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ABSTRACT: The aim of the article is to present loan vocabulary connected to clothes and or-
naments. The Old-Believers’ dialect is subject to Polish interference on the lexical level because 
vocabulary is the linguistic element which is changing most rapidly. The dialect studied is situ-
ated in the Polish linguistic environment and thus it is isolated due to its lack of territorial contact 
with the Russian language. It belongs to the so-called Pskov group – the western Central Great 
Russian akanie dialects. Since the 1950s, when research into the dialect was initiated by Iryda 
Grek-Pabisowa and Irena Maryniakowa, the biggest increase in loan words has been noticed in 
the vocabulary related to health, jobs, clothes and ornaments, and the expressions used to refer 
to the new reality: the progress of civilisation, education, transport and agriculture. The lexemes 
borrowed are subject to various adaptation processes, for example, phonetic, stress-pattern, mor-
phological or derivational ones.
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Celem niniejszego artykułu jest ukazanie dynamiki zmian w zakresie funkcjono-
wania zapożyczeń z języka polskiego związanych z wyglądem zewnętrznym, odzieżą 
i ozdobami w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców. Leksemy zapożyczone zostaną 
zilustrowane kontekstami, w których wystąpiły, informacją o przynależności pokole-
niowej informatora i lokalizacji geografi cznej. Jeśli odnotowane zapożyczenia zosta-
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ły zarejestrowane w Słowniku gwary starowierców mieszkających w Polsce1 to taka 
informacja również będzie odnotowana. Wyekscerpowane jednostki leksykalne będą 
uporządkowane według występowania w poszczególnych pokoleniach. Uporządkowa-
nie leksemów pod kątem przynależności pokoleniowej pozwoli zobaczyć, które z nich 
funkcjonują w pokoleniu młodszym, a które z nich weszły także do języka pokolenia 
starszego i średniego. Dzięki przywołaniu ilustracji kontekstowych, w jakich wystąpiły 
rozpatrywane leksemy można określić sposoby ich adaptacji do gwary. Zaprezntowany 
w artykule materiał nie stanowi pełnego zbioru leksyki związanej z wyglądem zewnętrz-
nym, odzieżą i ozdobami, może jednak zostać potraktowany jako jego spora część. 

Staroobrzędowcy są potomkami Rosjan-staroobrzędowców, którzy oddzielili 
się od Cerkwi prawosławnej w drugiej połowie siedemnastego wieku2. Obecnie 
staroobrzędowcy mieszkają w wielu krajach poza Rosją, m.in. na Litwie, Łotwie, 
w Estonii, Bułgarii, Niemczech, Polsce, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczo-
nych, Argentynie, Urugwaju, Boliwii, Brazylii, Rumunii. Rosyjskie gwary staro-
obrzędowców funkcjonujące w obcym otoczeniu językowym zachowały wiele 
cech dialektalnych, które dziś nie są już spotykane w gwarach na terytorium Rosji3.

W Polsce staroobrzędowcy mieszkają głównie w regionie suwalsko-augustow-
skim, we wsiach: Gabowe Grądy i Bór, a także w Augustowie i Suwałkach. W litera-
turze przedmiotu z lat 80. i 90. stosowany jest podział na trzy ośrodki: suwalsko-sej-
neński, augustowski i mazurski4. Staroobrzędowcy zamieszkują także wiele innych 
miejscowości województwa podlaskiego. Są to: Białystok, Białobrzegi, Blizna, Buda 
Ruska, Hołny Wolmera, Leszczewo, Nowinka, Płociczno, Wodziłki. Obecnie tylko 
region suwalski i augustowski stanowią stosunkowo liczne skupiska5. Według Mi-
chała Głuszkowskiego „całkowitą liczbę polskich staroobrzędowców należałoby 
szacować na nie więcej, niż 1000 osób, z czego w woj. podlaskim zamieszkuje około 
90%”6. Jak podaje Iryda Grek-Pabisowa, na terenach Suwalszczyzny staroobrzędow-
cy osiedlali się już przed rokiem 1779, również w tym czasie pojawiły się osady 

1 I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

2 A. Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa 1996, s. 9.
3 Л.Л. Касаткин, Сохранение в говорах старообрядцев диалектных черт прошлых эпох, 

[w:] Русские старообрядцы. Язык. Культура. История, Москва 2013, s. 424–442. 
4 Ibidem, s. 28; I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Słownik…, s. VI.
5 М.А. Глушковски, Территориальная разновидность говора польских старообрядцев (на 

примере избранных идиолектов сувальского и августовского регионов), [w:] Staroobrzędowcy 
za granicą, Toruń 2010, s. 179.

6 M. Głuszkowski, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzę-
dowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2011, s. 26; por. С. Гжибовский, М. Глуш-
ковский, Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур 
(Польша), [w:] Русские старообрядцы. Язык, культура, история. Сборник статей к XIV 
Международному съезду славистов, Москва 2008, s. 205. 
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rosyjskie w północnej części powiatu augustowskiego7. Z kolei we wsiach Gabowe 
Grądy i Bór, czyli w południowej części powiatu augustowskiego, staroobrzędow-
cy osiedlali się dopiero po roku 18658. W powiecie augustowskim kilka pierwszych 
osiedli staroobrzędowych pojawiło się pod koniec XVIII wieku9.

Z badań Grek-Pabisowej wynika, że w większości cechy gwary starowierców 
mieszkających w Polsce pokrywają się z cechami grupy zachodniej środkowowiel-
koruskich gwar akających10. Badaczka odnalazła największą ilość cech obecnych 
w gwarze staroobrzędowców w środkowej części grupy gwar pskowskich przyle-
gających do narzecza południowowielkoruskiego, zauważając przy tym w gwarze 
starowierców wiele cech charakterystycznych dla północnej części grupy zachod-
niej gwar narzecza południowowielkoruskiego11. Gwara staroobrzędowców znaj-
duje się w polskim otoczeniu językowym i jest gwarą wyspową, ponieważ nie ma 
kontaktu terytorialnego ze swym językiem ogólnonarodowym12. Do cech wspól-
nych z gwarami grupy pskowskiej należą m.in. silne jakanie, występowanie samo-
głoski protetycznej przed sonornymi, wspólna forma narzędnika i miejscownika 
przymiotników i zaimków o akcentowanej końcówce -im, -ym, identyczność koń-
cówek celownika, dopełniacza i miejscownika liczby pojedynczej rzeczowników 
na -a, stopień wyższy przymiotników z sufi ksem -oš13. 

