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WPŁYW POLSZCZYZNY
NA TERMINOLOGIĘ TECHNICZNĄ
W ROSYJSKIEJ GWARZE STAROOBRZĘDOWCÓW
REGIONU SUWALSKO-AUGUSTOWSKIEGO
The Influence of the Polish Language on the Technical Terminology
in the Old Believers’ Russian Dialect in Suwałki-Augustów Region
ABSTRACT: The Old Believers appeared on the Polish territories in 18th century. They
are a bilingual community. They use Russian dialect and Polish language, depending on
communicative situation. Polish influence on the Old Believers’ dialect increased after two
World Wars, when they became separated from their co-religionists in other countries and
had more often contacts with Polish neighbours. In Old Believers’ Russian dialect more
and more Polish elements are noticable, especially in lexis. In the technical terminology
there are a lot of borrowings from Polish language caused above all by the civilization
progress. The aim of this article is to analyze the lexis borrowed from Polish language in the
field of technics in Russian dialect of the Old Believers of Suwałki-Augustów Region and
furthermore confront it with the material gathered in “Słownik gwary staroobrzędowców
mieszkających w Polsce” (1980 a.d.). The gathered material was analyzed paying special
attention to assimilation to the Russian dialect.
KEYWORDS: Old Believers, Russian dialect, Polish language, technical terminology,
borrowings
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Staroobrzędowcy to grupa etniczno-wyznaniowa, powstała wskutek reform patriarchy Nikona w rosyjskiej Cerkwi prawosławnej w drugiej połowie XVII w.1.
Sprzeciw w stosunku do nowej rzeczywistości w sferach liturgii i obrzędowości
ściągnął na nich represje ze strony władz świeckich i cerkiewnych, w związku
z czym część starowierców zdecydowała się na migrację w różne strony świata2.
Na terenach Rzeczypospolitej pojawili się w XVIII w., zamieszkując wówczas
ziemie współczesnej Białorusi i Litwy oraz północno-wschodniej Polski3. Mimo
działań wojennych prowadzonych na tych terenach, przesiedleń do Niemiec i Rosji
oraz dalszych dobrowolnych migracji, do tej pory zachowały się tam stosunkowo
liczne skupiska staroobrzędowców. W Polsce wyróżnić można trzy zasadnicze obszary zamieszkane przez starowierców: region augustowski, suwalski i mazurski.
Staroobrzędowcy zamieszkujący region suwalsko-augustowski są społecznością dwujęzyczną. Ich sytuację językową określić można jako bilingwizm o charakterze dyglosyjnym4. Posługują się oni rosyjską gwarą oraz językiem polskim
w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Iryda Grek-Pabisowa na podstawie cech
ich języka ustaliła, że staroobrzędowcy przybyli na ziemie Rzeczypospolitej z okolic Nowogrodu, Pskowa i Wielkich Łuk5. W momencie przybycia posługiwali się
właściwą dla tych terenów gwarą nowogrodzko-pskowską6.
Zjawisko dyglosji, czyli naprzemiennego używania dwóch (lub więcej) języków w zależności od sytuacji komunikacyjnej i społecznie określonych warunków7, u starowierców zaczęło kształtować się po 1945 r., kiedy ich rosyjska
gwara, za sprawą powojennej zmiany granic, stała się w pełni gwarą wyspową8.
Następnie oddziaływanie różnorodnych czynników związanych z rozwojem cywi1

E. Iwaniec, Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII–XX w., Warszawa 1977,
s. 22; I. Grek-Pabisowa, Niektóre wiadomości o starowierach zamieszkałych na terenie Polski, [w:]
Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów, Warszawa 1999, s. 36.
2
I. Grek-Pabisowa, Światowe migracje staroobrzędowców (od wieku siedemnastego do czasów
współczesnych), [w:] Staroobrzędowcy…, Warszawa 1999, s. 15, 17–18.
3
E. Iwaniec, Z dziejów…, s. 78.
4
D. Paśko-Koneczniak, Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary
staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń 2011, s. 43–45.
5
I. Grek-Pabisowa, Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 13, 167.
6
Wg I. Grek-Pabisowej jest to gwara należąca do grupy zachodniej środkowo-wielkoruskiego
narzecza z pewnymi naleciałościami polskimi i białoruskimi.
7
Więcej na temat dyglosji staroobrzędowców w Polsce: С. Гжибовский, М. Глушковский,
Диглоссия и сферы употребления польского языка и русского говора в общине старообрядцев
сувальско-августовского региона (Польша), [w:] Русские старообрядцы. Язык. Литература.
История, Москва 2013, s. 379–389.
8
С. Гжибовский, М. Глушковский, Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [w:] Русские старообрядцы. Язык. Культура. История., Москва
2008, s. 205.
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lizacji, takich jak np. powszechny obowiązek szkolny, wzrost roli mediów, zmiana
charakteru działalności zawodowej, kontakty z polską administracją, zmniejszenie liczebności współwyznawców, zapoczątkowało stopniowe wyjście wspólnoty
z izolacji. Na przełomie lat 60. i 70. kontakty staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego z polskojęzyczną społecznością były już otwarte i swobodne,
co również poskutkowało lepszą znajomością języka polskiego wśród członków
wspólnoty staroobrzędowej9.
Istotnym zagadnieniem jest kwestia prymarności i sekundarności języków.
Współcześnie stopień znajomości rosyjskiej gwary i języka polskiego wśród staroobrzędowców jest zróżnicowany, głównie ze względu na pokolenia: w starszym
pokoleniu podstawowym środkiem komunikacji jest rosyjska gwara, średnie pokolenie używa zarówno rosyjskiej gwary jak i języka polskiego, w młodszym pokoleniu wyraźnie dominuje język polski10.
Przedmiotem artykułu jest zapożyczona z polszczyzny leksyka z obszaru techniki notowana w rosyjskiej gwarze starowierców regionu suwalsko-augustowskiego. Na temat leksyki w gwarze polskich starowierców powstał szereg opracowań
w formie słowników11, monografii12 oraz artykułów13, jednak terminologia techniczna nie stanowiła do tej pory obiektu samodzielnych badań.
Celem podjętych rozważań jest analiza zapożyczonej z polszczyzny leksyki
wybranej sfery tematycznej pod kątem stopnia asymilacji do warunków rosyjskiej gwary, oraz porównanie jej zakresu i liczebności ze stanem zarejestrowanym
przez I. Grek-Pabisową i I. Maryniakową w Słowniku gwary starowierców w Polsce (1980)14. Analiza ma na celu także uchwycenie dynamiki zmian w obrębie ter9

С. Гжибовский, М. Глушковский, op. cit., s. 205.
Zob. A. Zielińska, Wielojęzyczność staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Warszawa
1996, s. 22–23; С. Гжибовский, М. Глушковский, op. cit., s. 206.
11
I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce,
Wrocław 1980; D. Paśko-Koneczniak, Słownik zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń 2016.
12
I. Grek-Pabisowa, Słownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających
w Polsce. Rozwój i stan dzisiejszy, Wrocław 1983; D. Paśko-Koneczniak, Wpływ….
13
I. Grek-Pabisowa, Zapożyczenia w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce. I. Typy i sposoby przyswajania wyrazów polskich, [w:] Staroobrzędowcy…, s. 211–227; D. Paśko-Koneczniak,
Dynamika zmian w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w ośrodku suwalsko-augustowskim, „Zeszyty
Łużyckie” 2011, t . 45, s. 118–126; M. Grupa, Wpływ języka polskiego na leksykę medyczną w gwarze
staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 2016, t. 40, s. 167–185.
