzisiejsza Ukraina). W latach
1834–42 natomiast czĊĞü górali czadeckich z powyĪszych zespoáów wsi przeniosáa
siĊ na poáudnie Bukowiny (dzisiejsza Rumunia) i zaáoĪyáa trzy polskie wsie: Pojana
Mikuli, Nowy Soáuniec oraz Plesza, skąd pod koniec XIX wieku przenieĞli siĊ do
BoĞni. Podstawową przyczyną tak czĊstego przemieszczania siĊ górali czadeckich
byáa emigracja za chlebem. WyjeĪdĪali w wielu kierunkach: na BukowinĊ, na WĊgry,
do Siedmiogrodu, do BoĞni, do Ameryki oraz do Brazylii. Począwszy od XIX wieku,
na Bukowinie (w przeciwieĔstwie do Kisucy) górale czadeccy dostawali siĊ w nurt
oddziaáywania ideologii polskiej.
Przebywanie poza polskim obszarem jĊzykowym cechuje, w zaleĪnoĞci od poáoĪenia geograficznego wsi oraz sytuacji politycznej, nabywanie cech jĊzyka rumuĔskiego
(w póánocnej czĊĞci Bukowiny), po roku 1945 i wáączeniu do ZSRR – jĊzyka rosyjskiego, a od 1991 roku, po uzyskaniu niepodlegáoĞci przez UkrainĊ – jĊzyka ukraiĔskiego. Warto równieĪ zaznaczyü, Īe w miejscowoĞci Pojana Mikuli (jak równieĪ
Stara Huta), skąd byli rekrutowani koloniĞci do BoĞni, nastąpiá kontakt z jĊzykiem
niemieckim. Jedną czĊĞü wsi zamieszkiwali Polacy, natomiast drugą – Niemcy.
– Na Bukowinie jak siĊ mówiáo?
– Gwariáo siĊ.
– A kto z kim gwariá?
– Jeden z drugim. (…). A byáy i Nimke, a teĪ gwariáy, bo ich maáo byáo. àone doma sobie mówiáy po nimecku, a jak siĊ zeszáy z nami, z naszym narodem to po sáowacku11. (Benedykt Drozdek)

Z tym teĪ okresem naleĪy wiązaü pojawiające siĊ wĞród Polaków nazwiska
Najdburger czy Špit. Wszystko to oznacza, Īe gwara bukowiĔska stanowi specyficzną jakoĞü. Powstaáa bowiem w wyniku licznych kontaktów jĊzykowych:
polskich gwar (maáopolskiej i Ğląskiej), polszczyzny ogólnej, jĊzyka sáowackiego,
ukraiĔskiego i rumuĔskiego; a w niektórych miejscowoĞciach takĪe jĊzyka nieskim, sáowackim, rosyjskim, ormiaĔskim i romskim), przez co tworzy swoistą mozaikĊ etniczną i religijną.
Jest okreĞlana mianem „Szwajcarii Wschodu” oraz „Europy w miniaturze”.
10
Ziemia Czadecka naleĪaáa przez wieki do najuboĪszych obszarów dzisiejszej Sáowacji. W XIX wieku
panowaáy tam czĊste klĊski gáodowe. Wspóáczesny stereotyp Sáowaka – druciarza z czerwonym nosem –
wiąĪe siĊ z tym regionem, gdzie charakterystycznym zawodem staáo siĊ druciarstwo. Apolonia Chaáupiec,
póĨniejsza Pola Negri, mieszkaáa w Czadeckiem u swojego dziadka – wĊdrownego druciarza.
11
Benedykt Drozdek, którego ojciec wyemigrowaá z Bukowiny do BoĞni twierdziá, Īe jest
Sáowakiem. „Do BoĞni przyszáy od synów syny. Mój ojciec – Jan Drozdek z Gura Humora. On tam
byá Sáowak. Do BoĞni przyszáy z Bukowiny i Jurasiki, Papik, Buganie. Wszyscy oni są Sáowaki.
Wyznanie rzymskokatolickie, ale tutaj nas w BoĞni nazywaáy Polakami – Galicjanami!”. Drljaþa
stwierdziá jednak, Īe wypowiedzi te są sprzeczne z repertuarem folklorystycznym samego Benedykta
Drozdka (oraz innych informatorów), który to pod wieloma wzglĊdami jest polski.
