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Nawiązania czy pożyczki 
na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? 

Cz. II

W dwóch opracowaniach (będących w druku na Ukrainie – Rembiszewska, 
Siatkowski) omówiliśmy zapożyczenia charakteryzujące się obcymi cechami fo-
netycznymi. Następnie skoncentrowaliśmy się na rozpatrywaniu wyrazów budzą-
cych wątpliwości, czy stanowią nawiązania, czy pożyczki (bardo, berda, bierda, 
berdo, bierdo ‘część warsztatu tkackiego do przybijania wątku, płocha’, ‘nicielni-
ce’; bodak, bodiak, bodziak ‘oset’, łeb ‘czoło’, wyszka, wyszki ‘rusztowanie z drą-
gów lub desek w stodole’ – Rembiszewska, Siatkowski 2016). Poniższy tekst stano-
wi kontynuację tych rozważań.

Cyłuszka, cełuszka, całuszka 
‘kromka chleba odkrojona z początku lub z końca bochenka’

Jest to wyraz właściwy tylko językowi ukraińskiemu. W OLA VI (m. 18 i 70) 
zanotowano go na znacznym obszarze zachodniej połowy Ukrainy od gór-
nego i później dalszego biegu Prutu na południu aż po Kowel na północy, na 
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wschodzie niemal aż po Dniepr. Dokładniej jego zasięg na Ukrainie wyznacza 
AUM I m. 321. Oprócz dominującej na całym obszarze formy żeńskiej цiлушка 
w wąskim pasie na północy od okolic Kowla aż niemal po rzekę Horyń w AUM 
l.c. występuje też forma męska цiлушок, w OLA VI odnotowana tylko w jed-
nym punkcie koło Włodzimierza Wołyńskiego (406). Nazwa ‘pierwszej krom-
ki chleba’ цiлýшка znana jest również w ukraińskim języku ogólnym jako sy-
nonim literackiej nazwy окрáєць (SUM XI 234). Uważa się ją za derywat od 
цiлувáти ‘całować’ (pierwszą kromkę chleba dawano do pocałowania najstar-
szemu/najgodniejszemu członkowi rodziny) lub od цiлай ‘kawałek odkrojo-
ny od całego chleba’ (вiд цíлоï хлiбини), a więc od przymiotnika цíлий ‘cały’, 
por. ESUM VI 258.

Z gwar polskich w OLA VI odnotowano ten wyraz jedynie na pograniczu 
ukraińskim w Wiszniowie koło Hrubieszowa (324) cełuška oraz w trzech punk-
tach przesiedleńczych na Dolnym Śląsku koło Żagania (257) całuška u przesie-
dleńców spod Tarnopola, koło Nowej Rudy (276) cyłuška u przesiedleńców spod 
Lwowa i koło Trzebnicy (268), całuška u przesiedleńców z Tuligłów pod Lwo-
wem (por. Siatkowski 2015: 224).

Dalsze poświadczenia tego wyrazu też pochodzą ze ścisłego pogranicza pol-
sko-ukraińskiego, z polskich dialektów kresowych pod Lwowem, Tarnopolem, 
Stanisławowem i Kamieńcem Podolskim oraz u przesiedleńców z tych stron.

Pelcowa (1994: 87; 1997: 194, 195, 199; 2001: m. 92, s. 81, 99) przytacza 
nazwę całuszka z kilku punktów w pasie nadbużańskim na południowo-wschod-
nim skrawku Lubelszczyzny koło Tomaszowa. SGPA III 330 ma hasło całuszka 
‘kromka chleba odkrojona z bochenka’ z Wiszniowa pod Hrubieszowem z formą 
ćełuška – nieco inną niż w OLA VI oraz całuška spod Stanisławowa, ze Starej 
Huty pod Tarnopolem i z okolic Kamieńca Podolskiego. Cechosz-Felczyk (2004: 
34) odnotowuje cełuszka ‘przylepka’ z Oleszkowiec (na wschód od rzeki Zbrucz), 
Ananiewa (1986: 110) acc. całuske χľeba z regionu Chmielnicki.

Liczne przykłady występowania tego wyrazu znajdujemy u przesiedleńców: 
– spod Tarnopola – w Hanaczowie: całuszka, ciełuszka, okrojka, piętka, przy-

lepka, w Kozłowie: ṕentka, ćeuška, w Firlejowie: ćełuška, mui, a maž dobre 
zemby, maš ćełuške, w Boryczówce: całuška, w Sorocku: to ćełuška muiľi, 
a tuta muom ṕentka, a my muiľi ćełuška, w Borkach Wielkich: ṕentka, 
čałuška, w Kaczanówce: ćełuška (Tarnopol 2007: 140, nr 869);

– spod Lwowa – w Wołostkowie: całuszka, ciełuszka, piętka, skopek – a ṕerša 
(kromka) to całuszka, w Białem: ćełuška, ṕentka, w Różance: ćełuška, w Tu-
ligłowach: całuška (por. też u Paryla 2004: 28 całuszka), w Siemianówce: ca-
łuška, ṕerfša to była całuška, w Wołczuchach: całuška, w Kołtowie: całuška, 
ṕentka (Lwów 2015: 119, nr 869).
Brückner (1990: 55) podaje polską formę całuszka.
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Układ geografi czny form polskich wskazuje jednak, że fonetycznie regularna 
na gruncie polskim i mogąca świadczyć o jakimś dawnym nawiązaniu forma ca-
łuszka nie jest u nas pierwotna. Zebrane materiały przemawiają za tym, że mamy 
tu do czynienia z pożyczką nazwy ukraińskiej ciłuszka, cyłuszka, która ulegała 
niewielkiej polonizacji fonetycznej na ciełuszka i pełniejszej (z polskim przegło-
sem) na całuszka.

Wyraz całuszka, raczej ze względu na walory brzmieniowe niż na przynależ-
ność regionalną, pojawił się w wierszu Bolesława Leśmiana. Zapewne autor znał 
tę nazwę ze słyszenia, gdyż przez kilka lat mieszkał i pracował na południowym 
wschodzie Polski – w Zamościu i Hrubieszowie.

I właśnie, sycąc cienistą snu zmrużkę
Wspomnianą nagle z lat dawnych doliną,
Spożywam chleba wonnego całuszkę
Razem ze słońca na niej odrobiną… (Leśmian 1936)

Koromysło
‘drewniane nosidła zakładane na barki do noszenia wiader z wodą i koszy’

Nazwa ta występuje w Słowiańszczyźnie w dwóch postaciach: poświadczo-
nej jedynie z kaszubszczyzny *čьrmyslъ, pl. *čьrmysly (čårmëslë) oraz wła-
ściwej Słowianom wschodnim *kъrmyslъ (коромсл, коромсел), *kъrmyslo 
(коромсло), por. Popowska-Taborska 1968: 369–370, Hinze 1972: 19–24, Tru-
bačev 19 74: 35–41, ESSJ IV (1977) : 149, XIII (1987): 228–229, SEK I (1994): 
224–225 (Boryś).

Forma słowińska čårmëslë mogła mieć szerszy zasięg, jak świadczą wywo-
dzące się według Hinzego l.c. z niej niemieckie nazwy jezior Schermützel, Schar-
mützel, Schermeisel z dawnego terenu łużyckiego oraz Zermützel z dawnego tere-
nu połabsko-pomorskiego.

We wschodniej Słowiańszczyźnie najlepiej poświadczona jest w języku ro-
syjskim, por. коромыслъ ‘drewniane nosidła do noszenia wiader z wodą’ już 
w 1505 roku w dokumencie ze Smoleńska (SrezMat I 1291; SRJ XI–XVII, 
t. VII 340), później też коромыслo też w znaczeniu ‘dźwignia wahadłowa’ 
(SRJ XI–XVII l.c., SRJ XVIII, t. X 181, Dal II 168), też ‘żuraw u studni’, zool. 
‘ważka’ (SSRLJ V 1453–1454; BASRJ VIII 478–479) i powszechnie w gwa-
rach корóмысел, коромсел oraz коромсло ‘drewniane nosidła do noszenia 
wiader z wodą’ i w wielu innych znaczeniach (SRNG XIV 363–364). W języku 
ukraińskim корóмисло ‘drewniane nosidła do noszenia wiader z wodą’, ‘dźwi-
gnia wahadłowa’ (SUM IV 297) jest zapewne późniejsze, podobnie białoruskie 
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коромыселъ ‘nosidła do noszenia wiader z wodą’, ‘dźwignia wahadłowa’ z XVII 
wieku (HSBM XVI 21, słownik ten przytacza też wspomniany wyżej przykład ze 
Smoleńska z 1505 roku), też корóмысел r. m. i dial. корóмiслa r. n. ‘koromysło’ 
(por. Trubačev 1974: 35–36). Zasięgi form gwarowych białoruskich корóмiслa, 
корóмыслa itp. oraz ukraińskich корóмeслo, корóмeслa (AGB I m. 53, s. 64) po-
dano z przytaczanych źródeł w komentarzu do mapy ‘nosideł do noszenia wiader 
wody’ w Atlasie Białostocczyzny (AGWB VI, m. 149, s. 122–123). Według mapy 
OLA VI m. 2 geografi cznie zróżnicowane *koromyslo, *koromysla, *koromyslъ, 
*koromysly są powszechne na całym wschodzie Słowiańszczyzny.

W Polsce, poza wspomnianym wyżej kasz. čårmëslë ‘koromysło’, nazwa ko-
romysło występuje tylko na terenach wschodnich oraz w gwarach przesiedleń-
czych na zachodzie i północy Polski, co słusznie od dawna uznawane jest za przejaw 
wpływu ruskiego (ukraińskiego) (por. Brückner 1990: 257; Sławski SE 491; Po-
powska-Taborska l.c.; słowniki języka polskiego; Kurzowa 1985: 189, 290, 337 
i inni), a w gwarach na południu za pożyczkę ukr. корóмисло, a na północy z dial. 
brus. карóмiсла (por. Kurzowa 1993: 374). Ma ono tu zresztą zasięgi dosyć duże, 
co warto przedstawić bardziej szczegółowo.

W gwarach wschodniosłowiańskich Białostocczyzny występuje karoḿisło / 
koroḿisło w postaciach na północy zbliżonych do form białoruskich, a na połu-
dniu do form ukraińskich. Częściowo, zwłaszcza na północy, wypierają je nazwy 
polskie, zwłaszcza naiłka (AGWB l.c.).

W okolicach Włodawy pojawia się często obocznie w tych samych punk-
tach w gwarach polskich koromysło, kurumysło itp., a w gwarach ukraińskich 
koromysło, kurumysło itp. (Czyżewski 1986a, m. 103, 1986b: 94 – z dalszą lite-
raturą).

Zasięgi nazwy koromysło w gwarach polskich podano w wielu opracowaniach.
W PAE IV m. 241 są to rozproszone punkty na wschodzie Polski oraz liczne 

punkty przesiedleńcze.
W MAGP IX m. 445 podobnie: koromysło, koromysła, koromyśle występują na 

wschodzie Polski w wąskim pasie z głębszym klinem koło Sokołowa Podlaskiego 
oraz w umieszczonych w osobnym zestawieniu punktach przesiedleńczych.

Tak samo w OLA VI m. 2, s. 30–31 koromysło odnotowano w trzech punktach 
polskich na wschodzie: koło Białej Podlaskiej 307 Choroszczynka koromysło, 
koło Włodawy 315 Osowa koromysło i pod Hrubieszowem 324 Wiszniów ku-
rumesła oraz w punktach przesiedleńczych: na Pomorzu 240 Gwiazdowo, pow. 
Sławno koroisło, w Woli Młynarskiej p. 252 koło Pasłęka koromysła, w p. 247 
Deszczno koło Gorzowa Wielkopolskiego koreisła, na Śląsku koło Żagania 257, 
w Żagańcu koremesłọ, koło Trzebnicy 268 w Ligocie Pięknej kremejsła.

Pelcowa (1997: 209; 2001 m. 67 na s. 173) wyznacza zasięg tej nazwy na 
wschodniej Lubelszczyźnie za pomocą izoglosy przebiegającej koło Białej Pod-
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laskiej i znacznie na zachód od Włodawy, Chełma, Hrubieszowa i Tomaszowa 
Lubelskiego: koromysło na północy, koromysła na południu i koromyseł koło 
Parczewa.