Głuszkowski zauważa, że 

na początku XXI wieku staroobrzędowcy regionu suwalsko-augustowskiego w dal-
szym ciągu stanowią wyspę gwarową, choć wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 roku, a później przystąpienie do układu z Schengen, znoszącego kontrolę 
graniczną pod koniec 2007 r. znacząco ułatwiło kontakty ze starowiercami w krajach 

 7 I. Grek-Pabisowa, Światowe migracje staroobrzędowców (od wieku siedemnastego do czasów 
współczesnych), [w:] Staroobrzędowcy: szkice z historii, języka, obyczajów, Warszawa 1999, s. 20.

 8 Ibidem.
 9 I. Grek-Pabisowa, Zarys dziejów staroobrzędowców w Polsce, [w:] Staroobrzędowcy: szkice 

z historii, języka, obyczajów, Warszawa 1999, s. 58.
10 I. Grek-Pabisowa, Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim. 

Wrocław, Warszawa 1968, s. 167.
11 Ibidem.
12 M. Głuszkowski, Zachowane cechy dialektalne oraz wpływy polskie w rosyjskiej gwarze przed-

stawiciela starszego pokolenia staroobrzędowców regionu augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 
2010, nr 34, s. 158; I. Grek-Pabisowa, Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców 
mieszkających w Polsce: rozwój i stan dzisiejszy. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, 
s. 8; D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędow-
ców na Suwalszczyźnie, Toruń 2011, s. 35.

13 I. Grek-Pabisowa, Rosyjska…, s. 170; D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 30–32; por. W. Ku-
raszkiewicz, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych. Warszawa 
1954; Р.И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, Москва 1949; Р.И. Аванесов, В.Г. Орло-
ва, Русская диалектология, Москва 1965.
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bałtyckich. Jednakże wieloletnia izolacja staroobrzędowców w Polsce od ich współ-
wyznawców na Litwie, Łotwie i w Estonii sprawia, że jeszcze nie nastąpiło masowe 
ożywienie stosunków14.

Określając charakter dwujęzyczności staroobrzędowców mamy do czynienia 
z bilingwizmem o charakterze dyglosyjnym, ponieważ od kilu pokoleń gwara ob-
sługuje sferę życia prywatnego, rodzinno-sąsiedzkiego, a do kontaktów zewnętrz-
nych (z kimś obcym lub osobami stojącymi wyżej w hierarchii społecznej, np. 
lekarz, nauczyciel) używa się języka polskiego15. 

Badana gwara podlega interferencji ze strony języka polskiego szczególnie na 
poziomie leksykalnym, ponieważ to właśnie leksyka jest tym elementem języka, 
który zmienia się najszybciej16. Zdaniem Grek-Pabisowej, dla gwary „każda in-
nowacja w rzeczywistości rodzi nowy wyraz lub dostosowuje do niej wyraz stary 
(przez zmianę czy dodanie znaczenia). I odwrotnie – każdy zanik jakiejś cząstki 
rzeczywistości powoduje z czasem zanikanie słów lub przechodzenie ich do zaso-
bu pasywnego”17. Proces ów można szczególnie obserwować w gwarach, ponie-
waż „gwara, nie posiadając formy pisemnej, nie ma środków do zachowania tych 
elementów języka, które nie mają już oparcia w rzeczywistości”18. W gwarze sta-
roobrzędowców wyszły z użycia m.in. następujące leksemy: gumʼˡak19 ʻgumiak – 
o wozieʼ, dravńˡakʼi ʻdrewniaki – o obuwiuʼ, klʼapˡačka ʻklepaczka do lnuʼ, vazˡak 
ʻwozak – człowiek wożący mleko do mleczarniʼ20.

Grek-Pabisowa zaznacza, że „nowe elementy rzeczywistości, które przynosi 
życie codzienne, zanim zostaną dokładnie uświadomione przez nosicieli gwary 
i osadzone w ich systemie językowym, są przyjmowane wraz z nowymi nazwami, 
często bardzo i w różny sposób zniekształconymi”21. Stan dzisiejszy słownictwa 
gwary staroobrzędowców uzależniony jest od wielu czynników językowych i po-

14 M. Głuszkowski, Socjologiczne…, s. 30; D. Paśko-Koneczniak, Osobliwości funkcjonowania 
gwar wyspowych (na marginesie badań rosyjskiej gwary staroobrzędowców w ośrodku suwalsko-
-augustowskim i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii), „Acta Baltico-Slavica” 2012, 
nr 36, s. 42.

15 D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 44.
16 Zob. ibidem, s. 131–184; D. Paśko-Koneczniak, Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej 

gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2016.
17 I. Grek-Pabisowa, Słownictwo…, s. 7; por. О.Г. Ровнова, «Полиглоты поневоле»: языковая 

ситуация в старообрядческих общинах Южной Америки, [w:] Staroobrzędowcy za granicą, To-
ruń 2010, s. 153–155; О.Г. Ровнова, И.П. Кюльмоя, Говоры староверов в современной Эстонии, 
[w:] Русские старообрядцы. Язык. Культура. История, Москва 2008, s. 296–297.

18 I. Grek-Pabisowa, Słownictwo…, s. 7.
19 Do zapisu rosyjskiej gwary staroobrzędowców została zastosowana uproszczona transkrypcja 

fonetyczna.
20 D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 102.
21 I. Grek-Pabisowa, Słownictwo…, s. 7.
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zajęzykowych22. Na wzrost zapożyczeń z języka polskiego wpływają m.in. rozwój 
techniki, bilingwizm, polskie szkolnictwo i administracja, łatwy dostęp do mediów, 
praca w mieście, małżeństwa mieszane z katolikami, stopniowe wypieranie gwary 
przez polszczyznę i brak nazw na nowe desygnaty23.