14
Materiał porównawczy wyekscerpowany ze słownika SGS obejmuje także leksemy zarejestrowane tylko w ośrodku mazurskim, bowiem sposób jego tworzenia w oparciu o materiał
z wywiadów i nagrań (a więc bez roszczeń do kompletności) nie pozwala jednoznacznie stwierdzić,
że nie były one znane starowiercom z innych ośrodków. Materiał współczesny z kolei nie zawiera
materiału z Mazur, ponieważ w ośrodku mazurskim właściwie brak informatorów posługujących
się rosyjską gwarą. Region suwalsko-augustowski można uznać za reprezentatywny, ponieważ na
10
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minologii technicznej na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz wskazanie tendencji
rozwojowych w tym zakresie. Materiał leksykalny15, gromadzony na potrzeby niniejszego artykułu, pochodzi z trzech źródeł: 1) Słownika gwary starowierców…16,
2) Słownika zapożyczeń polskich w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu
suwalsko-augustowskiego17, oraz 3) badań własnych – analizy wypowiedzi informatorów. Nagrania rozmów ze starowiercami zebrane zostały podczas kilkunastu
ekspedycji dialektologicznych, przeprowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów UMK w Toruniu pod kierownictwem prof. S. Grzybowskiego
w latach 1999–2017. Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano 40 godzin
nagrań rozmów z 12 informatorami należącymi do różnych pokoleń.
Zapożyczenia pojawiają się wszędzie tam, gdzie dochodzi do kontaktu dwóch
języków, nie tylko w obrębie społeczności dwujęzycznych, ale również za pośrednictwem wszelkich zjawisk związanych z szeroko pojętą globalizacją, m.in. upowszechnieniem Internetu, rozwojem cywilizacyjnym, migracjami, kontaktami handlowymi.
Kazimierz Polański w Encyklopedii językoznawstwa ogólnego definiuje zapożyczenie jako: „element, który został przejęty z języka obcego, najczęściej wyraz, rzadziej
prefiks lub sufiks”18. Najczęstszą przyczyną zapożyczania obcych leksemów jest potrzeba nazwania nowego desygnatu, zjawiska lub stanu związanego z życiem w innym
otoczeniu społeczno-kulturowym. Największą ich frekwencję notuje się zazwyczaj
w sferach związanych z życiem materialnym człowieka, jego pracą zawodową, żywnością, odzieżą, urządzeniami codziennego użytku, techniką oraz administracją19.
Zapożyczona z języka-dawcy leksyka ulega procesom dostosowania do warunków języka-biorcy. W pierwszej kolejności odzwierciedla się to na poziomie
fonetyki i jest to szczególnie widoczne w przypadku języków niespokrewnionych,
różniących się w znacznym stopniu pod względem artykulacji. Kolejnym etapem
przyswojenia obcego leksemu jest jego dopasowanie do systemu morfologicznego
języka-biorcy20. Poza przypadkami interferencji fonetycznej i gramatycznej (mortym obszarze znajduje się kilka skupisk zwartego zamieszkania staroobrzędowców, dzięki którym
możliwe jest kontynuowanie tradycji i zachowanie rosyjskiej gwary.
15
Zapożyczona leksyka oraz przykłady wykorzystane w pracy zapisane zostały za pomocą uproszczonej fonetycznej transkrypcji slawistycznej, bez uwzględnienia redukcji samogłosek. Dla oznaczenia akcentu zastosowano pionową kreskę przed samogłoską akcentowaną (np. rˈolnyj). Wyjątek od
tej metody stanowi materiał zaczerpnięty z prac I. Grek-Pabisowej i I. Maryniakowej, w przypadku
których zachowany został zapis oryginalny.
16
I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Słownik…
17
D. Paśko-Koneczniak, Słownik…
18
K. Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 2003, s. 668.
19
D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 72.
20
У. Вaйнрaйх, Одноязычие и многоязычие, [w:] Новое в лингвистике. Выпуск VI. Языковые контакты, Москва 1972, s. 42–49; Э. Хауген, Процесс заимствования, [w:] Новое в лингвистике…, s. 354–365.
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fologicznej) wyróżnia się także interferencję semantyczną, która polega na rozszerzeniu lub dodaniu nowego znaczenia leksemom już istniejącym w danym języku
pod wpływem obcego wzorca21.
Iryda Grek-Pabisowa opisując zapożyczenia z polszczyzny w rosyjskiej gwarze
staroobrzędowców w Polsce wydzieliła: (1) wyrazy zasymilowane, (2) kalki, oraz
(3) wyrazy bez zmiany postaci22. W niniejszym artykule przedstawione są wyłącznie zapożyczenia należące do pierwszego typu, tj. wyrazów zasymilowanych, do
których badaczka zalicza różniące się stopniem asymilacji zapożyczenia zasymilowane całkowicie oraz zasymilowane częściowo. Z asymilacją całkowitą mamy do
czynienia wówczas, kiedy: a) każdy dźwięk polski zastępowany jest odpowiednim
substytutem gwarowym, np. pәs’adˈat’23 ‘posiadać’, vˈenȝ’ic’ ‘wędzić’; b) polskie afiksy pojawiają się na miejscu ich gwarowych odpowiedników, np. -ek || -әk:
bl’ax’ˈerәk, znˈačәk, lub w przypadku, gdy do bezafiksalnych wyrazów polskich
dodawane są afiksy gwarowe, np. rastvˈorkә ‘roztwór’, p’ijačˈugә ‘pijak’; c) następuje zastąpienie polskich końcówek fleksyjnych ich substytutami gwarowymi,
np. -y > -yj: bz’ikavˈatyj; d) zapożyczenia odmieniają się według paradygmatów
gwarowych, np. pryvˈatnyj – pryvˈatnәvә24.
O asymilacji częściowej można mówić natomiast wówczas, kiedy nie zachodzi
któryś z warunków wymienionych w przypadku asymilacji całkowitej, np. rˈad’jo
zamiast rˈadijә; pr’istˈanek zamiast pr’istˈanәk; pa rˈusku zamiast pa rˈusk’i;
mˈux’i fs’o na suf’ˈit’ь s’id’ˈat zamiast na suf’ˈitu. Do zasobu zapożyczeń zasymilowanych częściowo badaczka zalicza także szereg wyrazów – zniekształceń –
których brzmienie nie wynika z regularnych substytutów gwarowych, czy też z ich
postaci fonetycznej w języku-dawcy, np. man’itˈurә ‘emerytura’, l’ikәmatˈyvә ‘lokomotywa’25.
Dorota Paśko-Koneczniak dokonując opisu wpływu polszczyzny na zasób leksykalny doby najnowszej w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego wyodrębniła następujące kryteria klasyfikacji zapożyczeń:
a) leksem polski podlega asymilacji akcentuacyjnej;
b) leksem polski podlega asymilacji fonetycznej (tj. następuje zmiana artykulacji
samogłosek i/lub spółgłosek);
c) leksem polski podlega asymilacji derywacyjnej;
d) leksem polski podlega asymilacji morfologicznej, jego odmiana zostaje podporządkowana modelowi gwarowemu26.
21
22
23
24
25
26

Э. Хауген, Процесс…, s. 353.