Przykłady nazwy koromysło z płn.-wsch. Polski zapisano w Słowniku podla-
skim: z Suwalszczyzny (kuroḿisła T. Zdancewicz), z Sokółki (B. Nowowiejski), 
z Szepietowa (M. Gąsowska), z Ciechanowca (I. Maryniakowa) i z Niemirowa 
nad Bugiem (B. Janiak). U starowierców kъramył, kramył został przyniesiony 
z Rosji (RóżnSłow 165).

Liczne przykłady z Mazowsza podaje AGM VI m. 266, s. 56: koromysło noto-
wano tu na terenie dosyć zwartym pod Zambrowem, Ostrowią Mazowiecką, Wę-
growem (tu też koromyśla) i Siedlcami, a sporadycznie i w rozproszeniu koło Kol-
na (Zalas), Ostrołęki (Łęg Starościański), Wołomina (Kobyłka), Nowego Dworu 
(Józefów), Płońska (Gumino) i Kozienic (Łękawica).

Wiele nazw pokrewnych z wyrazem koromysło przytacza kartoteka SGPA: 
koromysło spod Ostrowi Mazowieckiej, Sokółki, Białej Podlaskiej, Puław, ze 
wschodniej Lubelszczyzny, też spod Niska, Lubartowa, Jarosławia i Przemyśla, 
koromysła pod Sejnami, z Lubelszczyzny wschodniej, spod Jarosławia, szczegól-
nie często spod Siematycz i Siedlec, koromysły spod Siedlec (Cyran), koromyśle 
spod Siedlec i Węgrowa.

Natomiast podawane przez SOWM III 285 na podstawie PAE IV m. 241 z Dą-
brówki pod Piszem na Mazurach koromesło, koromeśla pochodzą najpewniej od 
polskich przesiedleńców z Ukrainy.

Koromysło i pochodne występowały też powszechnie w polskich gwarach kre-
sowych, por. np. w SGPK II 434 kromisło z Grodzieńszczyzny (H. Łopaciński 
1899: 772), koromysło z Podola (Kremer 1863) i spod Drohobycza pod Lwowem 
(Parylak 1877), koromysło, koromesło w potocznej polszczyźnie Lwowa, w Du-
libach w pow. buczackim (Hrabec 1955), w Starej Hucie buczackiej (Kur zowa 
1985: 189, 290 i passim), koromysł, koromysło w potocznej polszczyźnie na Wi-
leńszczyźnie (Walicki 1886, Łętowski 1915; por. Pelcowa 1993: 374), koromysły 
w dialekcie polskim na Brasławszczyźnie (Rieger 2014: 135), koromesło w Olesz-
kowcach na Podolu (Cechosz-Felczyk 2004: 92–93), u przesiedleńców spod 
Lwowa: z Wołostkowa koromysła, z Białego koromesło, z Różanki koromysȯ, 
koromėso, z Tuligłów irmesȯ (por. też Paryl 2004: 57), z Ilnika koromesło, 
z Siemianówki koromesło, koromysło, z Wołczuch kromesło, z Kołtowa korome-
sło (Lwów 2015: 113, nr 816) i spod Tarnopola: z Hanaczowa koromysłȯ, z Ko-
złowa koromyso, koromeso, z Firlejowa koromesło, z Krowinki kȯromėsło, 
z Boryczówki koromesło, z Sorocka koromesło, z Borków Wielkich koromesło, 
z Kaczanówki koromesło (Tarnopol 2007: 134, nr 816), por. przytoczone wyżej 
w OLA przykłady z Polski północnej i zachodniej.

Liczne przykłady z polskich gwar kresowych znajdujemy w kartotece SGPA.
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Werenicz (1990: 109) przytacza koromysło z polskiej gwary wyspowej na 
Polesiu, wywodzącej się z Mazowsza i słusznie uważa, że pożyczka ta została 
przejęta dopiero na Polesiu. Moszyński 1934–1936 notuje koromysło ‘pas Oriona’ 
z Grodzieńszczyzny i spod Wołkowyska. Podawane jest koromysło ‘nosidła do 
noszenia wiader z wodą’ ze Starej Huty buczackiej (M. Łesiów), spod Komarna 
pod Lwowem (Harhala 1931), z Milna na Podolu (Dejna 1956: 7), koromesła 
z Bukowiny i z rejonu żółkiewskiego pod Lwowem.

W polskim języku pisanym koromysło pojawia się późno: w niemiecko-polskim 
słowniku Mrongoviusa, 1854, s. 573 s.v. Pede: koromyśl, koroniosło. SW II 478 
uznaje koromysło ‘nosidła do noszenia wiader z wodą’ za gwarowe i przytacza 
przykład z Orzeszkowej, SJPD III 1015 uznaje je za regionalne wschodnie i po-
piera przykładami z Latarni czarnoksięskiej Kraszewskiego (1872) oraz z Lu-
dzi i sztandarów Gustawy Jareckiej (1947), Dubisz zaś w USJP II 251 uważa 
za termin etnografi czny. Mimo stosunkowo nielicznych poświadczeń koromysła 
‘nosidła do noszenia wiader z wodą’ są szeroko znane i uważane za pożyczkę 
wschodnią.

Nazwa koromysło w niektórych gwarach uległa metaforyzacji. Mimo że na da-
nym terenie obecnie desygnat nie występuje, na pograniczu Mazowsza i Podlasia 
w powiecie wysokomazowieckim koromysło do dzisiaj funkcjonuje jako ‘przed-
miot niekształtny, nieprzydatny’ (np. „takie koromysła stojo na dworzu, nie wia-
domo, co z niemi robić” Kulesze Kościelne, Rembiszewska 1993).

Koleśnik ‘kołodziej’

Na podstawie słowników języków słowiańskich można by sądzić, że koleśnik 
‘kołodziej’ jest wyrazem ogólnosłowiańskim i na ogół o pożyczce się tu nie wspo-
mina, por. Siatkowski 2005: 179–180, 210: 367–368. Bańkowski I: 753 zaś pisze: 
„Koleśnik ‘kołodziej, stelmach’ 1564, rutenizm wileński (por. na Wileńszczyź-
nie nazwę miejscową Koleśniki), *koles-ьn-ik-ъ, wschsłow., od *kolo, -ese; Por. 
rzadsze rutenizmy koleśnica (S. Orzechowski; u Z. Kaczkowskiego 1899 błędnie 
zamiast kolasa), koleśnia Bandtkie 1806)”. I chyba ma rację.

Sama formacja *kolesьnik-ъ przy uwzględnieniu innych znaczeń, jak ‘wozy 
różnego typu’, ‘części wozu’, ‘woźnica’, nazwy botaniczne itp. ma zasięg ogólno-
słowiański (ESSJ X 128), natomiast w znaczeniu ‘kołodziej’ jej zasięg jest ogra-
niczony głównie do języków wschodniosłowiańskich.

Nazwa *kolesьnikъ w znaczeniu ‘kołodziej’ ma liczne potwierdzenia w języ-
kach wschodniosłowiańskich, por. ros. колесник(ъ) od XVI wieku (SRJ XI–XVII, 
t. VII 236), później колéсник i колёсник (SSRLJ V 1151) – znaczenie to, jako 
literackie, pomija natomiast SRNG XIV 127, ukr. коліснíк (Hrinč II 269; SUM 
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IV 225), brus. колесникъ, калесникъ, колесьникъ od XVI wieku (HSBM XV 
197–198), dziś калéснiк (taką formę literacką obok стальмах podano w białoru-
skich materiałach OLA), choć TSBM nazwy tej nie notuje.

Poza tym koleśnik ‘kołodziej’ poświadczony jest w języku polskim. Notują go 
przede wszystkim słowniki: Mączyńskiego (Carpentarius faber, Koleśnik / álbo 
Stelmách 39b/14), Calepina (201b), Knapskiego (SP XVI, t. X 468; SW II 401), 
anonimowy Słownik łacińsko-polski z XVII wieku oraz słownik Trotza (kartote-
ka SXVII–XVIII). Słownik warszawski zresztą rozróżnia: koleśnik ‘ten, co robi 
kolasy’ (SW II 401) i kołodziej (kolesarz, kołarz, kolarz) ‘stelmach, rzemieślnik, 
robiący koła do wozów’ (SW II 411). Poza tym Linde II 407 podaje nazwę tę 
z publikacji J. Torżewskiego Rozmowa o sztukach robienia szkła, wydanej w 1785 
roku w Berdyczowie, co wskazuje na związek z Ukrainą, a SJPD III 815 z utworu 
Jermoła J. I. Kraszewskiego. Przytacza ją też SWil I 508. Charakter tych źró-
deł nie przemawia jednoznacznie za rodzimością koleśnika ‘kołodzieja’ w języ-
ku polskim, przeciwnie może to być zwykłe przejęcie słownikarskie. Koleśnika 
‘ kołodzieja’ zamieszcza też Arct ([1929] 258), również w swoim Słowniku staro-
polskim.

W języku czeskim kolesník ‘kdo kolesy dělá, der Stellmacher’ odnotowany 
jest przez Jg II 102 tylko z powołaniem się na Lindego, co zdecydowanie prze-
mawia za możliwością przyjęcia tu pożyczki z polskiego, zwłaszcza że później-
sze odosobnione poświadczenie tego wyrazu z XIX-wiecznego słownika cze-
sko-niemieckiego J. F. Šumavskiego (Kott VI 641) najpewniej powtarza tylko 
 Jungmanna.

Znane jest jeszcze odosobnione potwierdzenie serb. kòlesnīk ‘kołodziej’ z pu-
blikacji G. Zelicia, ogłoszonej w Belgradzie w 1897 roku (RSHJ IX 792), co może 
być również przejawem pożyczki (np. z języka rosyjskiego) lub niezależnej inno-
wacji w ramach produktywnej derywacji słowotwórczej.

Należy zatem stwierdzić, że poświadczenia wyrazu *kolesьnikъ w znaczeniu 
‘kołodziej’ w literackich językach słowiańskich wcale nie świadczą o jego ogólno-
słowiańskości.

W OLA VIII m. 9 pokazuje, że *kolesьnikъ w tym znaczeniu jest ograniczony 
do gwar wschodniosłowiańskich, z tym że został on wyparty przez pożyczkę nie-
miecką *stelmaχъ częściowo na Białorusi, a w znacznym stopniu w zachodniej 
Ukrainie. Zatarło to zapewne pierwotną granicę między *kolodějь i *kolesьnikъ. 
Na mapie tej *kolesьnikъ ‘kołodziej’ zupełnie nie występuje na terenie Polski. 
Na odwrót – *kolodějь zanotowano sporadycznie na Białorusi koło Grodna 
(kłaej – 337) oraz na Ukrainie nie tylko na pograniczu polskim (kułuďij – 421), 
lecz także w okolicy Czerkasów (koloďij – 501, kołoďij – 509). Pełniejsze dane 
z dialektów białoruskich pokazują, że *kolesьnikъ występuje właściwie na całej 
Białorusi, często obocznie z zapożyczeniem *stelmaχъ, por. LAB III 85 m. 222, 
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s. 85 (w legendzie podano cztery warianty fonetyczne nazwy *kolesьnikъ na Bia-
łorusi: калéснiк, калёснік, каляснíк, калснік), por. też dalsze poświadczenia tej 
nazwy w gwarach białoruskich podane w komentarzu do AGWB VII m. 238.

W materiałach spoza OLA znajdujemy przedłużenie zasięgu nazwy *kolesьnikъ 
‘kołodziej’ na terenie Polski w gwarach wschodniosłowiańskich na Białostoc-
czyźnie, gdzie występuje on (kaleńik, kaleńik, koleńik) zwarcie na północy 
i wschodzie obok stelmaχ i kałae (AGWB VII m. 238, s. 90–91).