Począwszy od lat 50. XX w., czyli od czasu badań prowadzonych przez Grek-
-Pabisową i Maryniakową, największy wzrost zapożyczeń nastąpił w słow-
nictwie z zakresu zdrowia (cukšˡyca ʻcukrzycaʼ), nazw zawodów (prakurˡatar 
ʻprokuratorʼ, leśńˡičyj ʻleśniczyʼ), nazw odzieży i ozdób (branzalˡeta ʻbranzoletaʼ, 
spˡodńi ʻspodnieʼ), nazw nowych realiów związanych z postępem cywilizacyjnym 
(kamˡurka ʻpot. komórka, lit. telefon komórkowyʼ, ladˡufka ʻlodówkaʼ), oświaty 
(agulńˡak ʻpot. ogólniak, lit. liceum ogólnokształcąceʼ, zavadˡufka ʻpot. zawodów-
ka, lit. szkoła zawodowaʼ), transportu (samaxˡot ʻsamochódʼ), rolnictwa (łˡonka 
ʻłąkaʼ, stadˡoła ʻstodołaʼ)24. Wzrost zapożyczeń z języka otoczenia obserwuje się 
praktycznie we wszystkich gwarach pozostających w izolacji25.

Zapożyczane słownictwo podlega różnym procesom adaptacyjnym, a miano-
wicie adaptacji akcentuacyjnej (zachowując swój penultymatyzm lub tracąc go 
na rzecz akcentuacji rosyjskiej), fonetycznej (następuje zmiana artykulacji samo-
głosek i/lub spółgłosek), derywacyjnej (adaptacja prefi ksów i sufi ksów do gwary) 
i morfologicznej (odmiana zapożyczonego leksemu zostaje podporządkowana pa-
radygmatowi gwarowemu)26.

22 Zob. ibidem, s. 8.
23 D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 102; por. I. Masojć, Słownictwo gwar polskich na Litwie, 

jego funkcjonowanie i zróżnicowanie geograficzne, [w:] Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, 
Warszawa 2006, s. 50.

24 Zob. D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 100–103; D. Paśko-Koneczniak, Osobliwości…, 
s. 44; D. Paśko-Koneczniak, Słownik…, s. 21–166; D. Paśko-Koneczniak, Dynamika zmian w rosyj-
skiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku suwalsko-augustowskim, „Zeszyty Łużyckie” 2011, t. 45, 
cz. 1, s. 118–126; Д. Пасько-Конэчняк, Функционирование административной и школьной тер-
минологии в русском говоре старообрядцев, проживающих в сувалско-августовском регионе 
Польши, [w:] Русские старообрядцы. Язык, культура, история. Сборник статей к XV Между-
народному съезду славистов, Москва 2013, s. 390–400.

25 Por. A. Krawczyk, Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycy-
zmy w gwarze Maćkowiec na Podolu, Warszawa 2007.

26 D. Paśko, Adaptacja akcentuacyjna zapożyczeń z języka polskiego do rosyjskiej gwary staro-
obrzędowców w ośrodku augustowskim, [w:] Staroobrzędowcy za granicą, Toruń 2010, s. 181–188; 
D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 84–99; D. Paśko-Koneczniak, Problematyka akcentuacji w rosyj-
skiej gwarze staroobrzędowców (region suwalsko-augustowski), „Acta Baltico-Slavica 2013, nr 37, 
s. 277–286; D. Paśko-Koneczniak, Предварительные замечания об акцентуации существи-
тельных в русском говоре старообрядцев, проживающих в сувалско-августовском регионе, 
[w:] Rosja w dialogu kultur, t. I. Toruń 2015, s. 89–100; por. J. Rieger, Białorutenizmy i rusycyzmy 
w gwarach polskich na Litwie, [w:] Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie, Warszawa 2006, 
s. 109–115.
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W zgromadzonym materiale zostały wyróżnione nazwy związane z wyglądem 
zewnętrznym człowieka, nazwy kolorów, nazwy związane z odzieżą, nazwy biżu-
terii i innych ozdób. Przedstawiony poniżej materiał został wyekscerpowany ze 
Słownika zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu 
suwalsko-augustowskiego (2016)27. Każdy leksem zapożyczony prezentowany jest 
wraz z informacją gramatyczną28, odpowiednikiem polskim i ilustracją konteksto-
wą zawierającą także informację o regionie29 i pokoleniu30. Zapożyczone leksemy 
podlegają adaptacji do gwary w różnym stopniu, najczęściej jest to adaptacja mor-
fologiczna polegająca na przystosowaniu do rosyjskiego paradygmatu gwarowego.

I. Klasyfi kacja tematyczna zapożyczeń

Nazwy związane z wyglądem zewnętrznym człowieka

agrˡafka f (por SGS31 A agrʼafkъ || grˡafkъ) ‘agrafka’ Staraabr᾽ˡatcy dałžnˡy płatˡok ńe 
zav᾽ˡazyvać na uźˡoł, no zašp᾽il᾽ˡić pr᾽ikˡołkaj agrˡafkaj AI; Tag zav᾽ˡazyvajecca 
agrˡafkaj patšp᾽ˡil᾽ivajecca AI

andulˡacyja*32 || ondulˡacyja* f ʻtrwała ondulacjaʼ Andulʼˡacyji ńe ʒ́ˡełajće AI; 
Andul᾽ˡacyji ʒ́ˡełać, apstr᾽igˡać, krˡucić, čˡub᾽ik᾽i zakrˡučyvać, jˡeta papˡy kadˡaśći 
brˡal᾽i vyk᾽ˡidyval᾽i AI; Ńe mˡožna str᾽ič, ńe mˡožna ondul᾽ˡacyju ʒ́ˡełać AI; Užˡe 
źʒ́ˡełała ondul᾽ˡacyju AI

fryzˡura* f ʻfryzuraʼ Źʒ́ˡełal᾽i fryzˡuru, skazˡal᾽i nu ńe bˡuʒ́eš takˡaja bˡabuška AI
galˡicca inf (SGS S) ʻgolić sięʼ On ńe gal᾽ˡiłśa, no my gˡol᾽imśa AIII

27 Słownik jest wynikiem badań autorki nad rosyjską gwarą staroobrzędowców prowadzonych 
w latach 1998–2015. Badania prowadzone były przez pracowników, doktorantów i studentów Kate-
dry Filologii Słowiańskiej UMK pod kierownictwem prof. Stefana Grzybowskiego. Materiał języko-
wy zgromadzony został w postaci nagrań (około 350 godzin) i ankiet socjolingwistycznych. Wywiady 
dotyczyły życia codziennego, pracy, historii, kultury i tradycji staroobrzędowców.