I. Grek-Pabisowa, Zapożyczenia…, s. 224–227.
Wszystkie przykłady w tej części za: I. Grek-Pabisowa, op. cit., s. 224.
Ibidem, s. 224–225.
Ibidem, s. 225–226.
D. Paśko-Koneczniak, Wpływ…, s. 84.
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Przytoczone kryteria stanowią podstawę do analizy materiału zaprezentowanego w kolejnej części artykułu.
Asymilacja akcentuacyjna zachodzi wówczas, gdy zapożyczony z polszczyzny
wyraz dostosowany zostaje do gwarowego systemu akcentuacyjnego. Akcentuacja rosyjska, w odróżnieniu od języka polskiego, w którym istnieje akcent paroksytoniczny, jest nieodłącznie związana z morfologiczną i słowotwórczą budową
wyrazów, a także występowaniem pewnych formantów stale akcentowanych, np.
prefiksu vˈy- czasowników dokonanych i ich derywatów. W przypadku zapożyczeń
z języka polskiego notuje się akcent penultymatyczny lub zmienny związany z formą morfologiczną. D. Paśko-Koneczniak ustaliła, że penultymatyzm pojawia się
przede wszystkim u przedstawicieli młodszego pokolenia staroobrzędowców (np.
špˈad’el N sg – špˈadl’em I sg), natomiast dla przedstawicieli starszej generacji
charakterystyczne są zapożyczone leksemy z akcentem ruchomym (np. daranžˈok
N sg – daranšk’ˈi N pl)27.
W przypadku asymilacji fonetycznej mamy do czynienia z dwoma zjawiskami:
akaniem oraz adaptacją spółgłosek polskich do modelu gwarowego (zastąpienie
ich odpowiednimi spółgłoskami gwarowymi)28.
Akanie, czyli nierozróżnianie /a/, /e/, /o/ w sylabach nieakcentowanych oraz
ich wymowa jako [a], jest procesem powszechnie występującym w ogólnym języku rosyjskim (za wyjątkiem dialektów północnych, dla których charakterystyczne jest okanie). W zapożyczonych do rosyjskiej gwary staroobrzędowców jednostkach leksykalnych akanie pojawia się bardzo często, np. ladˈufka ‘lodówka’,
remantavˈać ‘remontować’.
Adaptacja fonetyczna spółgłosek do modelu gwarowego polega na tym, że
twarde spółgłoski polskie zastąpione zostają ich miękkimi odpowiednikami gwarowymi, głównie przed [e] lub, w mniejszym zakresie, przed [i], np. d > d’ : špˈad’el
‘szpadel’, x > x’ : x’idraˈul’ik ‘hydraulik’, r > r’ : futr’ˈina ‘futryna’29.
Adaptacja derywacyjna zachodzi wówczas, gdy w zapożyczonym leksemie
afiks polski zostaje zastąpiony odpowiadającym mu afiksem gwarowym. Leksemy
zaadaptowane derywacyjnie nie są traktowane jako produkt derywacji, ale jako
wynik adaptacji formalnej30. Asymilację derywacyjną zaobserwować można w różnych częściach mowy: np.:
zaadaptowane prefiksy: pšy- > pr’i : pr’ibudavˈać ‘przybudować’, ze- > sa- :
sapsˈutyj ‘zepsuty’; zaadaptowane sufiksy: -iva- : atkˈužyvać ‘odkurzać’, -ek- >
-ak- : pr’istˈanak ‘przystanek’.
27
28
29
30

Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 86–87.
Ibidem, s. 87.
Ibidem, s. 87.
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Adaptacja morfologiczna ma na celu dostosowanie zapożyczonej jednostki leksykalnej do modelu gwarowego za pomocą substytucji cząstek gramatycznych języka-dawcy na rzecz cząstek gramatycznych języka-biorcy (przyrostki, końcówki
fleksyjne)31. Wyrażana jest poprzez dostosowanie odmiany zapożyczanego leksemu do paradygmatu gwarowego (np. śrˈupka N sg – śrˈupku A sg), dodanie końcówki przymiotnikowej (np. budavl’ˈan-yj ‘budowlany’, ceglˈan-yj ‘ceglany’).

Wykaz zapożyczeń zarejestrowanych w latach 1999–2016
Analiza zgromadzonych leksemów pozwoliła na wyodrębnienie następujących
podgrup tematycznych: 1) materiały i substancje, 2) narzędzia, przedmioty, sprzęt
i jego części, 3) czynności związane z techniką, 4) nazwy zawodów i wykonawców czynności związanych z techniką, 5) pomieszczenia i miejsca, 6) przymiotniki
i przysłówki związane z techniką, 7) inne nazwy związane z techniką.
TECHNIKA
1) Materiały i substancje
*cˈegła f 32 ‘cegła’ (SZP), por. SGS: cˈegłъ; [morf.]; nˈada bˈyła ˈetu cˈegłu nakrˈyć 33
daxˈufka f ‘dachówka’ (SZP), por. SGS: daxˈofkъ | daxˈufkъ; [morf.]; krˈyšu
nˈada kr’ˈokfy, łˈaty nab’ˈić, pastˈav’ić kr’ˈokfy, nab’ˈić łˈaty i patˈom užˈe kryć
čy bl’ˈaxaj čy fśˈak’im daxˈufkam ćep’ˈer ʒ́ˈełajut
dˈykta f ‘dykta’ (SZP); [morf.]; pamˈal’eńku ab’ˈil’i dˈyktaj
etˈerńit || eterńˈit m ‘eternit’ || tˈerńit || terńˈit (SZP); [akc., morf.]; krˈyša pakrˈyta
tˈerńitam, rˈańše sałˈomaj patˈom eterńˈitam
fˈarba f ‘farba’; por. SGS: fˈarbъ; [morf.]; vˈoźm’iš pamalˈujiš fˈarbaj
fˈol’ja f ‘folia’ (SZP); [morf.]; na jˈeta kłaʒ́ˈoc:a fˈol’ju, fˈol’ju jˈetu sp’inˈajec:a
gruz m ‘gruz’ (SZP), por. SGS: grˈuzy; [morf.]; zasˈypał grˈuzam sˈažyłku
31

Ibidem, s. 89–90.
Wykaz skrótów i oznaczeń zastosowanych w pracy: m – rodzaj męski; f – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki; sg – liczba pojedyncza; pl – liczba mnoga; sg tant – singularis tantum; pl tant – pluralia
tantum; adj – przymiotnik; adv – przysłówek; inf – czasownik niedokonany; perf – czasownik dokonany; * leksem został zrekonstruowany na podstawie form przypadków zależnych.
33
Artykuł hasłowy zawiera informacje uporządkowane w następujący sposób: 1) leksem
zapożyczony w formie podstawowej, 2) łaciński skrót zapisany kursywą oznaczający np. rodzaj rzeczownika, 3) leksem polski będący źródłem zapożyczenia umieszczony w pojedynczym cudzysłowie,
4) w nawiasie odnośnik do źródła, w którym zapożyczony leksem został odnotowany (brak źródła
w nawiasie oznacza, że leksem wyekscerpowany został w rezultacie badań własnych autorki niniejszej
pracy), 5) analogiczny leksem odnotowany w SGS (fakultatywnie, jeżeli występował), 6) w nawiasie
kwadratowym – rodzaje adaptacji leksemu, 7) kontekst zawierający fragment wypowiedzi informatora.