Natomiast z gwar polskich znane są tylko jej sporadyczne poświadczenia 
z pogranicza polsko-ruskiego, por. koleśnik ‘kołodziej’ podawany przez Gloge-
ra z Tykocińskiego (SGPK II 400), kọleśńik u Kudzinowskiego spod Knyszyna 
(Rembiszewska 2007: 156), pojawiający się w XVI-wiecznych księgach miej-
skich Knyszyna (Kuryłowicz 2005: 172), ale dzisiaj już zupełnie nieznany (Rem-
biszewska 2006: 76–77) oraz kolośnik ‘ts.’ z okolic Bielska Podlaskiego (kartoteka 
SGPA); por. też RóżnSłow 126.

W tej sytuacji, nawet przy dużej frekwencji tego wyrazu w dawnych słowni-
kach polskich, chyba należy tu za Bańkowskim I: 753 przyjąć wpływ ruski.

Ważnych argumentów za przyjęciem wpływu ruskiego dostarczają pochodzą-
ce od koleśnik ‘kołodziej’ służebne nazwy miejscowe. Na Białorusi występuje 
kilka nazw Kalesniki w rejonie witebskim i na Grodzieńszczyźnie. Znane są też 
Koleśniki w Polsce i na Litwie na terenach sąsiadujących z Białorusią: Koleśniki 
w gminie Kalinowo, 14 km na płn. od Rajgrodu i Koleśniki, położone 3,5 km na 
płn.-wsch. od Moniek (NMP V 50) oraz miasteczko Koleśniki na Litwie w rejonie 
solecznickim w pobliżu granicy z Białorusią.

Koleśniki koło Kalinowa, znane już od 1468 roku (Colleschnicken, Koleschin-
nen, Pohybel), według przywileju lokacyjnego otrzymał niejaki Jan Ruski, a zaś 
drugi współzałożyciel nazywał się Jurgen. Osada ta leżała nadto bey Pohibel 
(nazwa pochodzi z ruskiego погибель ‘śmierć, katastrofa’). Ciekawe, że na tych 
terenach znana była też nazwa osobowa Koleśnik, np. Simon Koleszniky, zało-
życiel Brodowa, Paul i Stannick Kolleschnick w Sypitkach (1539). Świadczy to, 
że na tych terenach szerzej było znane osadnictwo ruskie (Białuński 2001: 52, 
58–60, por. też Szcześniak 1994: 161). SGKP IV 263 (powołuje się tam na pracę 
Kętrzyńskiego 1882: 450, z którego przytacza dosłownie informację o właścicie-
lach miejscowości) podaje, że Koleśniki pod Kalinowem założyli osadnicy polscy 
i litewscy (a więc i ruscy). Podobnie późniejsze Koleśniki (pierwsze poświadcze-
nie z 1571 Koleśniki, Koliesniki) spod Moniek mogą zawdzięczać swoją nazwę 
osadnikom ruskim lub stanowią nazwę przeniesioną. Koleśniki solecznickie bez-
pośrednio nawiązują do terenów białoruskich.

Poza tym odnotowano Koleśniki jako nazwę kolonii we wsi Ciwoniuki, leżącej 
koło Michałowa na wschód od Białegostoku (Kondratiuk 1974: 92). Wymienio-
ne nazwy miejscowe też należy uznać za przejęte z języka białoruskiego lub za 
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relikty z dawniej dalej na zachód sięgających dialektów wschodniosłowiańskich. 
Ciekawe, że akurat na pobliskich terenach pojawia się zapożyczenie nazwy po-
spolitej koleśnik ‘kołodziej’.

Podobnie za przejęte z ukraińskiego należy uznać podawane przez Bańkow-
skiego rzadkie w języku polskim koleśnica ‘narzędzie kołodzieja’ u Stanisława 
Orzechowskiego (SP XVI, t. X 468) i ‘powóz, kolasa’ u A. Kaczkowskiego, 
a w gwarach kresowych (kartoteka SGPA) pod Tarnopolem (Buczacz) i Stanisła-
wowem (Delejów) oraz w USJP II 160) ‘przednia część pługa z kołami’, por. ukr. 
колеснця, колiснця ‘wóz dwukołowy’, ‘rydwan’ (SUM XVI–XVII, t. XIV 175; 
Hrinč II 267; ESUM II 514; SUM IV 225), a może także koleśnia ‘zakład stelma-
chowski’ u Bandtkiego (1806), Kluka (Linde III 407; SW II 400) i w SWil I 508, 
por. ukr. колéсня, m.in. ‘warsztat kołodzieja’ (Hrinč II 267; ESUM II 514).

Korowaj 
‘obrzędowe pieczywo, zwłaszcza weselne’

Według ESSJ XI 112–116 dwie podstawowe nazwy słowiańskie obrzędowego 
pieczywa weselnego *kolačь i *kvajь wyraźnie się różnią zasięgami: *kolačь 
ma zasięg ogólnosłowiański, natomiast *kvajь występuje tylko we wschod-
niej i południowej Słowiańszczyźnie, a brak go zupełnie w Słowiańszczyźnie  
zachodniej.

We wschodniej Słowiańszczyźnie wyraz ten występuje powszechnie, ale jego 
dokumentacja w poszczególnych językach jest nierównomierna.

Ros. коровáй ‘okrągły biały chleb z pszenicznej mąki’, ‘obrzędowe pieczywo 
weselne, kołacz weselny’ znany jest od XVI wieku (SRJ XI–XVII, t. VII 333–334; 
SRJ XVIII, t. X 179; Sumcov 1996: 195), później też каравáй ‘duży okrągły 
chleb’ (Dal II 89), współcześnie каравáй ‘duży okrągły chleb’ (SSRLJ V 797; 
Ožegov 353; BASRJ VII 648–649), powszechnie znany w gwarach w postaciach 
каравáй i коровáй w znaczeniu ‘bochenek żytniego lub pszenicznego chleba’ 
(niekoniecznie okrągły), ‘kołacz weselny’ (por. SRNG XIII 64–65).

W języku ukraińskim najpierw odnotowano kilkakrotnie w XV wieku (1411, 
1421, 1428) nazwę osobową Иван Коровай (SSUM I 498) oraz w 1438 roku 
w Sokole Андрей Коровай i w 1591 roku w Łucku Остафей Коровай (SUM 
XVI–XVII, t. XV 23), potem коровáй ‘kołacz weselny’ (Hrinč II 285), ‘kołacz 
weselny z ozdobami z ciasta’ (SUM IV 295).

W białoruskim каравáй w znaczeniu ‘okrągłe obrzędowe pieczywo wesel-
ne’ poświadczony jest dopiero współcześnie w języku literackim (TSBM II 635) 
i w gwarach pod Mińskiem oraz na terenie Polski w nadgranicznych Bobrownikach 
w gminie Gródek (SłPogr II 415).
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Na załączonej w ESSJ mapce granica zasięgu wschodniosłowiańskiej nazwy 
*kvajь została wyznaczona dokładnie wzdłuż wschodniej granicy państwowej 
Polski i Słowacji. Na zachód od tej granicy brak zupełnie form z polskim lub sło-
wackim kontynuantem grupy tt.

W języku polskim są jednak liczne poświadczenia nazwy *kvajь ze wschod-
niosłowiańskim pełnogłosem, stanowiące więc niewątpliwą przyjmowaną po-
wszechnie pożyczkę z Rusi (Brückner 1990: 257; Sławski SE II 495–496), najpew-
niej z ukr. коровáй (Bańkowski I 798; SJPD III 1021; Kurzowa 1985: 317, 337; 
1993: 374; USJP II 254) i/lub brus. каровáй (SW II 480; Zdancewicz 1975: 33; 
ESUM III 35–36), ale wymieniane jest też źródło rosyjskie (Linde II 447; Kurzo-
wa 1993: 374).

Pierwsze poświadczenie tej pożyczki znajdujemy w kartotece SXVII–XVIII 
wieku z anonimowego Wesela ptaszego: „Wrona piekła korowaje, kawka poma-
gała”. Linde II 447 korowaj uważa za pożyczkę z rosyjskiego i określa jako ‘chleb 
wielki weselny na Rusi’, przytaczając cytat z Franciszka Zabłockiego „Przypo-
minam też Państwu córki ich wesele, niechaj ja, nie kto inny, piekę korowaje”, 
SWil I 528 notuje bez żadnego kwalifi katora korowaj w znaczeniach ‘pierog przy-
rządzony na ucztę weselną’ oraz ‘ogromy piernik, pieczony na święto boga Świa-
towida, przypadające po żniwach’, natomiast SW II 480 uznaje korowaj ‘pieróg, 
placek weselny’ za wyraz gwarowy i dokumentuje przykładami z utworów Fran-
ciszka Zabłockiego (1754–1821), Juliusza Słowackiego (1809–1849) i Władysła-
wa Syrokomli (1823–1862).

SJPD III 1021 korowaj podaje bez kwalifi katora, ale przytoczone cytaty i de-
fi nicja znaczenia wskazują na obrzędowy charakter tego pieczywa i związek ze 
Wschodem ‘rodzaj placka weselnego (lub świątecznego) z pszennej mąki, z wierz-
chu najróżnorodniej ozdobionego, pieczonego (dawniej uroczyście, z zachowaniem 
odpowiedniego rytuału) na Rusi’ powtarzając podany już przykład z Zabłockiego 
i z kilku dalszych pisarzy związanych z Kresami, jak Lucjan Siemieński, Zygmunt 
Kaczkowski, Bohdan Dyakowski, Leopold Staff oraz z rozprawy o polskiej sztu-
ce ludowej z 1952 roku (ten ostatni przykład Kurzowa 1993: 374 przypisała błęd-
nie Wincentemu Polowi)1. USJP II 254 łączy ten typ kołacza z Rosją i  Ukrainą.

1 Korowaj pojawia się zresztą także u innych twórców z Kresów, m.in. u Słowackiego w Śnie 
srebrnym Salomei: 

I znitował mnie z tą żonką,
Która mi tu pachnie rajem. 
Taj przyszedł… co? Z korowajem (Słowacki, Sen srebrny Salomei);

A także u J. I. Kraszewskiego: „Z pieśnią się odbył taniec wkoło dzieży, w której ciasto rosło, 
z pieśnią poczęto lepić misternie korowaj święty, ofi arny, na którym spleciona kosa panny młodej 
siedziała i ptaszki, i pozatykane gałązki zielone, jagódki czerwone, kłosy dojrzałe…” (Kraszewski, 
Stara baśń).
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Nazwa korowaj (w rozproszeniu też korowal), spopularyzowana przez kulturę 
masową, znacznie rozpowszechniła się w gwarach, co ma bogatą dokumentację 
w słownikach gwarowych (SGPK IV 435 i kartoteka SGPA) i w różnych opraco-
waniach (np. Pelcowej 1997: 197; 2001: 65, 90, a zwłaszcza Kurzowej 1985: 189; 
1993: 374). Korowaj jako element kultury ludowej na obszarze Polski (z wyraź-
nym wskazaniem na jego pograniczny charakter) został przedstawiony w ujęciu 
etnolingwistycznym w Słowniku stereotypów ludowych (hasło próbne ukazało się 
jako odrębny artykuł: Bączkowska 1988).

Na podstawie materiałów gwarowych można zatem ustalić, że wyraz ten wy-
stępuje na znacznym obszarze wschodniej Polski, m.in. na Suwalszczyźnie, pod 
Sejnami, w Augustowskiem, na Mazowszu pod Grajewem, Łomżą, Ostrołęką, 
na Kurpiach, aż pod Białobrzegami (Dejna 1977: 230), powszechnie na Biało-
stocczyźnie, m.in. pod Tykocinem, Knyszynem, na Podlasiu pod Siemiatyczami, 
Białą Podlaską, Radzyniem Podlaskim, Łukowem, w całej Lubelszczyźnie pod Pu-
ławami, Lublinem, Kraśnikiem, Włodawą, Krasnymstawem, Chełmem, Zamościem, 
Biłgorajem, Tomaszowem Lubelskim, w południowo-wschodniej Małopolsce pod 
Niskiem, Tarnobrzegiem, Rzeszowem, Łańcutem, Przeworskiem, Przemyślem, 
Sanokiem. Poza tym notowano korowaj w polskich dialektach kresowych na 
Wileńszczyźnie (Kurzowa 1993: 374), też w Stryłungach na pograniczu z bia-
łoruskim okręgiem brasławskim (Rieger 2014: 135), na Białorusi pod Grodnem 
(kartoteka SGPA), na Ukrainie na Wołyniu (kartoteka SGPA), pod Lwowem 
(SGPK l.c.), na Podolu w Oleszkowcach (Cechosz-Felczyk 2004: 93), w regionie 
Chmielnicki (Ananiewa 1986: 110).