28 W przypadku rzeczowników następuje informacja o rodzaju gramatycznym, a w przypadku 
czasowników informacja o aspekcie.

29 Lokalizacja geograficzna obejmuje dwa regiony i oznaczana jest dwoma skrótami: S – region 
suwalsko-sejneński (obejmuje miasta Suwałki i Sejny oraz wsie Płociczno, Wodziłki, Budę Ruską, 
Hołny Wolmera, Sztabinki) i A – region augustowski (obejmuje miasto Augustów oraz wsie Gabowe 
Grądy, Bór, Szczebrę, Strękowiznę, Bliznę, Białobrzegi, Nowinkę).

30 Klasyfikacja pokoleniowa obejmuje trzy pokolenia z uwzględnieniem dzieci: pokolenie I – po-
wyżej 56 lat; pokolenie II – 31–55 lat; pokolenie III – 15–30 lat; pokolenie IIId – dzieci do 15 lat.

31 SGS – skrót oznacza Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce. 
32 Gwiazdka oznacza, że forma podstawowa nie wystąpiła w wypowiedzi, a została zrekonstru-

owana na podstawie form zależnych. W formach podstawowych zapożyczonych leksemów [l] i [lʼ] 
traktowane są jako funkcjonalnie tożsame, są one natomiast rozróżniane w przytaczanych kontek-
stach. Zob. D. Paśko-Koneczniak, Słownik…, s. 15.
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gˡumka* f ʻgumkaʼ Mˡajet kremˡovuju opˡasku k vłasˡam, b᾽ˡełuju gˡumku k vłasˡam 
AIII

kˡapći* pl ʻkapcieʼ Dˡaže kˡapćef ńe dadˡud dˡobryx SI
ozdˡob᾽icca* perf ʻozdobić sięʼ Pr᾽ˡama tˡolka tak ozdˡob᾽icca, tak užˡe b᾽es ńičevˡo 

AII
pasavˡać inf (SGS MS) ‘pasować, nadawać się’ Mˡaʒ́i pasˡujet płatˡok AI; 
rosčoxrˡacca* perf ̒ rozczochrać sięʼ lEta struj był takˡoj pomarańčˡovy, odblaskˡovyj, 

rosčoxrˡałaś AIIId
sočˡefka* f ʻsoczewkaʼ Sočˡefku sm᾽ˡeńival᾽i drugˡuju AI
ščˡupłyj* adj ‘szczupły’ Ty ščˡupłaja AI; Janˡa takˡaja mˡałaja, ščˡupłaja AI
um᾽enśńˡonyj adj ‘umięśnionyʼ Jon um᾽enśńˡonyj AIII
urˡoda* f ‘uroda’ Pa pˡapy urˡodu vźał i spryt AIII
uśm᾽exńˡentyj* adj ‘uśmiechnięty’ Jˡeśća uśm᾽exńˡentyja AIIId
vˡarkˡoč*33 ʻwarkoczʼ I zapl᾽atˡal᾽i varkˡočy i zav᾽ˡazyval᾽i płatˡok SI
vyglˡondˡać* inf ʻwyglądaćʼ O tak o vyglondˡajet m᾽ˡiłyje xarˡošyje AI 
zgrˡabnyj* adj ‘zgrabny’ Takˡaja byłˡa kraśˡivaja, takˡaja byłˡa zgrˡabnaja AI

Nazwy kolorów

bronzˡovyj adj (por SGS M branzˡovyj) ʻbrązowy ̕Dom᾽ińˡika mˡajed bronzˡovyje 
vˡołasy AIII; Štanˡy mˡajed bronzˡovyje, baćˡink᾽i čornab᾽ˡełyje AIII; Mˡajet 
čˡornyje baćˡink᾽i i bronzˡovyje vˡołasy AIIId; ˡEtat mˡajed bronzˡovyju blˡuzu, 
ˡetat ńeb᾽ˡeskyju blˡuzu AIIId

granatˡovyj adj ̒ granatowyʼ Granatˡovyja nagˡa byłˡa SI; Mˡog᾽ed być i granatˡovyj, 
mˡog᾽ed być i jˡasnyj SI; Ńe krˡasnyj tˡolka čˡornyj, mˡožet kakˡojta granatˡovyj AI

kalarˡovyj || kolorˡovyj adj (por SGS A kъlʼarˡovy) ʻkolorowyʼ Kˡam᾽il aʒ́ˡetyj 
f kolorˡovuju marynˡarku i b᾽ˡełuju košˡulku i čˡornyje štanˡy AIIId; Skrˡomna 
nˡada v mal᾽ˡennuju xaʒ́ˡić, vot v nas to tož bˡyl᾽i f tak᾽ˡix kol᾽orˡovyx ś ćf᾽etˡam 
spadńˡicax AI; Mˡajed blˡuzu ńeb᾽ˡeskuju, a ja mˡaju tak᾽ˡije kol᾽orˡovyje okulˡary 
AIIId