32
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nˈafta f ‘nafta’ (SZP), por. SGS: nˈaftъ; [morf.]; nal’ˈić nˈaftu ˈil’i kr’aśˈinu
pal’ˈiva n ‘paliwo’ (SZP); [fon.]; ˈeta na pal’ˈiva k trˈaktaram karńˈistry, bˈańk’i
pˈapa f ‘papa – pokrycie dachu’ (SZP); [morf.]; padłˈogu zal’ivˈaješ i pˈapu kłaʒ́ˈoš
*p’ˈilśńa f ‘pilśnia, płyta pilśniowa’ (SZP); [morf.]; jˈeta ab’ivˈal’i p’ˈilśńij
p’ilśńˈovaja (płˈyta) adj ‘płyta pilśniowa’ (SZP); [morf.]; płˈyty tak’ˈije
p’ilśńˈovyje fstavlˈać
*pustˈak m ‘pustak’ (SZP); [akc., morf.]; v naz bˈajńa jeść nu takˈaja s pustˈakaf
rˈura f ‘rura’ (SZP); [morf.]; čˈeres takˈuju rˈuru gr’ˈejec:a vadˈa v bˈočk’i
šklˈanyja (vˈata) adj ‘wata szklana’ (SZP); [morf.];
tavˈot m ‘tawot’ (SZP); [morf.]; ja znˈaju, što ty mˈazał ćel’ˈegu tavˈotym
tˈyčka f ‘pal, tyczka’; por. SGS: tˈyčkъ; [morf.]; zab’ivˈal’i pˈal v ˈetat v źamlˈu,
tˈyčku takˈuju śˈem vˈośem mˈetraf, sˈanačk’i i vakrˈug
vˈapna n ‘wapno’ (SZP), por. SGS: vˈapnъ; [fon.]; ˈeta bl’ˈoček, vˈapna i p’esˈok
2) Narzędzia, przedmioty, sprzęt i jego części
agńˈiva n ‘ogniwo’ (SZP); [fon.]; agńˈiva f cˈep’i
apcˈeng’i pl ‘obcęgi’ (SZP), por. SGS: apcˈeng’i; [fon.]; ˈeta jeść apcˈeng’i drot
śeč
apˈona f ‘opona’ (SZP); [fon.]; mˈuśit m’eńˈać dˈentk’i i apˈony
atkˈužač m ‘odkurzacz’ (SZP); [fon.]; jˈeta atkˈužač
*atvˈažńik m ‘odważnik’ (SZP); [fon.]; jˈeta atvˈažńik
bespševodˈovyj adj ‘czajnik bezprzewodowy’ (SZP); [morf.]; čˈajńik
bespševodˈovyj
betańˈarka || betońˈarka f ‘betoniarka’ (SZP); [fon.]; kag balšˈaja budˈova to
nˈada betańˈarka
bl’ˈaxa f ‘blacha na dachu’; (por. SZP: blˈaxa, SGS: bl’ˈaxъ); [fon., morf.];
*blˈaška f ‘blaszka’ (SZP), por. SGS: bl’ˈaškъ; [fon., morf.]; tam f skavaradˈy ˈil’i
v bl’ˈašk’i ʒ́ˈełała
buʒ́ˈik m ‘budzik’ (SZP); [akc.]; jˈeta buʒ́ˈik
ćenžarˈovyj adj ‘samochód ciężarowy’ (SZP); [morf.]; tak’ˈije ćeńžarˈovyje
xaʒ́ˈil’i
ćenžarˈufka f ‘ciężarówka, samochód ciężarowy’ (SZP), por. SGS: c’inžarˈofkъ;
[morf.]; pr’iv’eźl’ˈi nas ćenžarˈufkam tak’ˈim s łˈag’er’a
čołg m ‘czołg’ (SZP); [morf.]; pakažˈu tab’ˈe kak’ˈije my uzbrojˈonyje, tr’i čˈołga
puśćˈił, tr’i tˈanka puśćˈił
dańˈica f ‘donica’ (SZP); [fon.]; jˈeta dańˈica
dańˈička f ‘doniczka’ (SZP); [fon.]; jˈeta dańˈička
*daranžˈok m ‘drążek’ (SZP); [fon., akc., der., morf.]; tabˈaku v’ˈešal’i na ˈety
daranšk’ˈi, sušˈyl’i
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drot m ‘drut’ (SZP), por. SGS: drot; [fon.]; ja drˈoty ʒ́ˈełaju; per’eskˈočyl’i my
jˈetad drot
dvukałˈufka f ‘dwukołówka’ (SZP); [fon.]; jˈeta dvukałˈufka
dˈyšyl m ‘dyszel’ (SZP), por. SGS: dˈyšъl; [fon., morf.]; jˈeźʒil’i z dˈyšl’em
*dyvˈańik m ‘dywanik’ (SZP), por. SGS: dyvˈan | d’ivˈan; [akc., morf]; vot, tkˈal’i
płˈaxty, dyvˈańik’i
ʒbanˈok m ‘dzbanek’ (SZP); [fon., akc.]; jˈeta ʒbanˈok
futr’ˈina || futrˈyna f ‘futryna’ (SZP), por. SGS: futr’ˈinъ | futrˈynъ; [fon., morf.];
futr’ˈiny da ʒ́v’ˈer’i; ʒ́v’ˈer’i ʒ́ˈeržuc:a na jˈetaj futrˈyny
gńˈastka n ‘gniazdko’ (SZP); [fon.] ; jˈeta gńˈastka
xłoʒ́ˈarka f ‘chłodziarka’; (por. SZP: xłaʒ́ˈarka || xłoʒ́ˈarka) [morf.]; mˈama to
janˈo p’er’el’ivˈajit tˈam f xwoʒ́ˈarku
*γˈačyk m ‘haczyk’ (SZP), por. SGS: hˈačyk; [fon., morf.]; zb’ˈityj z dasˈoček, tam
nab’ˈita tak’ˈiγ γˈačykaf i tam v’ˈešal’i suxˈuju słańˈinu
kamˈura f ‘telefon komórkowy, pot. komórka’ (SZP); [fon.]; jˈeta kamˈura
kamˈurka || komˈurka f ‘komórka, telefon komórkowy’ (SZP); [fon., morf.];
paćer’ˈał sfajˈu kamˈurku
kaśˈaračka || kaśˈarečka f ‘mała kosiarka’ (SZP); [fon., akc.]; tam stajˈit ješčˈo
takˈaja kˈon:aja kaśˈaračka
kaśˈarka f ‘kosiarka’ (SZP), por. SGS: kas’ˈarkъ | kasˈarkъ | kas’ˈiłkъ; [fon.,
morf.]; ńe pajˈedu kaśˈarkaj kaśˈić
karuzˈela f ‘karuzela’; [morf.]; źimˈoj kak marˈozy bˈyli zam’ˈorźńet na pˈol’e
i vadˈa stajˈała to fśegdˈa sab’ˈe karuzˈelu ʒ́ˈełal’i
*k’eravńˈica || k’erovńˈica f ‘kierownica’ (SZP); [fon., morf.]; janˈa za k’eravńˈicej
ladˈufka || lodˈufka f ‘lodówka’ (SZP); [fon., morf.]; tˈolka rukˈoj atkrˈojet
l’adˈufku; lodˈufkaf ńˈe była
*lutavńˈica f ‘lutownica’ (SZP); [fon.]; grot k lutavńˈicy
łańcˈux || łancˈuk m ‘łańcuch’ (SZP), por. SGS: łan’cˈuk; [fon., akc., morf.]; ˈeta
łancux’ˈi; jˈeta łancˈuk
łańcušˈok m ‘łańcuszek’ (SZP); [fon., akc., morf.]; znˈačyt sygnˈetaf jˈetyx,
p’erśćˈonkaf, łancuškˈof tak što gavar’ˈit, raśˈeju safśˈom abakrˈal’i i fśo
vˈyv’eźl’i
*mˈalux m ‘maluch, samochód małolitrażowy’ (SZP); [fon., morf.]; jˈeʒ́et brˈata
dˈočka, jon b’eg’ˈit, a janˈa mal’ˈuxam
mašˈynka f ‘maszynka – o różnych urządzeniach mechanicznych’ (SZP), por.