W materiale ilustracyjnym do tekstu o korowaju pojawiają się kilkakrotnie 
występujące w pieśniach obrzędowych postaci kuruwal (Bączkowska 1988: 93), 
kurowal (l.c. 90, 92, 97), korowal (l.c. 88, 89), kurowajik (l.c. 88), ale nie ma 
informacji o miejscowościach, gdzie wykonano nagrania, co uniemożliwia do-
kładną lokalizację tych form. Można jednak przypuszczać, że pochodzą one z Lu-
belszczyzny, m.in. spod Chełma.

Geografi a i postać zapożyczenia świadczą, że najczęściej mamy tu do czynie-
nia z bezpośrednim wpływem ukraińskim.

Korowaj – pieczywo obrzędowe – funkcjonowało w kulturze i obyczajo-
wości obszaru wschodniosłowiańskiego od dawna. W licznych opracowaniach 
wskazywano bogatą symbolikę tego pieczywa, jego znaczenie w obrzędowości 
weselnej (por. m.in. Kubiak/Kubiak 1981: 69–70; Ivanov, Toporov 1974; Sumcov 
1885). Jak wskazano w Słowniku etnolingwistycznym, korowaj oznaczający ry-
tualny chleb, głównie weselny, którym obdzielano uczestników wesela, stano-
wi nieodłączny element ceremoniału zaślubin głównie na Białorusi, Ukrainie, 
wschodniej Polsce (Gura 1999: 461). Kołacz w tradycji ludowej był symbolem 
płodności, co między innymi zaznaczało się w elementach fallicznych, który-
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mi ozdabiano ciasto (l.c. 462). Interesujące świadectwo obecności korowaja 
w polskiej kulturze szlacheckiej daje Zygmunt Gloger, który odtwarza z pamię-
ci uroczystości weselne z okolic Tykocina na Podlasiu, a ciasto mające w sobie 
„siedm garncy mąki bialeńkiej, siedm garncy wody czyścieńkiej i siedm kóp par 
jajek” (Gloger 1875: 252) wskazuje jako nieodłączny element biesiady na cześć 
nowo poślubionych.

Mielnik ‘młynarz’

O funkcjonowaniu nazwy mielnik na pograniczu polsko-wschodniosłowiań-
skim pisano już sporo. Przyjmuje się, że mielnik w znaczeniu ‘młynarz’ w języku 
polskim stanowi pożyczkę z języka ukraińskiego, por. np. Minikowska 1980a: 
89; Kurzowa 1993: 387; Siatkowski 2005: 223–224, 2010: 368. Uwzględnienie 
nowych materiałów, częściowo dawniej przeoczonych lub pominiętych, skłania 
do wprowadzenia pewnych uściśleń i korekt dotyczących miejsca tego wyrazu 
w słownictwie słowiańskim.

Wyraz *melьnikъ, utworzony sufi ksem -ьnikъ od czasownika *melti ‘mleć’ 
lub sufi ksem -ikъ od przymiotnika melьnъ, niewątpliwie należy uznać za prasło-
wiański i ogólnosłowiański. W pewnych znaczeniach jest poświadczony w języku 
polskim w kilku znacznie rozproszonych punktach/miejscach, por. np. mielnik 
‘drążek do obracania kamienia żaren’ w Starej Wsi koło Radzynia (Pelcowa 2001: 
m. 76, s. 182), ḿelnik ‘gruba pałka do rozcierania tytoniu’, ‘drążek do obracania 
żaren’, ‘hak do ognia’ na Kaszubach (Sychta III 159), mielnik ‘stępa’ w Topólnie 
pod Gostyninem (AGM V m. 224, s. 135), ḿelnik i ḿelnica ‘międlica do łamania 
lnu i konopi’ na Białostocczyźnie (RóżnSłow 159; AGWB I 77: Obróbka włókna 
VIII 4). Szkoda, że nie możemy podać bliższej lokalizacji na Białostocczyźnie, bo 
odpowiednie fi szki w kartotece AGWB zaginęły.

Należy przyjąć, że mamy tu do czynienia z reliktami rodzimymi, bo trudno so-
bie wyobrazić, by w tych przykładach doszło do takich przesunięć znaczeniowych 
w przejętym z ukraińskiego mielniku ‘młynarzu’, a na gruncie wschodniosłowiań-
skim pokrewne znaczenia są dosyć rzadkie. ESSJ XVIII 94 ma mac. мелник ‘żar-
na’, ros. z XVII wieku мельникъ ‘pomieszczenie, gdzie się przechowuje żarna, 
stępę’ i dial. znad Amuru ‘drążek do obracania żaren’. Ponadto udało nam się zna-
leźć, pominięte w ESSJ, poświadczenie wyrazu мéльник w gwarach rosyjskich 
z terenu Litwy i spod Riazania właśnie w znaczeniu ‘рукоятка жернова ручной 
мельницы’ (SRNG XVIII 104) oraz w dialektach białoruskich na pograniczu bia-
łorusko-litewskim мéльник ‘kamień żaren’ w Łosku pod Wołożynem i na terenie 
Litwy w Rudnikach w rejonie solecznickim (SłPogr III 57).
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Natomiast mielnik w znaczeniu ‘młynarz’ właściwy jest niemal tylko językom 
wschodniosłowiańskim (np. brus. eľik, ukr. mełnyk, meľnyk, melnyk, ros. 
eľik), por. OLA VIII m. 19.

Wschodniosłowiański *melьnikъ ‘młynarz’ ma dosyć dawne poświadczenie. 
W języku rosyjskim znany jest od XIV wieku (мельникъ SDRJ IV 522, SRJ XI–XVII, 
t. IX 83 w białoruskim od XV wieku (мельникъ, мелникъ – HSBM XVII 318, 
teraz мéльнiк TSBM III 135), dla ukraińskiego brak na razie wczesnych da-
nych, SSUM I 585 ma tylko Мелникъ jako nazwę miejscową z ziemi brzeskiej 
z XIV wieku oraz nazwisko Мельницкiй z XV wieku.

Bliższych informacji o występowaniu ros. wyrazu мельник w znaczeniu ‘mły-
narz’ w gwarach nie mamy, ponieważ SRNG zgodnie z zasadą dyferencjalności 
odpowiedniego materiału nie podaje.

Ciekawie przedstawiają się gwarowe nazwy ‘młynarza’ w Atlasie białoruskim. 
Na całym terytorium dominuje мéльнiк, w trzech punktach zachodnich w dorze-
czu Niemna występuje млынáр, a w punkcie nad granicą litewską (nr 52) w po-
staci млынáж, wyraźnie wskazującym na bezpośredni wpływ polski. Poza tym 
niezależnie znany jest млынáр na znacznym obszarze płd.-wsch. Białorusi w oko-
licach Homla, por. LAB III m. 213, s. 83 i SłPogr III 57. Występowanie nazwy 
млынáр na Białorusi na pograniczu białorusko-litewskim oraz na południowy za-
chód od Mińska potwierdza OLA VIII m. 19, gdzie poza tym znajdujemy zapis też 
z terenu Mołdawii. Jednak na wschodzie Białorusi brak tam tej nazwy zupełnie. 
Tak szeroki zasięg nazwy млынáр w gwarach białoruskich trudno wyjaśnić. Na-
leży dodać, że w sąsiadujących gwarach rosyjskich pod Brianskiem i szerzej na 
południu znana jest nawet podstawa млин, млын ‘młyn’.

W języku ukraińskim melnyk ‘młynarz’ notowano od XVI wieku, ale spora-
dycznie również młynar i mlinarz, natomiast w tekstach polskich na Ukrainie 
mielnik i młynarz (Hut-Mytnik 2007: 41–42).

Zachodni zasięg nazwy *melьnikь w znaczeniu ‘młynarz’ na mapie OLA VIII 
niemal dokładnie pokrywa się z zachodnią granicą Białorusi i Ukrainy, przekracza 
on tę granicę jedynie w południowo-wschodniej Polsce (Wiszniów pod Hrubie-
szowem – p. 324, Niebieszczany pod Sanokiem – p. 325, Pacław pod Przemyślem 
– p. 326) i we wschodniej Słowacji (Čabalovce, pow. Humenné – p. 233). Poza 
tym zapisano go w OLA w polskich punktach na Pomorzu (elńik 240 – Gwiaz-
dowo koło Sławna) i na Śląsku (elńik 257 – Żaganiec koło Żagania i melńik 
277 – Lubsza koło Brzegu), gdzie należy je uznać za przeniesione przez polskich 
przesiedleńców ze Wschodu, w p. 277 zapewne pod wpływem sąsiednich punk-
tów przesiedleńczych.

Potwierdzają to materiały spoza OLA. W kartotece SGPA znajdujemy mielnik 
w znaczeniu ‘młynarz’ z Wiszniowa pod Hrubieszowem, z Huty pod Chełmem 
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i spod Łańcuta, poza tym z polskich dialektów kresowych z terenu Ukrainy (Tu-
ligłowy pod Lwowem, Buczacz pod Tarnopolem) i z obwodu Chmielnicki oraz 
z Rumunii (z Bukowiny, m.in. spod Suczawy). Nie przytaczamy nazwy mielnik 
ze spisu rzemieślników powiatu łukowskiego z 1868 roku, bo był to spis sporzą-
dzony po rosyjsku.

Z dialektów kresowych mielnika ‘młynarza’ znajdujemy poza tym w Olesz-
kowcach i Hreczanach na Podolu (Cechosz-Felczyk 2004: 113, 318), u przesie-
dleńców z Kozłowa (melńik), Boryczówki (mńeľńik) i Krowinki (meneľńik!) pod 
Tarnopolem (Tarnopol 2007: 83, nr 391) oraz z Białego (młynaš, meĺńik) i z Sie-
mianówki (ḿeĺńik) pod Lwowem (Lwów 2015: 69, nr 391), a także na Wileńsz-
czyźnie (Kurzowa 1993: 387).

Ściśle do gwar białoruskich i ukraińskich nawiązują gwary wschodniosło-
wiańskie w AGWB, gdzie pol. *mlynarь (młynar, młynar, mlinar) występuje 
jedynie na samym skrawku północno-zachodnim, a na całym pozostałym tere-
nie niemal powszechny jest *melьnikъ (na północy ḿelńik, ḿeľńik, na południu 
meľńik, melńik, meľnyk, meľnyk), a w rozproszeniu pojawia się też *mlynarь, 
określany nieraz jako młodszy. Układ ten świadczy, że mamy tu do czynienia 
z dawną granicą między polskim młynarzem i wschodniosłowiańskim mielnikiem, 
z możliwością pewnej ekspansji nazwy polskiej (por. podaną na s. 53 mapkę nazw 
‘młynarza’ na terenie AGWB).

SGPK III 154 ma mielnika z dialektu kresowego spod Stanisławowa oraz z po-
dania ludowego z Masłowa pod Kielcami. Ten drugi przykład warto przytoczyć 
w szerszym kontekście: „Jeden z takich zbereźników był młynarz. [...] On mły-
narz, widząc Boską osobę, zbliżającą się raziczku jednego do młyna [...] wziął [...] 
kożuch, wywrócił kudły na nim, ogarnął się w to odziewadło, wypadł na świat 
i jak szalony rzucił się Panu Jezusowi pod nogi [...]. Boska osoba, wejrzawszy 
na onego bezbożnika, rzekła: Do lasa Missiu, do lasa! Będziesz kmyzą (niezgra-
bijaszem) w kudły odzianym i po ziemi tarzać się będziesz. Od tego mielnika-
-niedźwiedzia [podkr. D.R., J.S.], pochodzą teraźniejsze niedźwiadki”. Otóż ta 
egzemplifi kacja ze zbeletryzowanego tekstu nie może stanowić dowodu na tak 
szeroki zasięg gwarowy tego wyrazu.