ńeb᾽ˡeskyj* adj (SGS A) ‘niebieski’ Mˡajed blˡuzu ńeb᾽ˡeskuju AIIId; ˡEtat mˡajed 
bronzˡovyju blˡuzu, ˡetat ńeb᾽ˡeskyju blˡuzu AIIId; Mˡajet krˡasnuju suk᾽ˡenku 
i ńeb᾽ˡesk᾽yje štanˡy AIIId

odblaskˡovyj adj ʻodblaskowyʼ ˡEta struj był takˡoj odblaskˡovyj AIIId

33 W rekonstruowanych formach podstawowych powstają wątpliwości co do miejsca akcentu, 
dlatego w przypadku hipotetycznych wariantów akcentuacyjnych za słownikiem wskazywane są 
dwie możliwości akcentuacji – jedna wynikająca z akcentuacji polskiej, a druga z prawdopodobnej 
adaptacji zgodnej z akcentuacją rosyjską. Zob. D. Paśko-Koneczniak, Słownik…, s. 17.
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Nazwy związane z odzieżą

ćux m (por SGS M c’uxy lm ‘ciuchy’) ‘ciuch’ Kak łˡučšyj ćux to nˡada mnog zapłaćˡić 
AIII; Ćˡuxy kup᾽ˡiła f škˡołu AIII; Pa zakˡupy pajˡexal᾽i, nakuplˡal᾽i ćˡuxaf AII; 
Pr᾽isłˡała mnok fˡajnyx ćˡuxaf, perfˡumaf, aparˡat, rˡoznyje ćˡuxy AIIId; Vˡyćanuła 
ćˡux᾽i AI

ćuxalˡand᾽ija f ̒ sklep z używaną odzieżą, pot ciucholandʼ Na ćuxalˡand᾽iji rabˡotajet 
AIII

ʒ́urˡavyj* adj ʻażurowyʼ Pažyčˡyła at koležˡank᾽i takˡoj struj komp᾽elˡovyj i takˡuju 
ˡetu, takˡuju ʒ́urˡavuju blˡusku AIII

ʒ́ˡurka f (SGS S) ʻdziurkaʼ Tut takˡaja igˡołka ź ʒ́ˡurkaj AI 
fartušˡok* m ʻfartuszekʼ Śavˡodńa to ja sašjˡu sab᾽ˡe sa dva fartuškˡa AI; Mˡajut 

tak᾽ˡije fartušk᾽ˡi AIII
f krˡatku ‘w kratkę’ Na rukavˡax mˡajet takˡuju f krˡatku košˡulku i mˡajet ńeb᾽ˡeskyje 

štanˡy AIIId
garsˡonka f ʻgarsonkaʼ Fśo xarˡošyje v᾽ˡeščy, jˡeta o garsˡonka AI; Ja gavar᾽ˡu 

garsˡonkaf, stˡolka kˡoftaf AI; Iʒ́ˡod do γurtˡovńi i nab᾽er᾽ˡot aš četˡyr᾽e p᾽aʒ́ 
garsˡonkaf AI

kam᾽izˡelka* f (SGS A) ‘kamizelka’ Tˡata mˡajet kam᾽izˡelku AIIId
kapelˡuśik* m ʻkapelusikʼ S am᾽ˡer᾽ik᾽i śestrˡa pr᾽isłˡała to suk᾽ˡenečkaf tak᾽ˡix 

kraśˡivyx, to tˡoje, to płˡaščykaf, to tak᾽ˡix kapeluśˡikaf, nu AI
kašˡulka* || košˡulka* f ʻkoszulkaʼ Sabˡačka ješčˡo jeść na kašˡulk᾽i AIII; Mˡajet 

košˡulku takˡuju źelˡonuju AIII; Na rukavˡax mˡajet takˡuju f krˡatku košˡulku 
i mˡajet ńeb᾽ˡeskyje štanˡy AIIId; Kˡam᾽il aʒ́ˡetyj v b᾽ˡełuju košˡulku i čˡornyje 
štanˡy AIIId; Mˡama xˡoʒ́it f košˡulk᾽i i f štanˡax AIII; 

košˡula* f ʻkoszulaʼ Mˡajed b᾽ˡełuju košˡulu AIII
krafcˡovaja* f ʻkrawcowaʼ Krafcˡovyje jeść mˡožet ńe sum᾽ejˡuščyje AI; Žˡenščyny 

šjut, tak᾽ˡije krafcˡovyje jˡety AII
krˡavˡat* m ʻkrawatʼ Staraabr᾽ˡatcy ńe mˡogut naśˡić kravˡata AIII
kravʼˡec m ʻkrawiecʼ Krav᾽ˡec šył SI; Šˡyl᾽i krafcˡy, m᾽ˡel᾽i krafcˡa znakˡomava, 

krav᾽ˡec my nazyvˡal᾽i SI; Ńˡe była nam tak trˡudna, pˡapa był krafcˡom AI; Šjut 
f krafcˡax AI

kroj m ʻkrójʼ Nˡašy stˡaršyje l᾽ˡuʒ́i mˡajut rˡusk᾽ije rubˡax᾽i, katˡoryje mˡajut 
sp᾽ecjˡalnyj kroj AIII

mˡajtk᾽i* pl ʻmajtkiʼ Mˡožna žyć, ˡal᾽e mˡajtkaf ńe kˡup᾽iš AI
marynˡarka* f ʻmarynarkaʼ Kˡam᾽il aʒ́ˡetyj f kolorˡovuju marynˡarku AIIId
nagˡafka* f ʻnogawkaʼ F štanˡax iʒ́ˡoš, nagˡafk᾽i nˡada patkasˡać AI
płˡaščyk* m ʻpłaszczykʼ S am᾽ˡer᾽ik᾽i śestrˡa pr᾽isłˡała to suk᾽ˡenečkaf tak᾽ˡix 

kraśˡivyx, to tˡoje, to płˡaščykaf AI
ram᾽ˡončka* n ʻramiączkoʼ Šˡyl᾽i, tˡolka ram᾽ˡončk᾽i pr᾽išyvˡal᾽i AI
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raspˡorek m ‘rozporek’ AI
renkˡavek m ʻrękawekʼ V nˡašu mal᾽ˡennuju nˡada pr᾽ixaʒ́ˡić v dołg᾽ˡix jˡupkax, 