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mieckiego. Przyniesiona na tereny póánocnej BoĞni oparáa siĊ wpáywom jĊzyków
pozostaáych osadników z monarchii habsburskiej, wĞród których znaleĨli siĊ:
Niemcy, Wáosi, WĊgrzy, UkraiĔcy (Rusini) oraz Czesi. Dominujący charakter
jĊzyka początkowo serbsko-chorwackiego, obecnie boĞniackiego, doprowadziá
jednak do interferencji oraz silnej akulturacji jĊzyka Polonii. Proces ten nasiliá siĊ
na skutek kilku czynników, które stanowią skomplikowaną sieü zaleĪnoĞci. NajwaĪniejszym z nich, oprócz staáego zamieszkiwania poza granicami ojczyzny,
jest drastyczne zmniejszenie uĪytkowników jĊzyka polskiego. Wedáug danych
statystycznych po II wojnie Ğwiatowej osiemnaĞcie tysiĊcy Polaków z terenów
byáej Jugosáawii uczestniczyáo w tzw. reemigracji na Ziemie Zachodnie, natomiast z tymi, którzy nie zdecydowali siĊ na wyjazd, paĔstwo polskie zerwaáo
wszelkie kontakty. Kolejne fale wychodĨstwa z BoĞni są związane z emigracjami
zarobkowymi do Sáowenii, Chorwacji, Austrii oraz Niemiec, począwszy od lat
szeĞüdziesiątych, oraz uchodĨstwem w czasie wojny z lat 1991–1995, która miaáa
miejsce na Baákanach. Dodatkowo niezmiernie waĪny jest funkcjonujący stereotyp Polaka oraz proces zmiany statusu przynaleĪnoĞci do narodu polskiego, jaki
siĊ dokonaá na terenach póánocnej BoĞni. Począwszy od wizerunku obcego, który
otrzymaá od rządu austriacko-wĊgierskiego przywileje oraz ziemiĊ (zabraną lokalnym mieszkaĔcom), by móc wprowadzaü zacofanych tuziemców w tajniki
nowych technologii uprawy ziemi, poprzez obcego podejrzewanego o wspóápracĊ
z Niemcami. Mowa tu o przypadkach zaciągania siĊ do armii NDH oraz zgoda
czĊĞci mieszkaĔców na wyjazd z Niemcami na ZamojszczyznĊ, gdzie na miejsce
wysiedlonych Polaków wáadze III Rzeszy miaáy osiedliü m.in. „Niemców-folksdojczów i boĞniackich kolonistów o niemieckich nazwiskach” (D. Drljaþa
1997: 104). WiĊkszoĞü boĞniackich Polaków po dotarciu w okolice ZamoĞcia nie
przystaáa na niemiecką propozycjĊ i trafiáa do obozów pracy bądĨ skazaáa siĊ na
wieloletnią tuáaczkĊ, którą zakoĔczyáa w 1946 roku powrotem do BoĞni. W nowej powojennej i komunistycznej rzeczywistoĞci przestali siĊ przyznawaü do
swojego pochodzenia, przez co zaczĊli zatracaü swój jĊzyk oraz obyczaje, nigdy
teĪ nie odwaĪyli siĊ wyraziü swojego sprzeciwu wobec aktów agresji, których
doĞwiadczali ze strony Serbów (takich jak: grabieĪe, palenie domów, zniszczenie
kapliczki), co doprowadziáo do utoĪsamiania polskoĞci z synonimem niepodjĊtej
walki i niemego przyzwolenia na niechcianą rzeczywistoĞü. WpáynĊáo to na pogáĊbiającą siĊ nieatrakcyjnoĞü identyfikowania siĊ z narodem polskim, jego obyczajami oraz dziedzictwem, co w konsekwencji doprowadziáo od koĔca lat szeĞüdziesiątych do sukcesywnego zaniku tradycji wáasnych i przejĊcia kultury, w tym
równieĪ jĊzyka autochtonicznej ludnoĞci. Obecnie gwarą bukowiĔską posáugują
siĊ jedynie najstarsi mieszkaĔcy ûelinovaca. Wszyscy respondenci zgodnie
twierdzą, Īe jĊzyka serbsko-chorwackiego nauczyli siĊ dopiero w szkole. Z tego
powodu podlegali szykanom nauczycieli oraz innych uczniów:
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My jak do szkoáy poczeli chodziü jo Īem nie wiedziaáa inacze siĊ rozmawiaü samo polski
i przyszli my do szkoáy. àoni doprowadzili i samo Īem se tak patrzaáa na dzieci. Rozumiaáam
które sáowo, ale nie wiedziaáam mówiü i potem uczytelj powiedziaá, aby siĊ nie Ğmiaáy, Īe my
siĊ teĪ nauczymy tak jak i áone. (…) Nie byáo siĊ cinĪko nauczyü, nego byáo cinĪko nam bo siĊ
nam dzieci Ğmiaáy, te prawosáawne dzieci nam siĊ Ğmiaáy, Īe my nie wiedziemy, nie wiemy nic
siĊ rozmawiaü samo po polski. A my siĊ w chaáupie rozmawiali po polski.