SGS: mašˈynkъ; [morf.]; mˈajet mašˈynku
m’ikrafalˈufka f ‘mikrofalówka’ (SZP); [fon.]; jˈeta m’ikrafal’ˈufka
młˈynek m ‘młynek’ (SZP); [morf.]; ńˈe była młˈynkaf
naftˈovyja (lˈampa) adj ‘lampa naftowa’ (SZP); [morf.]; sa śv’eščˈoj ńe čytˈał
tˈolka pr’i lˈampy naftˈovaj
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obrotˈovyj (fatˈel) adj ‘fotel obrotowy’ (SZP); [morf.]
*paćˈong m ‘pociąg’ (SZP); [fon., morf.]; paćˈongam jˈexal’i
pakrˈyfka f ‘pokrywka’ (SZP), por. SGS: pakrˈyškъ | pakrˈyfkъ; [fon.]; jˈeta
pakrˈyfka
pakrˈyva f ‘pokrywa do nakrywania wiadra’ (SZP); [fon.]; jˈeta pakrˈyva
patˈelńa f ‘patelnia’; (por. SZP: patˈelńa) [morf.]; no i pˈosl’i jˈix razm’ašˈać no
i tˈak łˈoškaj kłˈaść na patˈelńu
patsuf’ˈitka f ‘podsufitka’ (SZP); [fon.]
p’edˈał m ‘pedał od roweru’ (SZP); [fon., akc.]; jˈeta p’edˈały
*penʒelˈok m ‘pędzelek’ (SZP); [fon., akc.]; penʒelkˈa dˈaže ńe m’ˈeła, tˈolka
tr’ˈapkaj pˈośl’e vajnˈy
prˈalka f ‘pralka’ (SZP), por. SGS: prˈal’k ъ; [morf.]; mˈaju prˈalku
prastˈovńik m ‘prostownik’ (SZP); [fon.]
*pryšńˈic || prˈyšńic m || prˈyšńica || pryšńˈica f ‘prysznic’ (SZP); [akc., morf.];
im’ˈeju tam dˈoma ˈetu pryšńˈicu; syn xˈočed ʒer’ev’ˈan:uju pastˈav’ić
s pryšńˈicam
ravˈer || rav’ˈer || rˈover || rˈov’er || rˈovyr m ‘rower’ (SZP), por. SGS: rˈovъr;
[fon., akc., morf.]; jemˈu rˈovyr sapsˈułśa; ˈeta čaść rˈovera; tam b’es pšˈervy
jˈedut raverˈa
rˈoverek m ‘rowerek’ (SZP); [akc.]
razrˈušńik m ‘rozrusznik’ (SZP); [fon.]; fstˈav’il’i ˈetat razrˈušńik, tap’ˈer’ safśˈem
pa drugˈomu
samaxˈot m ‘samochód’; (por. SZP: samaxˈot), por. SGS: sъmaxˈot; [fon., akc.];
vy samaxˈodam pr’ijˈexal’i; pašl’ˈi, f samaxˈot
samaxˈoʒ́ik m ‘samochodzik’ (SZP); [fon.]
sˈotka f ‘żarówka o mocy 100 watów, pot. setka’ (SZP); [fon.]
*spyx m ‘spychacz, pług śnieżny’ (SZP); [morf.]; pakˈa śńek ńe raśćˈanut spˈyxam
stˈatak m ‘statek’ (SZP), por. SGS: stˈatъk; [fon., morf.]; stˈatkam my papłˈyl’i
śˈilńik m ‘silnik’; por. SGS: s’ˈil’n’ik; [morf.]; paʒ́ˈełać śˈilńik, tam s toj staranˈy
javˈo pr’ikrućˈić o mˈožna śˈilńikam šˈyć
śrˈupka f ‘śrubka’; (por. SZP: śrˈupka), por. SGS: s’rˈubъ | śrˈubъ; [morf.]; kakˈoj
xarˈošyj bˈył mˈaśćer bˈył tokarz, najm’ˈeńšuju śrˈupku tab’ˈe vˈykrućit
špˈad’el m ‘szpadel, łopata’ (SZP), por. SGS: špˈadъ; [fon., morf.]; matˈyčkam
kapˈal’i, špˈadl’em, špˈadl’i paʒ́ˈełal’i tak’ˈije
šrubokrˈent m ‘śrubokręt’ (SZP); [akc.]
*šprˈyxa f ‘szprycha (metalowy pręt w kole roweru)’ (SZP), por. SGS: šprˈyxъ;
[fon., morf.]; tam tˈolka šprˈyx’i bˈyl’i ʒ́er’ev’ˈan:yje
*špˈulka f ‘szpulka’ (SZP), por. SGS: špˈul’kъ; [morf.]; pˈuśćit jˈetu špˈulku,
s ˈetym ńˈitkam
štax’ˈeta f ‘sztacheta w płocie’ (SZP), por. SGS: štax’ˈetъ; [fon.]
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štax’ˈetka f ‘sztachetka w płocie’ (SZP), por. SGS: štax’ˈetkъ; [fon., morf.];
zabˈor sa štax’ˈetk’i pr’ib’ˈita; kłˈadb’išče agarˈožena štax’ˈetkam tak’ˈim
ʒ́er’ev’ˈan:ym
šufˈelka f ‘szufelka’ (SZP), por. SGS: šuf’ˈel’kъ; [morf.]; vźać šufˈelku
šydˈełka n ‘szydełko’ (SZP), por. SGS: šydˈełkъ; [fon., morf.]; ʒ́ˈełaju šydˈełkam
*tˈačka f ‘taczka’ (SZP), por. SGS: tˈačkъ; [morf.]; pr’ikˈujut rˈučk’i k tˈačk’i
i dadˈut rabˈotu
*tˈarča f ‘piła tarczowa’ (SZP); [morf.]; jˈeta ńe r’ˈežec:a tˈarčej
tasˈak m ‘tasak’ (SZP); [akc.]; tasˈak takˈoj
uxvˈyt m ‘uchwyt’ (SZP), por. SGS: uxvˈat | vuxfˈat; [fon., akc.]; uxvˈyt, uxvˈyty,
a jˈeta ʒ́v’er’ˈinka
*umyvˈalka f ‘umywalka’ (SZP), por. SGS: umyvˈal’kъ; [morf.]; šoł v umyvˈalku,
abmˈoju, ńičevˈo ńe bˈuʒ́et
vˈałak m ‘wałek’; por. SGS: vˈałъk; [fon.]; krˈosny tak’ˈije balšˈyje bˈyl’i
i nakrˈučyval’i na ˈetat vˈałak
v’enˈeckaje (aknˈo) adj ‘okno weneckie’ (SZP); [morf.]