m᾽eć płat na głav᾽ˡe, z dług᾽ˡim renkafkˡom blˡusk᾽i AIII
spadˡenk᾽i* || spodˡenkʼi* pl ‘spodenki’ Žˡenščyny xˡoʒ́at f karˡotk᾽ix jˡupkax, 

f karˡotk᾽ix spadˡenkax AIII; Janˡy pr᾽ixˡoʒ́ut, raźʒ́ˡenucca i f spodˡenkax janˡy 
užˡe tak o ńe vajdˡut v bˡajńu AIII

spadńˡica f (SGS MA) ‘spódnica’ Spadńˡica dl᾽ˡinnaja pa kˡostk᾽i AIII; Kˡofta 
i spadńˡica, nu m᾽ešˡok ˡeta, r᾽em᾽ešˡok AIII; Fp᾽er᾽eʒ́ˡi śiʒ́ˡit mažˡena aʒ́ˡetaja 
f krˡasnuju košˡulku i čˡornyja v b᾽ˡełyje krˡopk᾽i spadńˡica AIIId; Kˡup᾽iš 
i spadńˡicu i kˡoftu i fśo AI; Naʒ́ejˡu dl᾽inńˡejšuju spadńˡicu AI; Za spadńˡicu 
čećf᾽ˡortyj ʒ́ˡeržycca AI; Ja v mal᾽ˡennu aʒ́ˡeju dl᾽ˡinnyju čˡornuju jˡupku, 
spadńˡicu AII; Sab᾽ˡe sašjˡu spadńˡicu, kˡoftu, l al᾽e kadˡaśći kak małˡodaja byłˡa, to 
ja šˡyła AI; Nu, spadńˡicu i kakˡujuta bl᾽ˡusku AIII; Tak᾽ˡije spadńˡicy dałg᾽ˡije AI; 
Skrˡomna nˡada v mal᾽ˡennuju xaʒ́ˡić, vot v nas to tož bˡyl᾽i f tak᾽ˡix kol᾽orˡovyx 
ś ćf᾽etˡam spadńˡicax AI

spadńiˡička f ʻspódniczkaʼ Spadńˡička garˡast karˡoćeńkaja AI; Užˡe płatˡok 
patšp᾽ˡil᾽enyj i f spadńˡičk᾽i narmˡalna AI

spˡodńi* pl tant ‘spodnie’ Ńe mˡajet spˡodńef AIIId
struj komp᾽elˡovyj m ʻstrój kąpielowyʼ Pažyčˡyła at koležˡank᾽i takˡoj struj 

komp᾽elˡovyj AIII
suk᾽ˡenečka* f ʻsukieneczkaʼ S am᾽ˡer᾽ik᾽i śestrˡa pr᾽isłˡała suk᾽ˡenečkaf tak᾽ˡix AI
suk᾽ˡenka (SGS MA) f ‘sukienka’ Janˡa pagłˡaʒ́it, ˡalbo kakˡuju suk᾽ˡenku čy što AI; 

Kak maładˡuju aʒ́ejˡut f suk᾽ˡenku jej aʒ́ˡejut fatˡu AI; Nˡosim štanˡy, škarp᾽ˡety, 
blˡusku, suk᾽ˡenku AIII; Mˡajet krˡasnuju suk᾽ˡenku i ńeb᾽ˡesk᾽ije štanˡy AIIId; 
Suk᾽ˡenku, štop nˡovuju jˡetym r᾽eb᾽ˡatam, k ˡetaj sˡamaj suk᾽ˡenk᾽i štońibˡuć ššyć 
AI; Małˡodaja v b᾽ˡełaj dl᾽ˡinnaj suk᾽ˡenk᾽i i fatˡa AI

sutˡanna* f ʻsutannaʼ Bˡutta v vas kśonc mˡajet ˡetu takˡuju sutˡannu čˡornuju AI
šlˡafrˡok* m ʻszlafrokʼ Nu tap᾽ˡer᾽ inˡače fśo, i šl᾽afrˡok᾽i i fśo AI; Kagdˡata rubˡax 

načnˡyx ńe m᾽ˡel᾽i i šl᾽afrˡokaf AI
zap᾽inˡanyj adj ʻzapinanyʼ Takˡoj zap᾽inˡanyj na jˡetam na guźˡičku AI

Nazwy biżuterii i innych ozdób34

abrˡončka* || obrˡončka* f ‘obrączka’ Naprˡavdy mˡajeće abrˡončku, abrˡončku 
f karmˡan fsˡaʒ́it, abrˡončku sxavˡał, užˡe gʒ́ˡeta v bˡabaγ był IA; Kłaʒ́ˡoš obrˡončku, 
cebˡul᾽u, lˡalku IA;

34 O nazwach ozdób kobiecych w gwarze staroobrzędowców Zabajkala pisze I.B. Baklanova. Zob. 
И.Б. Бакланова, Наименования женских народных украшений в говоре старообрядцев (семейских) 
Забайкалья, [w:] Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, Toruń 2017, s. 241–255.
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azdˡoba* f ‘ozdobaʼ ˡEta dl᾽a azdˡoby tˡolka AI; Fśˡak᾽ije azdˡoby AIII
bʼižutˡer᾽ija*35 f ‘biżuteria’ Kolčˡyk᾽i napr᾽im᾽ˡer kłaść, tam innuju b᾽ižutˡer᾽iju AI
braznzalˡeta* f ‘bransoleta’ Raz dastˡała cˡełuju bˡanku branzalˡetaf at xr᾽ˡosnaj AI
branzolˡetka* f ʻbransoletkaʼ Pr᾽iv᾽ezłˡa branzolˡetku śestrˡy takˡuju s mušˡelek 