(Ludvina Hevþuk)

Mimo rozgoryczenia oraz konstytucyjnych moĪliwoĞci Polacy nie skorzystali
ze swojego prawa do szkoáy narodowej.
Szkoáy polskiej nie byáo. Powiedziaáy, jo siĊ wspominam jak mówili mama, Īeby byáo
dziesiĊcioro dzieci z ûelinovca do szkoáy to by byáo szkoáĊ na polski. A potrzebaáy, by mieü
i uczitelja polskiego, ale nie byáo, byáo nas mniej. Wtedy i nie byáo tego Udruženja i kto by
nam dozwoliá. A teroz bĊdziemy wiedzieli, aby ostaáo na máodych.
(Ludvina Kozminþuk)

WiąĪąc to z kwestią braku polskiego ksiĊdza (ze wzglĊdu na toĪsame wyznanie
ksiĊdzem byá zawsze Chorwat), moĪemy dostrzec, Īe na jĊzyk boĞniackich
Polaków z okolic ûelinovaca nie oddziaáywaá jĊzyk ogólnopolski. Znacząco
wpáynĊáo to na status jĊzyka poskiego oraz po raz kolejny samych jego
uĪytkowników. Po wydarzeniach II wojny Ğwiatowej, kiedy to czĊĞü ludnoĞci
odeszáa z Niemcami, mieszkaĔcy ûelinovaca starali siĊ nie ujawniaü swojej polskoĞci i nie ubiegaü siĊ o prawa z niej wynikające.
Ja kažem: My so Poljoki. DuĪo ich byáo, co nie chcieáo mówiü, Īe so Poljoki. Wstydziáy siĊ.
(Franjo Buganik)

Kierowaáa nimi zasada: Cicho byü! Jest to zwrot znany wszystkim mieszkaĔcom ûelinovaca. W formie nieodmiennej zachowaá siĊ do dnia dzisiejszego,
nawet wĞród Polaków nieposáugujących siĊ jĊzykiem polskim bądĨ nieznających
go. Wedáug moich obserwacji jest stosowany z jednej strony w Īyciu codziennym, a wiĊc odpowiada uĪyciu polskiemu m.in. w momencie, kiedy nie chcemy
juĪ kogoĞ dáuĪej sáuchaü, gdy nasz rozmówca ma w jakiejĞ sprawie racjĊ, a my
nie chcemy mu siĊ do tego przyznaü (nie zawsze w znaczeniu pejoratywnym),
wobec osób, które za duĪo mówią. Z drugiej strony to wyraĪenie bardzo duĪo
mówi o stosunku mieszkaĔców ûelinovaca do samych siebie i do swojego jĊzyka.
MoĪna to dostrzec szczególnie w Īalach máodszych pokoleĔ: „Poljaci uvijek
cicho byü”12 (Marija Buganik). Podsumowując wypowiedĨ informatorki, moĪna
stwierdziü, Īe Polacy zawsze musieli siĊ na wszystko godziü, nigdy nie walczyli,
nigdy siĊ nie sprzeciwiali, zawsze cicho byü. OdejĞcie od tej zasady byáo piĊtnowane. Dodatkowo mogáo Ğciągnąü na mieszkaĔców wsi káopoty. Ilustracją do
omawianej formuáy moĪe byü historia polskiej kapliczki w ûelinovacu, którą
12

„Polacy zawsze cicho byü”.
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zburzyáa autochtoniczna ludnoĞü na początku lat szeĞüdziesiątych. Polacy nie
waĪyli siĊ jej odbudowaü do 2010 roku, czyli prawie póá wieku. Co ciekawe,
kilkakrotnie zdarzyáo mi siĊ usáyszeü pytanie, czy Polacy w Polsce teĪ tacy są?