W sumie więc występowanie nazwy mielnik ‘młynarz’ w gwarach polskich 
ograniczone jest do ścisłego pogranicza wschodniego oraz do dialektów kreso-
wych. W tej sytuacji przyjmowanie wpływu obcego, ukraińskiego i/lub białoru-
skiego wydaje się oczywiste. Trzeba dodać, że przytaczany przez ESSJ XVIII 
94 czes. melník ‘młynarz’ z Dobrovskiego (cytowany u Jg II 420 i Kotta I 1000) 
należy uznać za efemeryczny rusycyzm odrodzeniowy, a nazwa czeskiego miasta 
Mělník, podawana w ESBM VII 13 pod hasłem мельнiк, nie łączy się z rdzeniem 
*mel- ‘mleć’, lecz z *mělъ ‘miał’, *mělьnъ, więc nie może dowodzić znajomości 
nazwy *melьnikъ ‘młynarz’ języku czeskim.
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W polskim języku pisanym *melьnikъ ‘młynarz’, inaczej niż w gwarach na 
terenie Polski, ma natomiast dosyć bogatą dokumentację.

SStp IV 226 notuje go z zapisek sądu ziemskiego przeworskiego z 1483 roku, 
SP XVI, t. XIV 47 sporadycznie z zabytku Libri Legationum, wiążącego się 
przede wszystkim z płd.-wsch. rubieżami Rzeczypospolitej (Minikowska 1980b: 
59) „Ze wszy Borvszkowcze Myelnyka na ymye Stasya [wzięli Tatarzy]” 11/102, 
materiały SXVII–XVIII przynoszą nazwę mielnik ‘młynarz’ ze Skrupułu (1730) 
Jana Stanisława Jabłonowskiego, związanego z Wołyniem, z Regestru złoczyń-
ców grodu sanockiego (1554–1638) i z rękopisu XVII/XVIII wieku Regestru 
wydatków Piotra Kunaszczyka („Kwartalnik Historyczny” 1899, r. XIII, s. 586) 
powołując się na Jana Białobłockiego, sekretarza króla Władysława IV, przytacza 
z 1649 roku „Mielnik, młynarz, głowę uciął panu swemu, Z Łopatą rękodajnym 
sługą został jemu”.

Linde III 96 przytacza mielnika z XVIII wieku z „Teatru Polskiego” i z utworu 
Tadeusza Czackiego, związanego z Wołyniem, SW II 956 z XVIII–XIX wieku, 
uznając za gwarowe i powtarzając cytat Lindego z Tadeusza Czackiego oraz do-
dając cytaty z Marii Konopnickiej „Co ten mielnik? Czary czyni. Z gorczycznego 
ziarna namełł mąki pełne żarna” i z wywodzącego się z Podola Michała Wisz-
niewskiego „Nawet mielnicy mieli osobne prawa, bądź zwyczajowe, bądź przy-
wilejami zapewnione”, SWil podaje bez komentarza, SJPD IV 643 z XVIII–XIX 
wieku, określając jako dawne, a dziś gwarowe, m.in. z cytatami z Marii Ko-
nopnickiej i z utworu Jana Zacharyasiewicza Na Kresach (1867). Z. Kurzowa 
(1993: 387) wskazuje na znajomość nazwy mielnik ‘młynarz’ na Wileńszczyźnie, 
przytaczając cytat z Chodźki (I. Chodźko, 1669, VI 318): „Ja Wlas Antonowicz 
mielnik ze wsi Kozłowic”. W swoim zestawieniu, powołując się na Minikowską, 
podaje błędnie, że mielnik znany jest w języku polskim dopiero od XVI wieku.

Mamy zresztą wiele dalszych poświadczeń wyrazu mielnik ‘młynarz’ z pol-
szczyzny pisanej, jak np. w opowiadaniach ludowych Kazimierza Władysława 
Wójcickiego „jeden mielnik czyli młynarz” (Wójcicki 1842: 373), u Jędrzeja Mo-
raczewskiego „Księciu Czetwertyńskiemu własny mielnik (młynarz) w majętności 
jego… uciął głowę” (Moraczewski 1853: 49), w Gramatyce związanego z Wi-
leńszczyzną Deszkiewicza-Kundzicza „Przeciwnie, młynarz lub gdzieniegdzie 
mielnik, ten co miele, a młynownik lub młynnik ten, co młyny stawia” (Deszkie-
wicz 1846: 30), u pochodzących z Kresów południowo-wschodnich  Henryka Rze-
wuskiego (1791–1866) „Gdzie się stawiał nowy młyn, tam nagderał na mielnika” 
(Bartnicka 1996: 119) i Aleksandra Fredry (1793–1876) „mieszkałem za miastem 
u mielnika”, „po jego siwym ubiorze łatwo mielnika poznałem”, „Mielnik podpi-
sał kontrakt na trzy lata z młyna” (Zaleski 1969: 143–144), u Adolfa Kitschmana 
(1854–1917) w stylizowanym na żydowski humorystycznym utworze reprezen-
tującym polszczyznę lwowską „po nad staw koło mielnika, nad ranem wracał do 
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miasta” (Brzezina 1986: 494), w anonimowym tłumaczeniu Wojny i pokoju Lwa 
Tołstoja, wydanym w Gródku w 1894 roku, t. III, rozdz. XVIII: „Na wąskim go-
ścińcu, prowadzącym do wsi, przez długi szereg lat najspokojniejszych, poczciwy 
stary mielnik, w białej, bawełnianej szlafmicy, zarzucał wędki w stawie”, u po-
chodzącej z Grodzieńszczyzny Marii Rodziewiczówny „Ot, czemu! Był Archip 
mielnikiem u świętego Mikoły, dożył starości i szczęścia synów, a niebogaty był”, 
w słowniku Arcta „Młynarz, Mielnik, rzemieślnik zajmujący się mieleniem zboża 
we młynie” (Arct [1929]: 361).

Warto dodać, że w Znachorze Tadeusza Dołęgi-Mostowicza młynarzem 
jest Prokop Mielnik, a więc omawiany apelatyw posłużył do utworzenia na-
zwiska znaczącego – po pierwsze wskazującego na wykonywany zawód, a po 
drugie sytuującego bohatera w realiach wsi położonej na kresach ówczesnej 
 Rzeczpospolitej.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na liczne w języku polskim nazwy osobowe 
Mielnik oraz Mieln(i)owski, Miln(i)owski z XV-wiecznych zapisków sądowych ha-
lickich, przemyskich, przeworskich i sanockich (SSNO III 472), a zwłaszcza na 
najwcześniejsze zapisy z 1369 i 1411 roku nazwy osobowej Mielnik ze śląskiego 
klasztoru w Kamieńcu Ząbkowskim. Siatkowski 2005: 223–224 uznał, że noszą-
cy te nazwiska mnisi też mogli wywodzić się z południowo-wschodniej Polski. 
Przemawia zresztą za tym „ruchliwość” terytorialna nazw osobowych, dla po-
rządku należy jednak odnotować, że dla Bańkowskiego II 176 dawne poświadcze-
nie tej nazwy osobowej na Śląsku przemawia za rodzimością mielnika ‘młynarza’ 
w języku polskim, a nawet za możliwością zapożyczenia wschodniosłowiańskie-
go nazwy melьnikъ właśnie z języka polskiego. Pożyczka z języka polskiego na 
wschód wydaje się mało prawdopodobna, powstaje jednak wątpliwość, czy w ję-
zyku polskim mamy zapożyczenie, czy może wchodzi w grę dawne nawiązanie 
obejmujące wschodnią Słowiańszczyznę i wschodnią Polskę.

Oładki, ołatki itp.
‘placki z tartych ziemniaków lub z ciasta, smażone na tłuszczu’

Regionalizm ten stanowi niewątpliwie pożyczkę przejętą z języków wschod-
niosłowiańskich. Trudno natomiast ustalić bezpośrednie źródło, zresztą po-
szczególne formy tej pożyczki mogły być przejęte niezależnie z poszczególnych 
języków .

W językach wschodniosłowiańskich jest to z kolei szeroko rozpowszech-
nione zapożyczenie grec. ἐλάδιον od ἔλαιον ‘masło, olej’, por. Vasmer III 133, 
ESUM IV 178, ESBM I 105. Powstały tu bardzo liczne różne formy, jak m.in. 
ros. олáдья, pl. олáдьи, олáдок, pl. олáдки ‘placek ziemniaczany, racuch’ od 
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XVI wieku (SRJ XI–XVII, t. XII 355), później ponadto олáдушек, олáдушка 
(SSRLJ VIII 837) i олáдышек, олáдышка (BASRJ XIII 683), a regionalnie 
i w gwarach олáжки pod Twerem, олáнки pod Riazaniem (Dal II 670), олáдик, 
олáдуш, олáдыш (SRNG XXIII 181) oraz uproszczone przez zanik samogło-
ski nagłosowej лáдка pod Smoleńskiem i na południu nad Donem i pod Brań-
skiem (SRNG XVI 234), ukr. олáдок m. i олáдка ż. (Hrinč III 51, SUM V 687), 
a w gwarach na Polesiu (w słowniku Łysenki) z zanikiem samogłoski nagłosowej 
лáтка i лáдiк (ESUM IV 178, też u Hrinč II 340 лáдка, ale bez ściślejszej loka-
lizacji), brus. алáдка (TSBM I 221) oraz liczne formy pokrewne: w XVI wie-
ku u Skaryny pojawiła się оладья, a w połowie XVII wieku олатка (HSBM 
XXII 188), w gwarach zapisano głównie na pograniczu białorusko-polskim na 
Grodzieńszczyźnie i w obwodzie brzeskim oraz na pograniczu białorusko-li-
tewskim formy алáтка, аглáтка, галáтка, глáтка (SłPogr I 76–77). Szerszy 
zasięg mają formy алáткi, олáткi, олáдкi, notowane w Atlasie białoruskim 
w zachodniej Białorusi na pograniczu białorusko-litewskim i białorusko-polskim 
koło Smorgoni, na Grodzieńszczyźnie, w okręgu brzeskim, poza tym w centrum 
koło Baranowicz, na Polesiu koło Łunieńca i Stolina, w rozproszeniu szero-
ko występują też formy uproszczone w wyniku zaniku samogłoski nagłosowej 
лáткi na północ od Mohylewa i лáдкi na południe od Mozyru (LAB IV m. 375, 
s. 119–120) oraz лáдка, лáдачка pod Witebskiem, na wschód od Mińska (Czer-
wień), koło Mohylewa i Homla (ESBM V 199). Ponadto Smułkowa 2009: 306 
ze Słobódki na płn.-wsch. od Brasławia obok pol. ołati podaje jako białoruskie 
ałati, ałai.

Wielką różnorodność wykazują nawiązujące terenowo do Białorusi formy za-
notowane w dialektach wschodniosłowiańskich na terenie Białostocczyzny. Ich 
układ jest częściowo zaskakujący. Występują tu formy właściwe zachodniej Bia-
łorusi: w pasie wschodnim przy granicy z Białorusią forma ahłati (z wtrąco-
ną spółgłoską h w sylabie początkowej), a nad Biebrzą oraz na zwartym terenie 
między Supraślą a Narwią i sporadycznie na południe od Narwi forma ałati, 
ołati, właściwa również białoruszczyźnie literackiej (алáдкi). Natomiast na pół-
nocnym zachodzie na samym pograniczu polskim od Biebrzy aż nieco na połu-
dnie od Białegostoku pojawia się forma ałai, ołai, z którą od wschodu są-
siaduje forma ahłai (z wtrąconym h). Według M. Czurak (AGWB VI m. 193, 
s. 230–231) dla tej ostatniej formy nie znajdujemy nawiązań zarówno w gwarach 
białoruskich, jak i ukraińskich. Nam udało się jednak znaleźć odosobnione po-
świadczenia w białoruskim: w XVI wieku u Skaryny pojawiła się bliska forma 
оладья, a Smułkowa odnotowała na innej peryferii, też na pograniczu polsko-
-białoruskim w Słobódce na płn.-wsch. od Brasławia formę ałai (por. wyżej). 
A więc mamy tu do czynienia z archaizmem znanym również na zachodnim 
krańcu Słowiańszczyzny wschodniej, który dochował się jedynie na pograniczu 
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polsko-białoruskim. W przeciwnym razie trzeba byłoby przyjmować tu pożyczkę 
z języka rosyjskiego.