*v’ertˈarka f ‘wiertarka’ (SZP); [morf.]; i v’ertˈarku zabrˈal’i i kˈabel ˈetat
elektrˈyčnyj
vłˈučńik m ‘włącznik do światła’ (SZP); [fon.]; jˈeta vłˈučńik
*vyvrˈotka f ‘wywrotka (rodzaj przyczepy)’ (SZP); [morf.]; jon vyvrˈotkaj jˈeźʒ́ił
zamražˈarka f ‘zamrażarka’ (SZP); [morf.]; vźˈała v zamražˈarku vłˈožyła
zav’ˈas m || zav’ˈesa f ‘zawias’ (SZP), por. SGS: zav’ˈas | zav’ˈes; [akc., morf.];
xavˈajuź brˈamy v’eźʒ́ˈe v zav’ˈasaf; zav’ˈesa dałžnˈa bˈyć tag źʒ́ˈełana
i asˈažena v varˈotyx
*zlev m ‘zlew’ (SZP); [morf.]; pr’išˈoł śudˈy g zlˈevu, nu i pašłˈa avantˈura
žylˈaska n ‘żelazko’ (SZP); [fon.]; jˈeta žylˈaska
žyl’ˈetka f ‘żyletka’ (SZP), por. SGS: žyl’ˈetkъ; [fon., morf.]; mˈała jˈetat pˈal’ec
ńe abr’ˈezał žyl’ˈetkaj
3) Czynności związane z techniką
*aćeplˈać inf ‘ocieplać’ (SZP); [fon., akc., morf]; fśo abʒ́ˈełajet, aćeplˈajet jˈetat
syn
adgˈarńivać inf ‘odgarniać’ (SZP); [der.]; takˈaja šˈufla adgˈarńivać śńeg źimˈoj
atkˈužać|| atkˈužyvać inf ‘odkurzać’ (SZP); [fon., akc., der., morf.]; vźał atkˈužał;
atkˈužyvaješ mˈamy pakˈoj
*atkˈužyć perf ‘odkurzyć’ (SZP); [fon., morf.]; l’ˈena pr’iʒ́ˈot, atkˈužyt, abatr’ˈot
budavˈać inf ‘budować’ (SZP), por. SGS: budavˈat’; [fon., akc., morf.]; aʒ́ˈin
budˈujet dom, jevˈo kalˈega budˈujet dom i jemˈu pamagˈajet
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budavˈac:a inf ‘budować się’ (SZP), por. SGS: budavˈacsъ; [fon., morf.];
budavˈal’iś, nu ˈal’e nˈada ićˈić v l’es
*demalˈovać inf ‘demolować’ (SZP); [fon., morf.]; tˈolka demalˈujut
*γyblavˈać inf ‘heblować’ (SZP), por. SGS: hybl’avˈat’; [fon., akc.]; γyblavˈal’i
ˈety dˈosk’i
lutavˈać inf ‘lutować’ (SZP), por. SGS: l’utavˈat’; [fon., akc.]; grot, što lutavˈać
muravˈać inf ‘murować’ (SZP), por. SGS: muravˈat’; [fon., akc., morf.]; jˈeta
muravˈał; murˈuju damˈy
nagrˈać perf ‘nagrać’ (SZP); [akc.]; pr’edłažˈył, štˈoby nagrˈać płˈytu
*naγajcˈovać perf ‘mocno napalić, pot. nahajcować’ (SZP); [fon., morf.]; tak što
naγajcˈuju, bˈudu śiʒ́ˈeć mˈyc:a
*naładavˈać perf ‘naładować’ (SZP); [fon., morf.]; na pr’icˈepu pr’iv’ˈezut, na
axl’ˈef naładˈujut i ap’ˈać
*napompavˈać perf ‘napompować’ (SZP); [fon., morf.]; takˈuju łˈotku gumˈovuju
napompˈujem
pabudavˈać perf ‘pobudować’ (SZP), por. SGS: pъbudavˈat’; [fon., akc.]; muš
pabudavˈał ˈetu balšˈuju stadˈołu
pabudavˈac:a perf ‘pobudować się’ (SZP); [fon., akc., morf.]; tap’ˈer’a
v augustˈov’e pabudavˈałśa
*padłˈončyć perf ‘podłączyć’ (SZP); [fon., akc., morf.]; my padłˈončyl’i tl’en
padłučˈać inf ‘podłączać urządzenie do prądu’ (SZP); [fon., akc.]
padłučˈyć perf ‘podłaczyć’ (SZP), por. SGS: padłˈučъnyj; [fon., akc.]
*papsˈuć perf ‘popsuć’ (SZP), por. SGS: papsˈut’; [fon., akc.]; papsˈul’i janˈy
papsˈuc:a || *popsˈuc:a perf ‘popsuć się’ (SZP), por. SGS: papsˈut’s’ъ; [fon., akc.,
morf.]; był, ˈal’e popsˈułśa
*patšykavˈać perf ‘podszykować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; trˈoxa patšykavˈał
maćer’ˈału, xaćˈeł r’emˈont źʒ́ˈełać
*pavb’ijˈac:a perf ‘powbijać się (o gwoździach)’ (SZP); [fon., akc., morf.]; gvˈoźʒ́i
pavb’ijˈal’iś
*pazamraźˈić perf ‘zamrozić’ (SZP); [fon., akc., der., morf.]; fčˈera pr’iv’eźl’ˈi,
fśo pazamraźˈiła
*pr’ibudavˈać perf ‘przybudować (dobudować)’ (SZP); [fon., akc., der., morf.];
tut pr’ibudavˈał, pr’ibudˈofka takˈaja
*psuć inf ‘psuć’ (SZP), por. SGS: psˈucsъ; [morf.];
*razbudavˈać perf ‘rozbudować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; takˈoj dˈom’ig był
star’ˈeńkyj, to on jevˈo pamˈału, pamˈału razbudavˈał
razłˈadavać || razładavˈać || razładˈovać perf ‘rozładować’ (SZP); [fon., akc.,
morf.]; to cˈement razłˈadaval’i v nˈovaj γˈuće
remantavˈać inf ‘remontować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; dom parf’jˈalnyj nˈada
remantavˈać, mal’ˈen:u nˈada remantavˈać; pustˈostan jim tam remantavˈał
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reperavˈać inf ‘reperować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; kak trˈaktar sapsˈujec:a nu
to reperˈujut
sapsˈuc:a perf ‘zepsuć się’ (SZP), por. SGS: sapsˈucsъ; [fon., akc., morf.]; kak
trˈaktar sapsˈujec:a nu to reperˈujut
*scementavˈać perf ‘scementować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; ańˈi scementˈujut
*tankavˈac:a || tankˈovac:a inf ‘tankować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; tankˈujetśa
samaxˈot
*tavatavˈać inf ‘tawotować’ (SZP); [fon., morf.]; jˈeta tavatˈujut
*tynkavˈać inf ‘tynkować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; dom tynkavˈał
*vłučˈać inf ‘włączać’ (SZP); [fon., akc., morf.]; vłučˈaju bˈajku
*vłˈučyć || vłučˈyć perf ‘włączyć’ (SZP); [fon., akc., morf.]; vłučˈy rˈad’jo
*vˈybudavać perf ‘wybudować’ (SZP), por. SGS: vybudavˈanyj; [fon., akc.,
morf.]; vˈybudavał dom; jˈeta raśˈeja janˈa kag vˈybudavała l’itvˈu
vˈyłučać inf ‘wyłączać (światło, telewizor)’ (SZP); [fon., akc.]