Tacy Cicho byü? Jakby to wyraĪenie oraz milczenie byáo synonimem polskoĞci.
Z tego teĪ wzglĊdu po polsku mówiono wyáącznie skrycie i szeptem, tak by nikt
inny nie usáyszaá.
– On [tata] nikad nije volio priþati na poljskom on sad priþa poljskom kad ti si tu.
– Kada se ranje koristio poljski? Za šta?
– Za traþanje. Veüinom. Kod crkve kad se skupi narode kad žele da nešto sakriju ili ogovaraju nekog drugog13.
(Angelika Buganik)

W sferze jĊzyka doprowadziáo to do zerwania procesu transmisji miĊdzypokoleniowej. Od koĔca lat szeĞüdziesiątych w wiĊkszoĞci domów zaprzestano uĪywania jĊzyka polskiego. Kolejne generacje nie posáugują siĊ wiĊc jĊzykiem swoich rodziców. NaleĪaáoby tu jednak podkreĞliü zjawisko mieszanych maáĪeĔstw
z ludnoĞcią autochtoniczną (które masowo pojawiáo siĊ od poáowy lat piĊüdziesiątych jako konsekwencja zmniejszenia populacji polskiej mniejszoĞci narodowej), co tylko przyspieszyáo proces akulturacji. W tym ukáadzie przewaĪnie Īona
byáa Serbką lub Chorwatką, natomiast mąĪ byá Polakiem pracującym za granicą.
Z drugiej strony to wáaĞnie dziedziczenie narodowoĞci w linii mĊskiej pozwoliáo
na zachowanie pamiĊci o polskim pochodzeniu.
Mimo sytuacji politycznej oraz socjolingwistycznej gwara bukowiĔska przetrwaáa w ûelinovacu wĞród dwóch najstarszych pokoleĔ mieszkaĔców, chociaĪ –
jak zauwaĪają sami respondenci – najczĊstszą jej funkcją jest ekskluzywnoĞü,
a wiĊc wyáączanie z rozmowy osób niepoĪądanych. JĊzyk boĞniackich Polaków
róĪni siĊ od gwary wystĊpującej na Bukowinie. Przez lata ulegá interferencji oraz
akulturacji początkowo z jĊzykiem serbsko-chorwackim, obecnie z boĞniackim.
Z najbardziej istotnych cech jĊzykowych naleĪy wymieniü:
1) wystĊpowanie licznych zapoĪyczeĔ leksykalnych: uþitelj ‘nauczyciel’,
udruženje ‘stowarzyszenie’, želja ‘pragnienie, chĊü’, sramota ‘wstyd’, þaj
‘herbata’, opanci ‘kierpce’, upisaü ‘zapisaü’, ostaü ‘zostaü’, począü ‘zacząü’, nafarbowaü ‘pomalowaü’, siáowaü ‘gwaáciü’, druĪyü siĊ ‘spĊdzaü
razem czas’;
2) wystĊpowanie kalk, np. póánoüka ‘pasterka’ (z boĞ. polnoüka), polumartwa
’póámartwa’ (z boĞ. polumrtva, gdzie pol oznacza ‘póá’); uĪywanie sufiksów charakterystycznych dla jĊzyka boĞniackiego, np. sufiks -enje stoso13

„ – On [tata] nigdy nie lubiá mówiü po polsku. On teraz mówi po polsku, kiedy ty tu jesteĞ.
– Kiedy siĊ wczeĞniej uĪywaáo polskiego? Do czego?
– Do plotkowania. NajczĊĞciej. Wokóá koĞcioáa kiedy siĊ zbiorą ludzie, kiedy coĞ skrywaü lub kogoĞ obgadują”.