W języku polskim pożyczka ta występuje też w kilku różnych postaciach, któ-
rych bezpośrednie źródło trudno ustalić. W języku pisanym wyraz ten pojawia się 
dosyć późno. Nie ma go w Słowniku staropolskim, u Mączyńskiego, w Słowniku 
polszczyzny XVI wieku, w kartotece Słownika XVII wieku ani w Słowniku wi-
leńskim.

Słownik warszawski (SW III 767) podaje oładka, -i, ołatka, uznając je 
za gwarowe, a w l. mn. oładzie ‘placuszek z tartych kartofl i i mąki, racuszek’ 
z XIX-wiecznym poświadczeniem „oładki do zrazów i do rosołu” z Chodźki 
(I. Chodźko 1669, III 151). Kurzowa 1993: 400 stwierdza, że „Doroszewski za 
SW”, a SJPD V 976 tylko odwołuje się do tego słownika, ale cytowanego tam 
przykładu z Chodźki nie przytacza i notuje bez kwalifi katora oładka a. ołatka 
‘mały placek z mąki lub tartych kartofl i smażony na tłuszczu, racuszek’ z XX wie-
ku: ołatki z Mody i Życia z 1952 roku i z Pamiętników (z 1927 roku) Władysława 
Glinki oraz oładki ze wspomnień Mirosława Kowalewskiego (ur. 1919). Ze wzglę-
du na Władysława Glinkę, który dłuższy czas przebywał w Rosji (był tam wię-
ziony), redakcja słusznie zakłada tu prawdopodobne pochodzenie z rosyjskiego 
(z ros. олáдья).

Formę żeńską oładka przytacza też Brückner SE 686, ale wywodzi ją z ukra-
ińskiego. Formę „oładki z kartofl i” ma też Eliza Orzeszkowa oraz Antoni Jó-
zef Gliński (Bajarz polski 1862), mający związki z Białorusią i Wileńszczyzną 
(SGPK III 439), co znów wskazuje na białoruskie pochodzenie tej pożyczki (por. 
też Zdancewicz 1975: 33). W innych słownikach współczesnego języka polskie-
go podawana jest forma męska oładek (np. Szymczak SJP II 515; USJP II 1252). 
Może więc wchodzić w grę również zapożyczenie ukr. lub ros. олáдок, pl. олáдки. 
W ogóle jednak regionalizm ten częściej ma w języku polskim dwie formy: ten 
oładek i ta oładka, a w liczbie mnogiej w obu wypadkach oładki.

Dubisz l.c. widzi tu regionalizm białostocki, ale warto zwrócić uwagę, że 
wspomniany wyżej Władysław Glinka pisał o „kurpiowskich ołatkach”. Wyraz 
ołatek || oładek ma szerokie poświadczenie w gwarach północno-wschodniej Pol-
ski, warto więc podać dokładniejszy przegląd form, uwzględniając również ma-
teriał kartoteki SGPA.

Formę oładzie ‘placki ziemniaczane lub mączne’ spod Suwałk podaje Kolberg 
(SGPK III 439) obocznie z oładki, oładzie z Filipowa – na zachód od Suwałk Teo-
dozja Jagłowska (RóżnSłow 186) oraz kartoteka SGPA: „co od oładziof na ławe 
nie można wleść” (w kartotece SGPA od tej formy utworzono mianownik licz-
by pojedynczej jako oładź) i oładzie z miejscowości Degucie koło Żytkiejm nad 
samą granicą z obwodem kaliningradzkim. Z pogranicza Suwalszczyzny i Prus 
Wschodnich Mieczysław Ratasiewicz odnotował łoładź (RóżnSłow 186).
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Wyraz ołatki na początku XX wieku był rozpowszechniony na Wileńszczyź-
nie, jako nazwa specyfi cznej dla Litwy potrawy. Z tego powodu Łętowski uznaje 
ją za poprawną, stwierdzając, że „mieszkańcy Litwy wyjątkowo nie wykroczą 
przeciwko czystości mowy polskiej, jeśli zachowają »oładki« i nadal będą je jedli, 
nie zmieniając samej nazwy” (Łętowski 1915: 182).

Nazwa ołatki na obszarze nowych gwar mieszanych na zachodzie Polski ma 
zawężone znaczenie (jakoby przeniesione z Białorusi), jako ‘placki niesione nowo-
rodkowi’ (Węgorowska 2000: 95).

Z terenów ściśle nawiązujących do kompleksu ałai, ołai w AGWB karto-
teka SGPA ma oładzie ‘placki pieczone na patelni’ z Dobrzyniewa na zachód od 
Białegostoku i oładzie ‘placki z mąki pszennej’ z Bud na zachód od Bielska Pod-
laskiego. Te wyspy stanowią dawny ogólny relikt wschodniosłowiański.

Należy jeszcze wspomnieć o sporadycznie zanotowanej w Turowie koło Ra-
dzynia Podlaskiego (nieco na północ) formie oładźka ‘pierożek z tartych kartofl i 
opiekany na maśle’ (kartoteka SGPA). Jest to zapewne kontaminacja form oładka 
i oładzie, co dodatkowo świadczy o szerokim zasięgu pożyczki oładzie na wscho-
dzie Polski.

Najpowszechniej notowano w gwarach polskich na Podlasiu i na terenach 
sąsiednich w znaczeniu ‘mały placek z mąki lub z tartych kartofl i’ trudne do 
rozróżnienia formy: ołatek, ołatka, pl. ołatki oraz oładek, oładka, pl. oładki, 
a mianowicie ołatek, pl. ołatki w Bilwinowie pod Suwałkami (kartoteka SGPA), 
oładka/ołatka, pl. oładki, ołatki powszechnie na Wileńszczyźnie: zapisy z mię-
dzywojennego dialektu wileńskiego, Zdaniukiewicz 1972: 180, Turska 1930 
[1983: 76], Turska 1982: 74, Łętowski 1915: 182, Walicki 1886: 240 (SGPK 
III 439, kartoteka SGPA, Z. Kurzowa 1993: 440), zapisy z miejscowości Widu-
giry, Świętniki, Landwarów (Rieger, Masojć, Rutkowska 2006: 295), ołatki na 
Suwalszczyźnie, pod Sokółką, w Supraślu, pod Bielskiem Podlaskim (kartoteka 
SGPA, RóżnSłow 186: Wojciech Załęski, Ryszard Bańkowski), oładek pod So-
kółką (RóżnSłow 186: Bogusław Nowowiejski), pod Knyszynem (Rembiszewska 
2007: 173), oładka pod Białą Podlaską i na Litwie (kartoteka SGPA), oładki na 
Litwie (kartoteka SGPA: Turska 1930 [1983: 87]), koło Suwałk w miejscowo-
ściach Degucie i Filipów (kartoteka SGPA i RóżnSłow 186: Teodozja Jagłow-
ska), pod Tykocinem (Stanisław Dworakowski – pominięty w RóżnSłow), pod 
Grajewem i w miejscowości Podnieśno koło Siedlec (SGPK III 439, kartoteka 
SGPA). Do Wileńszczyzny nawiązują polskie gwary pod Brasławiem, gdzie za-
notowano ołati w pogranicznych Dryświatach oraz na płn.-wsch. od Brasła-
wia w Słobódce (tu jako białoruskie odnotowano ałati, ałai), por. Smułkowa 
2009: 306.

Natomiast wśród licznych nazw tego desygnatu na Lubelszczyźnie ołatków nie 
ma (Pelcowa 2001: mapa 97, s. 76, 81, 99).
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Na koniec należy wspomnieć o formie uproszczonej łatki ‘placki kartofl ane’, 
która powstała przez zanik samogłoski nagłosowej o-. W AGM VI m. 297, s. 144 
tworzy ona zwartą grupę wokół Siedlec, a poza tym występuje w rozproszonych 
punktach: na południe od Garwolina (Polik) i nad Bugiem w pow. węgrowskim 
(Prostyń) oraz na północy pow. zambrowskiego (Targonie Wielkie) i koło Graje-
wa (Pieńczykowo). Kartoteka SGPA ma ponadto uproszczone łatki z Woli We-
reszczyńskiej (na południowy zachód od Włodawy: Czyżewski 1986: m. 175), 
z Siedlisk pod Łukowem i z Łomaz koło Białej Podlaskiej. U Pelcowej 2001: 
m. 97 natomiast w Ostrzycy pod Białą Podlaską znajdujemy łapki, łapciuchy, 
stanowiące zapewne dalsze przekształcenie tego uproszczenia. Forma uproszczo-
na łatki niewykluczone, że została zapożyczona z gwar białoruskich lub ukraiń-
skich, ale można przyjąć też naturalne uproszczenie na gruncie polskim. Takie 
stanowisko potwierdza obecność wyrazu łatki ‘placki drożdżowe’ w idiolekcie 
mieszkanki Białegostoku, która pochodziła z Trześcianki w powiecie hajnow-
skim i posługiwała się „mową po prostu” (Andrulewicz 2000: 147). Zazwyczaj 
forma uproszczona nie tworzy większych zwartych areałów, lecz występuje 
w rozproszeniu, co prawdopodobnie świadczy, że na różnych terenach powstała 
ona niezależnie.

Dokładniejsza dokumentacja tej pożyczki w gwarach polskich pozwoliła nie-
raz rozstrzygnąć bezpośrednie źródło białoruskie, ukraińskie lub rosyjskie, nadal 
jednak wskazanie określonego źródła sprawia poważne trudności (sygnalizuje to 
np. Sawaniewska-Mochowa 2002: 150 w odniesieniu do polszczyzny szlachty 
kowieńskiej). Ogólnie wpływ wschodniosłowiański przyjmują tu Kurzowa (1993: 
400) i Rembiszewska (2007: 40). Kostecka-Sadowa stwierdza jednoznacznie, że 
jest to „XIX-wieczny wschodnioslawizm, który ma swoje odpowiedniki w języ-
kach rosyjskim, białoruskim, ukraińskim” (Kostecka-Sadowa 2015: 213). Układ 
geografi czny poszczególnych form w gwarach wschodniosłowiańskich i polskich 
nie daje jasnej wskazówki, z którego języka każda z nich może się wywodzić. 
Układ ten zapewne nie jest pierwotny i nie sposób wskazać, jakie tu zaszły  zmiany.

Odliga, otliga, otliha ‘odwilż’

*Odliga, *otliga przynależy językowi białoruskiemu i ukraińskiemu. Brus. 
aдлiга znana jest językowi literackiemu (TSBM I 158) i gwarom. SłPogr I 61 
ma bogatą dokumentację dla tej formy z szerokiego pogranicza białorusko-litew-
skiego, a ESBM I 86 daje też poświadczenia z innych stron. Dokładnie przedsta-
wia nazwy ‘odwilży’ w dialektach białoruskich Atlas białoruski (ESBM II m. 39, 
s. 35–36): na całej Białorusi dominuje адлíга. Na pograniczu białorusko-polskim 
ponadto pod Brześciem częsta jest адлга, a w Kamianiukach адлéга, koło Grod-
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na óдлiга, вóдлiга i гóдлiга. Nazwę białoruską uważa się za pożyczkę litewskie-
go atlygà, àtlėga ‘ts.’ (SłPogr l.c., ESBM l.c.), ãtlaiga, atlaigà ‘ts.’ (Smoczyński 
2007: 342).

W języku ukraińskim występuje вiдлга (poświadczona np. u M. M. Kociubin-
skiego i O. W. Donczenki), одлга (poświadczona np. u L. I. Smiljanskiego), por. 
SUM I 601, dialektalnie znane są też formy inne, por. ESUM I 393 i Hrinč I 217.