*vˈyłučyć perf ‘wyłączyć’ (SZP), por. SGS: vˈyłučyt’; [fon., akc., morf.]; vˈyłučy
rˈad’jo
*załadavˈać perf ‘załadować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; nˈada bˈyła załadavˈać
vagˈony; załadavˈał pˈojest
*zaval’ˈic:a perf ‘zawalić się’ (SZP), por. SGS: zaval’ˈit’; [morf.]; tut stadˈoła
stˈała, ˈal’e anˈa zaval’ˈiłaś
*zbudavˈać perf ‘zbudować’ (SZP); [fon., akc., morf.]; jˈetu xˈatu zbudavˈał mój
ʒ́et; sˈamy sab’ˈe zbudavˈal’i
*zepsˈuc:a perf ‘zepsuć się’ (SZP); [akc., morf.]; jˈeta zepsˈujec:a
4) Nazwy zawodów i wykonawców prac związanych z techniką
budovńˈičyj adj ‘budowniczy’ (SZP); [morf.]; on był budovńˈičyj, inžyńˈer za
car’ˈa
ćˈeśla m ‘cieśla’ (SZP), por. SGS: c’ˈes’l’ъ | t’ˈes’l’ъ; [morf.]; moj muš sam
budavˈał, był ćˈeślej
x’idraˈul’ik m ‘hydraulik’ (SZP); [fon.]; jˈeta x’idraˈul’ik
*k’erˈofca m ‘kierowca’ (SZP), por. SGS: k’ьrˈofcъ; [morf.]; on mˈajet k’erˈofcu;
on rabˈotajet k’erˈofcej
m’erńˈičyj adj ‘mierniczy’ (SZP); [mof.]; pr’ijˈexał z b’ełastˈogu m’erńˈičyj
mˈurˈaš m ‘murarz’ (SZP); [akc.]; murˈuju damˈy
5) Pomieszczenia i miejsca
blˈok m ‘blok mieszkalny, budynek’ (SZP), por. SGS: bl’ok || błok; [fon., morf.];
žył v bl’ˈoku; mašˈynu pad bl’ˈokam astˈav’it v gˈoraʒ́e
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*budˈynak m ‘budynek’ (SZP), por. SGS: budˈynъk; [morf.]; tam dˈalej ad
budˈynkaf ad dˈomaf
*budˈyneček m ‘budyneczek, niewielki budynek’ (SZP); [akc., morf.]; tud
budˈynečkaf ńˈe była ńikak’ˈix
*ceg’ˈelńa f ‘cegielnia’ (SZP); [morf.]; to ceg’ˈelńu naz zaγˈačyt, to pr’i tˈaśmy
stajˈal’i
dabudˈufka f ‘dobudówka’ (SZP); [fon.]
farmantˈovńa f ‘fermentownia’; (por. SZP: fermentˈovńa) [fon.]; kagdˈata kˈak
jˈa rabˈotała na farmantˈovńi
*gˈanak m ‘ganek’ (SZP), por. SGS: gˈanъk; [fon., morf.]; dˈom’ig z gˈankam
garˈaš m ‘garaż’ (SZP), por. SGS: garˈaš; [akc., morf.]; garˈaš sab’ˈe pastrˈojił; ja
im’ˈeju pr’i garažˈe
γurtˈovńa || xurtˈovńa f ‘hurtownia’; (por. SZP: γurtˈovńa || xurtˈovńa); [fon.,
morf.]; rabˈotał s v’ˈiktaram v γurtˈovńi
*jˈezdńa f ‘jezdnia’ (SZP); [morf.]; čˈer’es jˈezdńu ješčˈo prajćˈić adnˈuju
kapˈalńa f ‘kopalnia’ (SZP); [fon., morf.]; syn ušˈoł f kapˈalńu
*katłˈovńa f ‘kotłownia’ (SZP); [fon., morf.]; padapxˈaješ tam pat katłˈovńu bl’ˈiže
kˈuźńa f ‘kuźnia’ (SZP), por. SGS: kˈuz’n’ъ; [morf.]; ja štop m’eł kˈuźńu ja by
jˈeta źʒ́ˈełał
*nav’ˈešxńa f ‘nawierzchnia’ (SZP); [morf.]; dno ˈeta znˈačyt, tf’ˈorduju
nav’ˈešxńu, vot štˈoby vadˈa atpłˈyf m’ˈeła sfabˈodnyj
pabˈoče n ‘pobocze’ (SZP); [fon.]; čavˈo ńe dać jim zvˈykłuju kˈosu v rˈuk’i, štˈoby
jˈeta pabˈoče darˈog’i bˈyl’i apkˈašeny
padłˈoga f ‘podłoga’ (SZP); [fon., morf.]; padłˈogu zal’ivˈaješ i pˈapu kłaʒ́ˈoš
pr’ibudˈufka || pr’ibudˈofka || pšybudˈufka f ‘przybudówka’ (SZP), por. SGS:
pr’ibudˈofkъ; [fon., der., morf.]; tap’ˈer’ začˈałśa s ˈetaj pšybudˈufkaj to kudˈa
ja pajdˈu
pr’istˈanak m ‘przystanek autobusowy’; (por. SZP: pr’istˈanek || pr’istˈanak, SGS:
prystˈanъk | pr’istˈanъk) [der., morf.]; źimˈa čy lˈeta to ˈalbo na pr’istˈanku
śiʒ́ˈel’i ˈalbo v lesˈu
*stalˈarńa f ‘stolarnia’ (SZP); [fon., morf.]; pašˈoł f stalˈarńu
*stryx m ‘strych’ (SZP), por. SGS: stryx; [morf.]; fśe strˈyx’i, fśo zavˈal’ena
ćuxˈam’i
suf’ˈit m ‘sufit’ (SZP), por. SGS: suf’ˈit; [akc.]
tartˈak m ‘tartak’ (SZP), por. SGS: tartˈak; [akc.]; jon na dv’e ńeʒ́ˈel’i pašˈoł
rabˈotać f tartˈak
verˈanda f ‘weranda’ (SZP), por. SGS: v’ьrˈandъ; [morf.]; verˈandu razb’irˈał
*zabudavˈańije || *zabudavˈańje n ‘zabudowanie’ (SZP), por. SGS: zabudavˈan’jъ;
[fon., morf.]; mnˈoga zabudavˈańjef
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6) Przymiotniki i przysłówki związane z techniką
abudovˈanyj adj ‘obudowany’ (SZP), por. SGS: abudˈovъ; [fon., morf.]; p’eč
abudavˈanyja cˈełyja s k’irp’ičˈa
bespševodˈovyj adj ‘bezprzewodowy’ (SZP); [morf.]; čˈajńik bespševodˈovyj
budavl’ˈanyj adj ‘budowlany’ (SZP); [fon., morf.]; jon f f’ˈirmy budavl’ˈanaj
rabˈotał, jevˈo s rabˈoty s f’ˈirmy budavl’ˈanaj sńˈal’i
*cementˈovyj adj ‘cementowy, zrobiony z cementu’ (SZP), por. SGS: cъmъntˈovyj;
[morf.]; budavˈał damˈy, ńe jˈety, ńe cementˈovyje, ʒ́er’ev’ˈan:yj ćˈeśla był
*cynkovˈanyj adj ‘cynkowany’ (SZP); [morf.]; v’ˈodra tak’ˈije bˈyl’i cynkovˈanyje
elektr’ˈičnyj || elektrˈyčnyj adj ‘elektryczny’ (SZP), por. SGS: el’ektrˈyčnyj; [fon.,
morf.]; pl’ˈitka elektr’ˈičnaja; i v’ertˈarku zabrˈal’i i kˈabel ˈetat elektrˈyčnyj
*faxˈovyj adj ‘fachowy’ (SZP); [morf.]; jˈeta to bˈyła rabˈota faxˈovyja
*głemb’inˈovyj adj ‘głębinowy’ (SZP); [morf.]; janˈa mˈajet vˈykapana
głemb’inˈovuju, mˈajet vb’ˈityje rˈury
γydraul’ˈičnyj adj ‘hydrauliczny’ (SZP); [fon., morf.]