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wany dla rzeczowników odczasownikowych, np. sikoþenje od pol. ‘sikoczyü’, tworzenie konstrukcji analogicznych, np. Pirogijada od pol. ‘pirogi’
oznaczającego Festiwal Pierogów (na wzór: biciklijada, olimpijada);
3) wystĊpowanie charakterystycznych dla jĊzyka boĞniackiego spójników, np.
dok ‘dopóki’, nego ‘lecz’, ako ‘jeĞli’, np. Nie byáo siĊ cinĪko nauczyü, nego
byáo cinĪko nam, bo siĊ nam dzieci Ğmiaáy;
4) zmiany semantyczne, np. stosowanie czasownika iĞü równieĪ w znaczeniu
‘jechaü’ oraz ‘lecieü’; zanik czasownika, np. Poszli do Nimecki zamiast
Wyjechali do Nimecki;
5) zmiany w konstrukcji zdaĔ, np. bym lubiáa iĞü widzieü (boĞ. rada bi otišla
vidjeti), to byáo dzieciom bardzo radoĞü (boĞ. to je bilo djeci jako veselje);
6) wystĊpowanie charakterystycznych dla jĊzyka boĞniackiego przyimków,
np. pirogi od kapusty zamiast ‘pirogi z kapusty’, zupa od kurków zamiast
‘zupa z kurek’, od mamy siostra zamiast ‘siostra mamy’, od tego ogieĔ
zamiast ‘z tego ogieĔ’, pascha od chliba zamiast ‘pascha z chleba’, fajne
za obuü zamiast ‘fajne do zaáoĪenia’;
7) wystĊpowanie boĞniackiej rekcji czasowników, np. Ğmiaü siĊ komuĞ ‘Ğmiaü
siĊ z kogoĞ’, mówiü po polski ‘mówiü po polsku’;
8) wystĊpowanie zmian w deklinacji dopeániacza; w liczbie pojedynczej rodzaju mĊskiego stosowanie wyáącznie koĔcówki -a, np. nie ma Interneta
zamiast nie ma Internetu, do groba dali zamiast do grobu dali;
9) redukcja funkcji narzĊdnika na rzecz mianownika w orzeczeniu imiennym,
np. Serby nie byáy wtedy takie dobre sąsiady zamiast Serbowie nie byli
wtedy takimi dobrymi sąsiadami, zbóje byáy Syrby zamiast zbójami byli
Serbowie.
Przy tym wszytkim, jak zauwaĪa H. Krasowska:
Górale bukowiĔscy w Celinowacu zachowali jeszcze niektóre cechy jĊzykowe naleĪące do
tej wáaĞnie grupy jĊzykowej. MiĊdzy innymi charakterystyczną cechą jest wystĊpowanie gáoski Ě w pozycjach, które w jĊzyku ogólnopolskim mają tylko rz, np.: griby, priszeá; pochylone
a (róĪnego pochodzenia) przechodzi w o, np.: gĔozdo, downo, kwiotek, stoü, Ğmioü siĊ, siedziol, a przechodzi w o w grupie ar: czorny, korczowaü; rozkáad nosówki: wziunü, poczuntek
‘początek’, trumba. Jak równieĪ kilka przykáadów z zakresu sáownictwa takie jak wystĊpują
u górali polskich na Bukowinie: cesta ‘droga’, klobuk ‘kapelusz’, zogrudek ‘ogródek’, gorieü
‘paliü siĊ’, darunek ‘podarunek, dar’, puknuü ‘pĊknąü’, hruby ‘pucoáowaty, o twarzy’, furt
‘wciąĪ, caáy czas’, áabuz ‘áodyga kukurydzy’, które moĪna by poszerzyü o nastĊpującą leksykĊ: warzoszka ‘chochla’, podlaĨnik ‘choinka’, hudowa ‘chodowla’. Jak równieĪ o wyrazy: teroz, doj, borszcz, chrzon, gornuszek, gdzie a róĪnego pochodzenia przechodzi w o.

Zgadzam siĊ z Heleną Krasowską, Īe wraz z odejĞciem najstarszych mieszkaĔców ûelinovaca gwara górali czadecko-bukowiĔskich zaginie na obszarze BoĞni
i Hercegowiny, chociaĪ wĞród máodszego pokolenia dalej wystĊpuje zjawisko
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bilingwizmu. DwujĊzycznoĞü nie dotyczy jednak jĊzyków polskiego i boĞniackiego, a boĞniackiego i jĊzyka miejsca kolejnej emigracji, najczĊĞciej sáoweĔskiego oraz austriackiego. PoniewaĪ Polacy ze Sáowenii oraz Austrii utrzymują
silny oraz Ğcisáy kontakt z BoĞnią i Hercegowiną, zdecydowaáam siĊ na wáączenie
ich w moje rozwaĪania na temat specyfiki jĊzykowej, gdzie ûelinovac stanowi
punkt odniesienia omawianego zagadnienia. I choü gwara bukowiĔska bezpowrotnie odchodzi z ostatnim pokoleniem, to wszystkie grupy mniejszoĞci polskiej
wywodzącej siĊ z ûelinovaca podlegają nowemu zjawisku, jakim jest próba
przywracania polskiej tradycji, a tym samym i jĊzyka. Selekcja spoáecznego dziedzictwa nie ma charakteru nieodwracalnego zapominania. PoniewaĪ caáa przeszáoĞü jest
potencjalną tradycją, to moĪliwe są nie tylko przeksztaácenia, ale równieĪ i powroty do tego, co wydawaáo siĊ juĪ dawno wyparte z pamiĊci danej zbiorowoĞci.