Gwary wschodniosłowiańskie na Białostocczyźnie nawiązują do gwar biało-
ruskich i ukraińskich: na całym niemal terenie notowano tu formy ruskie: adliha, 
adľiha, atľiha, odľiha, odľiha, wodľiha itp., sporadycznie koło Hajnówki też 
zliha, jedynie na północnym zachodzie częściej obocznie, a także wyłącznie formy 
polskie odelga i sporadycznie odliż (odľiš) i odwilż, por. na s. 55 mapę ‘odwilży’ 
na terenie AGWB. Występująca w miejscowości Zwierki (p. 55, na płd.-wsch. od 
Białegostoku) sporadyczna nazwa oeel stanowi analogię do występujących 
w rozproszeniu na Białorusi form: аццéпель, óццепель, вóццепель (LAB l.c.). 
O zasięgu w gwarach białoruskich na Grodzieńszczyźnie podanych tu nazw 
адлíга oraz óдвiльж (z polskiego) i óцяпяль (z ros. óттепель) dokładniej pisze 
Ostrowski 2013: 162–163.

Odliga, otliga, otliha ‘odwilż’ w gwarach polskich ma układ geografi czny cha-
rakterystyczny dla pożyczek wschodniosłowiańskich. U Kupiszewskiego 1969, 
m. 12, s. 108–109 występuje na krańcach wschodnich oraz w dialektach prze-
siedleńczych na zachodzie i północy Polski. Mianowicie mamy tu odliga, otliga, 
otliha w Mieruniszkach pod Oleckiem, w Olszance i Jeglińcu pod Suwałkami, 
w Pomianach pod Augustowem, w Przechodach pod Grajewem, w Wierzchlesiu 
koło Sokółki, w Kopisku i Topolanach koło Białegostoku, w Nowoberezowie koło 
Hajnówki, we Wronowie koło Bielska Podlaskiego, w Zalesiu koło Siemiatycz 
i Choroszczynce koło Białej Podlaskiej oraz w kilku punktach z przesiedleńcami 
z Wileńszczyzny i w jednym spod Chełma. Większe obszary na tej mapie zajmują 
współrdzenne polskie zelga i odelga (z kolei ukr. dial. вiдéльга ‘odwilż’ uważa się 
za polonizm, por. ESUM l.c.). Na ten peryferyczny układ nazwy odliga, otliga, 
otliha w gwarach polskich zwraca uwagę również ESBM I 86, ale o wynikającej 
z tego możliwości pożyczki wschodniej nie wspomina.

Dalsze przykłady użycia nazwy odliga ‘odwilż’ z tych terenów przynosi karto-
teka SGPA: z Dobrzyniewa pod Białymstokiem, z Bud pod Bielskiem Podlaskim, 
z Huszczy koło Białej Podlaskiej, odliga i otliga z kilku punktów pod Siemiaty-
czami oraz Słownik podlaski: z Suwalszczyzny (J. Bacewicz, M. Ratasiewicz), 
z Sokółki (B. Nowowiejski), z Knyszyna (Cz. Kudzinowski), Niemirowa nad Bu-
giem (B. Janiak), por. RóżnSłow 171.

Odliga ‘odwilż’ z Litwy miał też SGPK III 400, Łętowski 1915: 175. Na Ko-
wieńszczyźnie Sawaniewska-Mochowa (2002: 148) podobnie uznaje odligę za 
lituanizm przejęty przez medium białoruskie.
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W języku pisanym pol. odliga ‘odwilż’ pojawia się zupełnie sporadycznie. 
W kartotece SXVII–XVIII znajdujemy przykład z Diariuszy Radziwiłła z lat 
1747–1751: „W samych Spytkowiczach wsi nocowałem, wszystkiego mil cztyry 
z Krakowa tylko ujechawszy, nagłą odligą i dyszczem nieustannym po kilkudnio-
wych mrozach” s. 160, a Linde III 470 przytacza z Historii (1786) Naruszewicza 
„Błotniste naokoło miejsca dla niepewnych częstą odligą lodów…”. SWil I 854 
podaje odliga ‘odwilż’ bez żadnego komentarza, a SW III 616 określa wyraz odli-
ga jako gwarowy i powtarza podawany przez Lindego cytat z Naruszewicza, SJPD 
V 723 uważa odligę za dawną, dziś gwarową nazwę ‘odwilży’ i przytacza znany 
już cytat z Naruszewicza oraz z utworu Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza 
„…mróz który nagle chwycił po odlidze” ‘po odwilży’. Ponadto obecność tego 
wyrazu w literaturze pięknej zawdzięczamy Henrykowi Sienkiewiczowi, który 
wprowadza go do wypowiedzi Zagłoby – sarmackiego hulaki i prześmiewcy po-
chodzącego z rubieży Rzeczypospolitej (skierowaną do zakochanych w sobie Ke-
tlinga i Krzysi): „A widzę już: od samych wzdychań odliga będzie! Nic! tylko od 
wzdychań!” (Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski).

Możemy zatem tu bezspornie stwierdzić pożyczkę wschodniosłowiańską, któ-
ra przeniknęła na znaczny obszar gwar wschodniej Polski.

Plośna ‘stopa’

Na ten polski archaizm gwarowy zwrócił uwagę B. Ostrowski (1991: 239–242). 
Nazwę plosnia ‘wierzch stopy ludzkiej’ podawał już Karłowicz (SGPK IV 126) 
z Żeliszewa spod Siedlec oraz plośna ‘stopa ludzka’ z Krasnegostawu przy  ujściu 
rzeki Żółkiewki do Wieprza, a kartoteka SGPA notuje plośna w znaczeniu ‘stopa’ 
w dawnym powiecie garwolińskim (we wsiach: Brześce, Ułęż Górny, Sędowice, 
Stryj, Górzno, Kębłów Stary, Bazanów Stary, Czernic, Gończyce i Domaszew) oraz 
w sąsiadującym z nim powiecie łukowskim (we wsiach: Stoczek, Wola Okrzej-
ska, Budziska, Wilczyska) oraz ze słownika Giedroycia. W Podnieśnie (Siedlec-
kie) i w Hanaczowie (Przemyskie) plosna wyjaśniono jako ‘wierzch stopy’, poza 
tym u Glogera z Tykocińskiego plośnia i plośnica mają znaczenie ‘stopa, podbi-
cie u nogi’. W rękopiśmiennych dodatkach Glogera do opublikowanego słownika 
znajduje się ponadto płośnik ‘stopa, podbicie u nogi’ (Okoniowa 2016: 178).

Na gruncie zachodniosłowiańskim jest to jednak odosobnione poświadczenie 
tego wyrazu, ponieważ często podawana w słownikach etymologicznych (a także 
przez Ostrowskiego l.c.) czes. plesna ‘stopa’ u Kotta II 584 jako wyraz starosło-
wiański ze słownika Miklosicha II 117 nie dowodzi jego znajomości w języku 
czeskim.
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Formacje *plesno i dub let żeński *plesna w znaczeniu ‘stopa’, ‘śródstopie, 
część stopy między piętą a nasadą palców’, ‘podeszwa stopy’ itp. dobrze znane są 
natomiast w językach wschodniosłowiańskich.

Najlepiej zachowały się one na Ukrainie. Ukr. плéснo ‘śródstopie’, ‘stopa’ 
przytacza Hrinč III 194 i Słownik Żelechowskiego, Horbač podaje z gwary pod 
Lwowem (Ostrowski 1991: 241) oraz notuje je ukraiński słownik współczesny 
(SUM VI 577). ESUM IV 439–440 podaje ponadto gwarowe плéсо, a Ostrow-
ski 1991: 240 potwierdza formację ukr. plesnjá z poleskiego słownika Łysen-
ki. W OLA IX m. 46 zapisano je tylko w kilku punktach ukraińskich: *plesno 
(plɘsno 496, plesno 508 i plәsno 849 – na terenie południowej Rosji), *plesnja 
(płesa 413, ľesa 429) i *plesa (pľesa 430). W językach słowiańskich wy-
raz ten oznacza zazwyczaj ‘stopę’ (człowieka) lub jej części: ‘śródstopie’, ‘gór-
ną część stopy’, ‘podbicie’, por. Siatkowski 2012: 185. Formę płesno ‘górna 
część stopy od palców do kostki; podbicie’ zanotowano współcześnie w gwarach 
na zachodzie Polski u przesiedleńców z Tarnopolszczyzny na Ukrainie (Tarnopol 
2007: 251).

W języku rosyjskim i białoruskim dobrze były znane w przeszłości. Nazwa 
плесна – плѣсна ‘stopa’ była bogato poświadczona w języku staroruskim: liczne 
przykłady, poczynając od XI wieku, przytacza SrezMat II 962, podobnie SDRJ 
VI 425, a SRJ XI–XVII, t. XV 88–89 oprócz formy плесна ma sporadycznie 
też плеснo i плеснъ. Dal III 132 przytacza jeszcze плеснá, a SRNG XXVIII 115 
z dwóch źródeł z XIX wieku, ale SSRLJ i Ožegov jej nie notują. Historyczny 
słownik białoruski ma pojedyncze zapisy formy плесна z XVI i XVII wieku oraz 
плoсна z XVI wieku (HSBM XXIV 367, 376). Formę плéсна ‘śródstopie’ przyta-
cza też białoruski słownik etymologiczny (ESBM IX 190), ale słownik współcze-
snego języka białoruskiego już ich nie podaje.

Formacje *plesno i *plesna były znane również w południowej Słowiańsz-
czyźnie. Miały one liczne świadectwa występowania w zabytkach starosłowiań-
skich (SJS III 49–50), później utrzymują się jako archaizmy, głównie w Dalmacji 
(Skok II 681–682) w znaczeniu ‘dolna część stopy, podeszwa’. Znane jest też 
rzadkie bułg. dial. плéсна ‘stopa’ (BER V 340).

Zasięg tego archaizmu w gwarach polskich wydaje się wskazywać na możli-
wość wpływu ruskiego, jednakże ich polska postać fonetyczna przemawia raczej 
za rodzimością. Mało prawdopodobna jest polonizacja fonetyczna ewentualnej 
pożyczki ruskiej. Zatem chyba trzeba tu przyjąć dawne nawiązanie.

Niezauważone we wcześniejszych słownikach etymologicznych polskie 
gwarowe formy plośna, plośnia, plośnica i plośnik (zresztą nieodnotowane też 
w OLA) wprowadzają pewną korektę do pierwotnego zasięgu tego rdzenia w Sło-
wiańszczyźnie, por. Siatkowski 2014: 434–435, 2016: 238.
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Wychopień, wychopieniek 
‘podpłomyk, placek pieczony z ciasta chlebowego 

przed wsadzeniem bochenków do pieca’

Tadeusz Zdancewicz (1975: 35) w ankiecie wypowiedział się, że pol. wycho-
pień ‘podpłomyk’ może być rezultatem ekspansji brus. выхопень ‘ts.’, ale zaraz 
(s. 39) stwierdza, że występowanie tego wyrazu w języku polskim daleko na za-
chód trudno tłumaczyć bezpośrednim wpływem języka białoruskiego. Wyraz ten 
tłumaczy się jasno w obu językach jako derywat od pol. czasownika wychopić, 
wychapać, brus. вхапiць ‘wyrwać’, ponieważ placki te powstają po „wyrwaniu” 
kawałka ciasta z dzieży i uformowania placka. Jest to jednak przykład bardzo 
ciekawy do zastanowienia się nad tym, czy mamy tu do czynienia z pożyczką 
lub nawiązaniem. W tym celu trzeba przedstawić dokładniej występowanie tego 
wyrazu w obu językach.

Pol. wychopień ‘podpłomyk’ jest regionalizmem szeroko znanym w północ-
no-wschodniej Polsce. W języku ogólnym występuje rzadko. SStp X 439 notuje 
wychopień ‘rodzaj placka z mąki zagniecionej z wodą’ z ok. 1500 roku, u Lindego 
pojawia się tylko jako odsyłacz: wychopień zob. podpłomyk (VI 460) i podpłomyk 
cf. wychopień (IV 237) bez żadnej dokumentacji, SWil II 1940 dla wychopień 
jako drugie znaczenie podaje podpłomyk, SW VII 814 zaś wychopień ‘podpło-
myk, mały placek z wyskrobanych z dzieży resztek ciasta’ określa jako gwarowy 
i odwołuje się do słowników Troca i Lindego.