AIIId
karˡal᾽i pl ʻkoraleʼ Karˡal᾽i mˡajut AIII
kˡolčˡyk* m ʻkolczykʼ Ńi aʒ́ˡin kolčˡykaf ńe mˡajet v ˡušax AI
łancušˡok* m ‘łańcuszekʼ Znˡačyt sygnˡetaf jˡetyx, p᾽erśćˡonkaf, łancuškˡof AI
p᾽erśćˡonak || p᾽erśćˡonyk m ʻpierścionekʼ Mˡaješ na pˡal᾽cu p᾽erśćˡonak AI; ˡEta 

jˡeśća p᾽erśćˡonyk AIIId; Znˡačyt p᾽erśćˡonkaf, łancuškˡof tak što gavar᾽ˡit AI
sˡygnˡet* m ʻsygnetʼ Znˡačyt sygnˡetaf jˡetyx, p᾽erśćˡonkaf AIIId

W poszczególnych grupach tematycznych odnotowano następującą liczbę lek-
semów zapożyczonych36: nazwy związane z wyglądem zewnętrznym człowie-
ka – 17 leksemów, nazwy kolorów – 5 leksemów, nazwy związane z odzieżą – 
32 leksemy, nazwy biżuterii i innych ozdób – 10 leksemów. Najwięcej zapożyczeń 
w badanym kręgu tematycznym stanowią nazwy związane z odzieżą i wyglądem 
zewnętrznym człowieka. Obecność zapożyczeń z jezyka polskiego nie zawsze 
świadczy o nieznajomości gwarowych odpowiedników na określone desygnaty. 
Obok niektórych zapożyczeń z języka polskiego funkcjonują w gwarze ich rosyj-
skie odpowiedniki, np. p᾽erśćˡonak (p᾽erśćˡonyk) || kalcˡo; abrˡončka (obrˡončka) || 
kalcˡo; łancušˡok || capˡočka (cˡepka); spadńˡica || jˡupka; suk᾽ˡenka || płˡatʼje; agrˡafka 
|| špʼˡilka. Przyswojone przez gwarę wyrazy polskie nie są traktowane przez sa-
mych staroobrzędowców jako słowa obce, ale jako należące do ich gwary. 

Wśród zgromadzonych zapożyczeń następujące leksemy zostały odnotowane 
w SGS: agrˡafka, bronzˡovyj, ćux, ʒ́ˡurka, galˡicca, kalarˡovyj, kam᾽izˡelka, ńeb᾽ˡeskyj, 
pasavˡać, rosčoxrˡacca, spadńˡica, suk᾽ˡenka. Liczba zapożyczeń odnotowanych 
w SGS wynosi 12, co oznacza, że 19% zapożyczeń z analizowanego zakresu tema-
tycznego zostało zarejestrowanych już w czasie badań prowadzonych przez Grek-
-Pabisową i Maryniakową, czyli w latach 60. i 70. ubiegłego wieku.

Wykaz zapożyczeń z języka polskiego związanych z wyglądem zewnętrznym, 
odzieżą i ozdobami, które wyekscerpowano ze słownika liczy łącznie 64 lekse-
my. W całym słowniku zarejestrowanych zostało około 2200 leksemów zapo-
życzonych. Z analizy materiału wynika, że zapożyczenia związane z wyglądem 
zewnętrznym, odzieżą i ozdobami stanowią około 3% wszystkich zapożyczeń od-
notowanych w słowniku.

35 Leksem najprawdopodobniej został zapożyczony do gwary z języka polskiego, chociaż бижу-
терия istnieje w języku rosyjskim w znaczeniu ʻsztuczna biżuteriaʼ. Nie odnotowany w SGS, СРНГ 
(Словарь Русских Народных Говоров), ПОС (Псковский Областной Словарь). 

36 Wariant leksemu zapożyczonego nie jest traktowany jako odrębne zapożyczenie.
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II. Klasyfi kacja pokoleniowa zapożyczeń

Wykaz leksemów zapożyczonych z podziałem na pokolenia, w których funkcjonują

Pokolenie I

abrˡončka || obrˡončka, agrˡafka, andulˡacyja || ondulˡacyja, azdˡoba, 
bʼižutˡer᾽ija, ćux, ʒ́ˡurka, fartušˡok, fryzˡura, garsˡonka, granatˡovyj, 
kˡapći, kapelˡuśik, kˡolčˡyk, krafcˡovaja, kravʼˡec, łancušˡok, mˡajtk᾽i, 
nagˡafka, pasavˡać, p᾽erśćˡonak || p᾽erśćˡonyk, płˡaščyk, ram᾽ˡončka, 
raspˡorek, sočˡefka, spadńˡica, spadńˡička, suk᾽ˡenečka, sutˡanna, 
ščˡupłyj, šlˡafrˡok, vˡarkˡoč, vyglˡondˡać, zap᾽inˡanyj, zgrˡabnyj

Pokolenie II ćux, krafcˡovaja, ozdˡob᾽icca, spadńˡica

Pokolenie III
azdˡoba, bronzˡovyj, ćux, ćuxalˡand᾽ija, ʒ́urˡavyj, fartušˡok, karˡal᾽i, 
kašˡulka || košˡulka, košˡula, krˡavˡat, kroj, renkˡavek, spadˡenk᾽i || 
spodˡenkʼi, spadńˡica, struj komp᾽elˡovyj, suk᾽ˡenečka

Pokolenie IIId

braznzalˡeta, bronzˡovyj, f krˡatku, galˡicca, gˡumka, kalarˡovyj || 
kolorˡovyj, kam᾽izˡelka, kašˡulka || košˡulka; marynˡarka, ńeb᾽ˡeskyj, 
odblaskˡovyj, p᾽erśćˡonak || p᾽erśćˡonyk, spadńˡica, spˡodńi, 
suk᾽ˡenečka, sˡygnˡet, um᾽enśńˡonyj, urˡoda, uśm᾽exńˡentyj

Najmniej zapożyczeń w omawianym zakresie tematycznym (odnotowano czte-
ry leksemy) funkcjonuje w gwarze informatorów w wieku 31–55 lat (pokolenie II). 
Z kolei najwiecej leksemów zapożyczonych odnotowano w pokoleniu I, IIId i III. 
Ilość zapożyczeń funkcjonująca w najstarszym pokoleniu świadczy o dokonującej 
się transformacji leksykalnej gwary pod wpływem polszczyzny w swoistą polsko-
-rosyjską hybrydę językową37.