ĩeby jednak móc mówiü o procesie odtwarzania tradycji, potrzebne jest coĞ wiĊcej
niĪ tylko gáosy przodków dobiegające z zaĞwiatów. W wyniku rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosáawii w 1991 roku zmieniáa siĊ caákowicie
sytuacja polityczna regionu. Wybucháa czteroletnia wojna, a w miĊdzyczasie
powstaáo piĊü nowych paĔstw (Sáowenia, Chorwacja, BoĞnia i Hercegowina,
Buágaria oraz Macedonia; w póĨniejszym okresie od byáej Jugosáawii odáączyáy
siĊ równieĪ Czarnogóra oraz Kosowo). Swoją niepodlegáoĞü BoĞnia i Hercegowina
ogáosiáa jeszcze w 1992 roku. Po zakoĔczeniu wojny w 1995 roku zostaáo podpisane porozumienie w Dayton, na którego mocy spoáecznoĞü miĊdzynarodowa
potwierdziáa powstanie nowego paĔstwa. Kontrola spoáecznoĞci miĊdzynarodowej pozwoliáa w dziedzinie administracji paĔstwa na wprowadzenie pewnych
elementów oraz rozwiązaĔ znanych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Dokumentem, który potwierdza nowy promniejszoĞciowy kierunek
w polityce Republiki Serbskiej, jest Ustawa o Ochronie Praw Przedstawicieli
MniejszoĞci Narodowych (Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina), która zostaáa podpisana w 2003 roku i obowiązuje na terenie caáego paĔstwa
BoĞni i Hercegowiny bez wzglĊdu na podziaáy administracyjne. Jest to pierwszy
w historii regionu tego rodzaju dokument. Wedáug zapisu wszystkie podmioty
BiH są zobowiązane do przestrzegania Ramowej Konwencji o Ochronie Praw
MniejszoĞci Narodowych Rady Europy. Wydaje siĊ, Īe regulacja prawna problemu mniejszoĞci narodowych stworzyáa przestrzeĔ potrzebną do zaistnienia organizacji mniejszoĞci. Od 2003 roku moĪna zaobserwowaü ich wzmoĪoną liczbĊ,
jednakĪe dopiero zapis o finansowaniu stowarzyszeĔ mniejszoĞciowych z budĪetu gminnego oraz odgórna promocja wprawiáy ten proces w ruch. RozpĊdu natomiast nadaáy mu miĊdzynarodowe fundusze oraz granty. Organizacje, które od
czasu zakoĔczenia wojny sprawują pieczĊ nad BoĞnią i Hercegowiną, promują
przyjazną politykĊ wobec mniejszoĞci narodowych. Od kilku lat bycie czáonkiem
mniejszoĞci narodowej staáo siĊ na Baákanach po prostu modne. Dla poszczegól-
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nych gmin stanowi powód do dumy, dodatkowo – szansĊ na pozyskanie zagranicznych funduszy. Dla samego ûelinovaca oznacza to w kwestii prawnej moĪliwoĞü ubiegania siĊ w szkole o zajĊcia dodatkowe z jĊzyka polskiego oraz uáatwienie powoáania stowarzyszenia polskiej mniejszoĞci narodowej. To ostatnie
jako Stowarzyszenie Polaków i Przyjacióá MAK zostaáo utworzone w 2010 roku.