W gwarach natomiast wychopień i pochodne są bogato poświadczone na Ma-
zowszu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie.

Zasięg nazw związanych z tym rdzeniem na Mazowszu najdokładniej wyzna-
cza Atlas gwar mazowieckich. Występują one tu na całym północnym Mazowszu 
aż po Bug i Narew (nieco przekraczając te rzeki na południe) i dalej na zachód po 
Wisłę. W części zachodniej znacznie sięgają poza Wisłę aż do powiatów łowic-
kiego i skierniewickiego, sporadycznie do Niesułkowa pod Brzezinami. Dejna 
AtlKiel V m. 661 wykoṕińek notuje jeszcze dalej na południe: w Lubochni na 
południe od Rawy Mazowieckiej i w miejscowości Dęba w pow. opoczyńskim. 
Na Mazowszu najczęstsze są formy wychopień (wykopień) – na zachodzie oraz 
wychopieniek (wykopieniek) – na wschodzie (granica między nimi przebiega czę-
ściowo wzdłuż rzeki Orzyc), częsty jest wychopianek (sporadycznie wychopian), 
występujący głównie pod Sierpcem, Płockiem, Płońskiem i Pułtuskiem, rzadziej 
pojawiły się wychopniak, wychopianka, wychopik, wychopnik, okopieniek itp. 
(AGM VI m. 288, s. 114–119). Kartoteka SGPA przynosi jeszcze dalsze poświad-
czenia tych nazw z terenu Mazowsza.

Wychopień i wychopieniek mają liczne poświadczenia z obszarów nawiązują-
cych terytorialnie do Mazowsza: z terenu Warmii i Mazur (SGPK VI 188; PF XXII 
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185, 224, 228), spod Grajewa, Białegostoku i Białej Podlaskiej (SGPK VI 188, 
RóżnSłow 186, kartoteka SGPA). Natomiast u Pelcowej 2001: m. 89, s. 80 na Lu-
belszczyźnie wśród licznych nazw ‘podpłomyka’ wychopień się nie pojawia.

Nazwę tę w AGWB zanotowano tylko w kilku punktach: nad Biebrzą 
vyχaṕeńek i vyχaṕeńak w miejscowości Hruskie, vyχaṕeńaek w miejscowo-
ści Krasnybór i vyχapńak w Podostrówku oraz vyχapńik na zachód od Sokółki 
i vyχoṕeń na zachód od Białegostoku. Jej rzadkość i lokalizacja przemawiają za 
tym, by uznać ją na tym terenie za element polski, a nie białoruski.

Na gruncie białoruskim jest to zresztą wyraz zupełnie rzadki. Tarnacki 1939: 
m. 129, s. 55–56 zanotował na Polesiu wyχoṕeń tylko w jednej wsi Tewele koło 
Kobrynia. W Atlasie białoruskim wśród nazw ‘podpłomyka’ w ogóle tej nazwy 
nie ma, a zanotowano tylko współrdzenne derywaty: выхапéняц we wsi Cho-
dziszki pod Smorgoniami, który podaje z tej miejscowości też SłPogr I 375 oraz 
хапунóк w pobliżu jeziora Narocz, a może też przekształcony (?) вýхотень na 
południe od Mozyru.

W tej sytuacji o pożyczce w języku polskim z białoruskiego nie ma mowy, 
ale odwrotnie o wpływie języka polskiego na białoruski też chyba raczej nie. 
Mamy tu zapewne jakieś dawne nawiązanie realizujące ten sam model seman-
tyczny derywacji, sporadycznie od *vychopiti, częściej zaś za pomocą derywatów 
od synonimicznego вхвацiць ‘wyrwać’: вхвыцiнь na północ od Mohylewa, 
вхвацiнь na południe od Mohylewa, вхватень na wschód od Pińska i вхват 
w Baksztach (LAB IV m. 324, s. 106), Tarnacki 1939: m. 129, s. 55–56 notował 
zaś wyχwaťeń w miejscowościach Nieńkowicze pod Pińskiem, Kołki i Glinne pod 
Stolinem oraz Bereżki i Horodec pod Sarnami.

Podstawą tego nawiązania był jednakowy sposób robienia tych placków. Cie-
kawe, że ten wspólny sposób ich tworzenia stał się również semantyczną podsta-
wą ich nominacji, która została zrealizowana w obu językach w nieco odmienny 
sposób. Trudno więc tu mówić o zapożyczeniu lub innej jakiejś zależności, a ra-
czej trzeba przyjąć dawną wspólnotę w sferze kultury materialnej.

Przedstawione nazwy pokazują, z jakimi trudnościami interpretacyjnymi 
spotyka się badacz leksyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Trudno tu 
o wskazanie uniwersalnej i efektywnej metody analizy, która prowadziłaby do jed-
noznacznych, kategorycznych wniosków co do pochodzenia poszczególnych wy-
razów. W niektórych przypadkach dokładna analiza geografi i wyrazów na podsta-
wie bogato reprezentowanego materiału pozwala dociec, czy mamy do czynienia 
z pożyczką, czy nawiązaniem. Niekiedy jednak (jak np. w odniesieniu do wyrazu 
mielnik) kwestia ta musi pozostać nierozstrzygnięta.
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Materiał do mapy ‘mielnika’ na terenie AGWB

 1.–3. młynar
 4. mľinar
 5. młynar, m’eln’ik
 6. mľinar, młynar
 7.–8. młynar
 9. m’eln‘ik, m’eľn’ik
10.  m’eln’ik, m’eľn’ik, 

młynar
11. m’eln’ik
12.–16. młynar
17. młynar, m’eln’ik
18. młynar
19. młynar, m’eľn’ik
20. młynar, m’eln’ik
21. młynar
22. młynar, m’eľn’ik
23. młynar
24. młynar, m’eľn’ik
25. młynar, m’eln’ik
26. młynar, m’eľn’ik
27. mľinar, m’eľn’ik
28.–30. młynar
31. młynar, m’eľn’ik
32. m’eľ n’ik
33.–36. młynar
37. mľinar
38. młynar
39. młynar, m’eľn’ik
40. młynar, m’eľn’ik
41.  młynar, mľinar, 

m’eľn’ik

42.  m’eln’ik, m’ėln’ik, 
młynar

43. młynar
44. m’eľn’ik
45. młynar
46. młynar, m’eľn’ik
47.–52. m’eľn’ik
53. m’eln’ik
54. m’eľn’ik
55. –56. m’eln’ik, 

 m’eľn’ik
57.  m’eľn’ik, mľinar, 

młynar
58.–60. m’eľn’ik
61. m’eľnik, mľinar
62.–63. m’eľn’ik
64. młynar, m’eľn’ik
65.–66. m’eľn’ik 
67.  m’eľn’ik, m’eln’ik, 

młynar
68. m’eln’ik
69. m’eľn’ik, mľinar
70. meľn’ik, mľinar
71. meľn’ik
72. m’ėľn’ik
73. meľn’ik, meln’ik
74. meľn’ik
75. meľn’ik, mlinar
76.–77. meln’ik
78. meľn’ik, m’eln’ik
79. meľn’ik
80. meľn’ik, m’eln’ik

 81. meľn’ik
 82.–
 83. młynar
 84. meľnik
 85. meľnik, meľnyk
 86. mlinar, melnik
 87. meľn’ik
 88.  melnik, meľnik, mlinar
 89. mľinar, meľn’ik
 90. meln’ik, meľnyk
 91. meľnyk, meľn’ik
 91a. mlinar, melnik
 92. meln’ik
 93. mľinar, meľnyk
 94. melnyk
 95. mľinar, meľn’ik
 96. meľnyk
 97. meľn’ik
 98.  meľnyk, melnyk, 

mľinar
 99.–99a. melnyk
100. meľnyk, mľinarčyk
101. meľn’ik
102. meľn’ik, meľnyk
103. meln’ik
104.–105. meľn’ik
106. meľnyk
107. meln’ik
108. meln’ik, młynar
109. młynar
110. melnyk
111. młynar
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Nazwy ‘młynarza’ 
w Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny
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Materiał do mapy ‘odwilży’ na terenie AGWB

 1.–2. adeľga
 3. adľiha
 4. adeľga
 5. adelga
 6.–7. adeľga
 8. adeľga, odľiš
 9.–11. adľiha
12. adelga
13. adeľga
14. adľiha, adeľga
15.–16. adeľga
17. atľiha
18. adelga
19. adelga, adľiha
20. odľiha
21. adeľga
22. adľiha
23. odeľga
24.–25. adeľga
26. vodľiha
27. adľiha
28. odelga
29. adv’iľš
30. odelga, adľiga
31. adeľga
32. odľiha
33. odelga, odľiga
34. adelga
35. odľiha
36. odľiχa

37. odľiha
38. odeľga, odiľz
39. odiľž
40.–42. adľiha
43.  odliš, odľiš, odeľga, 

odľiha
44. adľiha
45. odelga
46.–47. adľiha
48. odelga
49. odeľga
50. odľiha
51.–52. adľiha
53. odľiš, adelha
54. odľiha, odeľga
55. oc’c’ep’el, odľiha
56.–58. adľiha
59. odelga, odv’ilš
60. odľiha st., odľiš mł.
61.–63. adľiha
64. odeľga, odľihło
65. odelga
66. odľiš, zľiha, odľiha
67. odelga, odľiha
68. odľiha
69. odľiha, odľiš
70.–72. adľiha
73. odliha
74. odľiha
75. odľiha, odliž, odv’ilš

 76. odliha
 77. adliha
 78. odliha
 79. odľiha
 80. adľiha
 81. adliha
 82.–
 83.–84. odľiha
 85.–86. odliha
 87. odľiha
 88. odliha
 89. adľiha
 90. odľiha
 91. odľiha, zľiha
 91a. odliha, zliha
 92. adľiha
 93. odliha
 94. odľiγa
 95.–98. odľiha
 99.–99a. odliha
100. odľiγa
101. odľiha
102. odlha, odľėha
103.–104. odľiha
105. odľiγa
106. odľiha
107.–108. odliha
109. odľiha
110.–111. udliha
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Nazwy ‘odwilży’ 
w Atlasie gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny
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S t r e szczen i e

Nawiązania czy pożyczki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim? 
Cz. II

Rozróżnienie dawnych nawiązań i zapożyczeń na pograniczu polsko-wschod-
niosłowiańskim nie zawsze jest łatwe. Przedstawiony materiał przedstawia się bar-
dzo różnorodnie. W odniesieniu do pewnych wyrazów można stwierdzić bezspor-
nie pożyczkę wschodniosłowiańską (np. koromysło, koleśnik ‘kołodziej’, korowaj) 
oraz wskazać źródło zapożyczenia (np. odliga, otliga ‘odwilż’), a w przypadku in-
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nych trudno ustalić bezpośrednie źródło zapożyczenia (np. oładki ‘placki’). Wśród 
wyrazów notowanych na pograniczu wschodniosłowiańskich znajdziemy takie 
(np. plośna ‘stopa’), których zasięg w gwarach polskich wydaje się wskazywać na 
możliwość wpływu ruskiego, jednakże ich polska postać fonetyczna przemawia 
raczej za rodzimością i należy tu przyjąć dawne nawiązanie. Mamy także do czy-
nienia z wyrazami ogólnosłowiańskimi, gdzie powstaje wątpliwość, czy w języku 
polskim jest to zapożyczenie, czy w grę wchodzi dawne nawiązanie obejmujące 
wschodnią Słowiańszczyznę i wschodnią Polskę – tak jak w przypadku mielnika 
‘młynarza’. Inny przykład funkcjonowania wyrazów na pograniczu stanowią po-
życzki wschodniosłowiańskie, które uległy polonizacji fonetycznej (np. ciełuszka, 
całuszka ‘kromka chleba odkrojona z początku lub z końca bochenka’).

Keywords: Slavic dialectology, Slavic language contacts, Dialectal geography, 
Mazovia, Podlasie, Lubelskie Voivodship, Lesser Poland.