Klasyfi kacja pokoleniowa zapożyczonych leksemów pokazuje, że sześć wy-
razów spośród sześćdziesięciu trzech odnotowanych w ramach badanego zakresu 
tematycznego funkcjonuje w więcej niż jednym pokoleniu. 

Zaprezentowany materiał językowy świadczy o rozwoju i dynamice rosyjskiej 
gwary staroobrzędowców. Zapożyczenia z języka polskiego są w różnym stopniu 
zaadaptowane. Grek-Pabisowa w badaniach gwary staroobrzędowców wyróżni-
ła tzw. asymilację całkowitą i częściową38. Asymilacja całkowita zachodzi wów-
czas, gdy: a) każdemu dźwiękowi polskiemu odpowiada jego substytut gwarowy 
(andulʼˡacyji), b) polskie afi ksy zastępują ich gwarowe odpowiedniki (p᾽erśćˡonak 

37 Zob. С. Гжибовский, Фонетические особенности русского говора старообрядцев 
в Польше, „Humaniora: Lingua Russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвисти-
ка XIII. Развитие и вариантивность языка в современном мире. I”, 2010, s. 44. 

38 I. Grek-Pabisowa, Zapożyczenia w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce. I. Typy za-
pożyczeń i sposoby przyswajania wyrazów polskich, [w:] Staroobrzędowcy: szkice z historii, języka, 
obyczajów, Warszawa 1999, s. 224–226.
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|| p᾽erśćˡonyk), c) polskie końcówki fl eksyjne zastąpione są przez ich substytuty 
gwarowe (bronzˡovyje), d) zapożyczone wyrazy odmieniają się według paradygma-
tów gwarowych jak wyrazy rodzime (suk᾽ˡenečkaf)39. Z kolei asymilacja częściowa 
ma miejsce wówczas, gdy nie zachodzi któryś z warunków wymienionych przy 
asymilacji całkowitej40. 

Wykaz leksemów zapożyczonych funkcjonujących w wiecej niż jednym pokoleniu

Pokolenie I i II krafcˡovaja

Pokolenie I i IIId p᾽erśćˡonak || p᾽erśćˡonyk

Pokolenie I, II i III ćux

Pokolenie I, II, III, IIId spadńˡica

Pokolenie I, III, IIId suk᾽ˡenečka

Pokolenie III, IIId bronzˡovyj

Jerzy Obara, badając mechanizm zapożyczania z języka niemieckiego do gwar 
śląskich zwraca uwagę na odróżnienie zapożyczeń właściwych od okazjonalnych 
„bardzo istotne jest odróżnienie od siebie mających długą tradycję, silnie zaadap-
towanych już zapożyczeń właściwych od pożyczek doraźnych”41. Do zapożyczeń 
doraźnych (okazjonalnych) w gwarze staroobrzędowców możemy zaliczyć, np. 
leksem butˡy, który został użyty przez informatora tylko raz.

Gwara staroobrzędowców potrafi  nie tylko czerpać z polskiego zasobu leksy-
kalnego, ale także zaadaptować zapożyczone leksemy do własnego systemu gwa-
rowego42. Grek-Pabisowa, badając zapożyczenia z języka niemieckiego, zauważa, 
że „procesowi szybkiego i prawie powszechnego przystosowywania wyrazów ob-
cych sprzyja elastyczność norm gwarowych, rozchwianie niektórych zjawisk (np. 
jakania) będące wynikiem warunków, w jakich istnieje gwara. Elastyczność gwary 
przejawia się także w tym, że jedna i ta sama pożyczka może funkcjonować w róż-
nych wariantach fonetycznych czy słowotwórczych”43, np. abrˡončka || obrˡončka, 
kalarˡovyj || kolorˡovyj, p᾽erśćˡonak || p᾽erśćˡonyk. W gwarze, oprócz zapożyczeń, 

39 Ibidem, s. 224–225.
40 Ibidem.
41 J. Obara, Mechanizm zapożyczania z języka niemieckiego do gwar śląskich, [w:] Dialektologia 

jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi 
Karolowi Dejnie, Łódź 2002, s. 361.

42 Por. I. Grek-Pabisowa, Zapożyczenia w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce. II. Typy 
zapożyczeń i sposoby przyswajania wyrazów niemieckich, [w:] Staroobrzędowcy: szkice z historii, 
języka, obyczajów, Warszawa 1999, s. 235.

43 Ibidem, s. 236.



ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO... 685

funkcjonują również kalki, np. ub’irˡać ‘ubieraćʼ (Kagdˡa ja ub’irˡała spadńˡicu) 
i hybrydy językowe (ńemavlʼˡeńec), będące rezultatem polskiej interferencji. 

Na podstawie klasyfi kacji tematycznej materiału można zauważyć, że gwara 
staroobrzędowców jest otwarta na działanie języka polskiego w różnych sferach44, 
przez co wzbogaca swój zasób leksykalny. Zapożyczenia związane z wyglądem 
zewnętrznym, odzieżą i ozdobami są w powszechnym użyciu tak młodszego, jak 
i starszego pokolenia staroobrzędowców, ale w gwarze funkcjonują również ich 
rosyjskie odpowiedniki.

44 Tendencje rozwojowe słownictwa z zakresu nazw dotyczących wyglądu zewnętrznego, odzie-
ży i ozdób są analogiczne do innych dziedzin życia, w których zaszły zmiany pod wpływem polskiego 
otoczenia językowego, kulturowego i społecznego (Zob. M.K. Grupa, Wpływ języka polskiego na 
leksykę medyczną w gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, „Acta Baltico-
-Slavica” 2016, nr 40, s. 167–185. DOI: 10.11649/abs.2016.009; D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, 
s. 100–102; D. Paśko-Koneczniak, Dynamika…, s. 118–126).