Od tego teĪ czasu dziaáa na rzecz przywrócenia oraz promowania polskich tradycji, jak np. powrót Ğmigusa-dyngusa, tzw. sikoþenja, czy skonstruowania nowego
ĞwiĊta, jakim jest Pirogijada. Dwa lata temu Stowarzyszenie nawiązaáo Ğcisáą
wspóápracĊ z Ambasadą Rzeczypospolitej w Sarajewie. Po raz pierwszy od 1946
roku. Obecnie ambasada promuje pomysá internetowego kursu jĊzyka polskiego
dostĊpnego dla czáonków polskiej mniejszoĞci narodowej. Dodatkowo, od 2011
roku, mieszkaĔcy ûelinovaca są zapraszani do Polski na coroczny Festiwal BukowiĔskie Spotkania, gdzie nawiązali wspóápracĊ z zespoáami zrzeszającymi
reemigrantów z terenów byáej Jugosáawii. Sprzyja to Īywym kontaktom z jĊzykiem ogólnopolskim, który to wydaje siĊ niezwykle inspirujący dla najmáodszych
pokoleĔ nieposáugujących siĊ gwarą bukowiĔską. Najnowsze sáowa, które weszáy
do uzusu, to psisterna ‘cysterna’ oraz ciotek ‘mąĪ cioci, wujek’. Poszerzyáy siĊ
równieĪ pola uĪywania jĊzyka polskiego – są nimi: koĞcióá, spotkania z przyjezdnymi z Polski, coraz czĊĞciej odwiedzającymi BoĞniĊ, oraz moja osoba, która
swoim przybyciem zmienia sytuacjĊ komunikacyjną mieszkaĔców ûelinovaca.
Sad ga koristimo na primjer u crkvi. Svaki poþetak svake mise imamo: Ojcze nasz na poljski. Još uvijek kada priþaju ti Poljaci vole priþat na poljski najviše kada doÿe neko iz Poljske
naprimjer Paulina. Onda svi poþne priþat od jedanput poljski i kada ne traþaju i ovako o svakodnevnim aktivnostima a i mi volimo ubacivat takve neke rijeþi. Postoje nekakve rijeþi polsjke i koristi smo njih þisto radi fore da pokažemo isto nešto. Interesantno da smo svi
u svojim nadimcima imali „Ğ”: MaĞa, GeĞi, ToĞo, DeĞo. To je kao naše nešto poljsko. Znali
pitati deüaki u skoli Tomislava: ToĞo „Ğ” ne postoji u srpskom jeziku. ToĞo im je odgovorao:
Da, ali ja sam Poljak kod nas postoji14.
(Marija Buganik)

Wszystko wskazuje na to, Īe w przyszáoĞci gwara bukowiĔska, która odejdzie
wraz z dwoma najstarszymi generacjami mieszkaĔców ûelinovaca, ma szansĊ
zostaü zastąpiona przez jĊzyk ogólopolski. W tej perspektywie nie moĪna jednak
mówiü o kontakcie jĊzykowym, poniewaĪ nie istnieje potrzeba codziennego
14

„Teraz go uĪywamy na przykáad w koĞciele. Na początku kaĪdej mszy mamy: Ojcze nasz.
WciąĪ, dopóki mówią ci Polacy najbardziej lubią rozmawiaü po polsku kiedy przyjedzie ktoĞ z Polski,
na przykáad Paulina. Wtedy wszyscy zaczynają jak gdyby nigdy nic mówiü po polsku i kiedy nie
plotkują i tak po prostu o codziennych czynnoĞciach, a i my lubimy wstawiaü niektóre wyrazy.
Istnieją pewne sáowa polskie i uĪywamy ich tak po prostu, Īeby i my równieĪ coĞ pokazali.
Interesujące, Īe wszyscy mieliĞmy w swoich przezwiskach „Ğ”: MaĞa, GeĞi, ToĞo, DeĞo. To jest jakby
coĞ naszego polskiego. Pytali siĊ czasami w szkole Tomislava: ToĞo „Ğ” nie wystĊpuje w jĊzyku
serbskim. ToĞo im odpowiadaá: Tak, ale ja jestem Polakiem i u nas wystĊpuje”.
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posáugiwania siĊ jĊzykiem ogólnopolskim. Nawet jeĞli w przyszáoĞci jĊzyk polski
byáby nabywany w edukacji w ramach ustawy o prawach mniejszoĞci
narodowych. Dzieje siĊ tak, poniewaĪ jĊzyk boĞniacki przejąá niemalĪe wszystkie
domeny na páaszczyĨnie spoáeczno-instytucjonalnej, przez co jego dominacja jest
niekwestionowana.
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