kaflˈovyj adj ‘kaflowy’ (SZP); [morf.]; p’ˈečk’i bˈyl’i ˈety kaflˈovyje
kamputerˈovyj || *komputerˈovyj adj ‘komputerowy’ (SZP); [fon., morf.]; ʒ́ˈeci
mˈajut sˈalu kamputerˈovuju
marmurˈovyj adj ‘marmurowy’ (SZP); [morf.]; dom marmurˈovyj
*matarˈovyj adj ‘motorowy’ (SZP); [fon., morf.]; p’iłˈa matarˈovyja byłˈa
meljaravˈanyj adj ‘meliorowany’ (SZP), por. SGS: mal’irˈovanyj; [fon., morf.];
mel’jaravˈanyje źˈeml’i
meljoracˈyjnyj adj ‘melioracyjny’ (SZP); [morf.]; rof mel’joracˈyjnyj
muravˈanyj adj ‘murowany’; (por. SZP: muravˈanyj || murˈovanyj) [fon., morf.];
a pˈośl’e muravˈanyj dˈom na l’ˈevym i za tˈym muravˈanam dˈomam
*navačˈesnyj || *novočˈesnyj adj ‘nowoczesny’ (SZP); [fon., morf.]; ˈeta užˈe pa
navačˈesnamu; novočˈesnuju xačˈu takˈuju rˈuskuju p’ˈečku
novočˈesna adv ‘nowocześnie’ (SZP); [morf.]; ja navar’ˈu užˈe tam novočˈesna
tˈova jˈetava
pabudavˈanyj adj ‘pobudowany’ (SZP); [fon., morf.]; pabudavˈanyj jˈejnyj dom
pastempˈovyj adj ‘postępowy’ (SZP); [fon., morf.]; tap’ˈer’ śf’at pastempˈovyj
p’entrˈovyj adj ‘piętrowy’ (SZP); [morf.]; dˈom’ik takˈoj p’entrˈovyj nˈovyj
samaxadˈovyj || *samoxodˈovyj adj ‘samochodowy’ (SZP); [fon., morf.]; brał
pr’icˈepu jˈetu samoxodˈovuju
*sapsˈutyj adj ‘zepsuty’ (SZP); [der., morf.]; sapsˈutaja bˈočka
stalˈovyj adj ‘stalowy’; [morf.]; gvazdˈy čatˈyr’e stalˈovyje vźˈał i v bˈor
*vmuravˈanyj adj ‘wmurowany’ (SZP); [fon., morf.]; tam vmuravˈanaja jeść
bˈočka, jˈeta vadˈa nagr’evˈajec:a
*zamrožˈonyj adj ‘zamrożony’ (SZP); [morf.]; ja im’ˈeju zamrožˈonyje
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7) Inne nazwy związane z techniką
*abvadńˈica f ‘obwodnica’ (SZP); [fon., morf.]; a tˈołku dajćˈić ńe mˈogut s ˈetaj
abvadńˈicej
akˈuće n ‘okucie’ (SZP), por. SGS: akut’jˈo; [fon.]
apˈona f ‘opona’ (SZP); [fon., morf.]; mˈuśit m’eńˈać dˈentk’i i apˈony
atpłˈyv m ‘odpływ’ (SZP); [fon., akc.]; tf’ˈorduju nav’ˈešxńu, vot štˈoby vadˈa
atpłˈyv m’ˈeła sfabˈodnyj
brˈama f ‘brama wejściowa’ (SZP), por. SGS: brˈamъ; [morf.]; ʒ́ełˈal’i takˈuju
brˈamu s adnˈoj staranˈy
brˈamka f ‘bramka, furtka’ (SZP); [morf.]; vy za brˈamku vźˈal’i, a nˈada za
brˈamu atamnˈuć
budˈova f ‘budowa’ (SZP); [morf.]; kak stˈav’ut rabˈotńika na budˈovu to mˈusit
fśo ʒ́ˈełać
dabˈytek m ‘dobytek’ (SZP); [fon.]; vźˈal’i fśem dabˈytek i fśo
*fax m ‘fach’ (SZP), por. SGS: fax; [morf.]; tr’i fˈaxa zdobˈył
(f’ˈirma) budavl’ˈanaja f ‘firma budowlana’ [fon., morf.]; janˈy javˈo s rabˈoty
v awgustˈov’e s f’ˈirmy budavl’ˈanaj śńˈal’i
mel’arˈacyja f ‘melioracja’ (SZP); [fon., morf.]; k’inˈuł y tut, na mel’jarˈacyju
p’er’ešˈoł
nˈam’ot m ‘namiot’ (SZP); [morf.]; pr’ijˈexal’i z varšˈavy tak’ˈije małˈodyje
ʒ́efčˈaty s nam’ˈotam
parapˈet m || parapˈeta f ‘parapet’ (SZP); [akc., morf.]; ńet parapˈeta; na parˈapeće
p’ˈentra n ‘piętro’ (SZP), por. SGS: p’ˈentrъ; [fon.]; dom balšˈoj, adnˈo p’ˈentra
ruraćˈonk m ‘rurociąg’ (SZP); [fon., akc.]; sab’ˈe adʒ́ˈelnyj ruraćˈonk pałˈožu
*spal’ˈiny pl tant ‘spaliny’ (SZP); [akc., morf.]; pav’ˈetše inˈoje b’es spal’ˈin; tam
spal’ˈinaf ńet
*stalˈarka f ‘stolarka’ (SZP); [fon., morf.]; um’ˈeł jˈetu stalˈarku kak nazyvˈajec:a
*śv’ˈatła n ‘światło’ (SZP); [fon., morf.]; to śv’ˈatłam l’ub’ˈil’i igrˈac:a
varsˈal’ka f ‘wersalka, rodzaj kanapy’; (por. SZP: v’ersˈalka || versˈalka); [fon.,
morf.]; ˈeta bˈyła ˈeta užˈo pa vajnˈy tˈolk’i stˈal’i ˈety varsˈal’k’i
*v’ˈinda f ‘winda’ (SZP), por. SGS: v’ˈindъ; [morf.]; ńˈe była v’ˈindaf

Podsumowanie
Zapożyczona z polszczyzny leksyka techniczna adaptowana jest do rosyjskiej
gwary fonetycznie, akcentuacyjnie, derywacyjnie i morfologicznie. Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że:
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(1) W zakresie asymilacji fonetycznej najczęstszym zjawiskiem występującym
w zapożyczeniach w celu dostosowania polskich leksemów do gwary jest akanie, dotyczy wszystkich części mowy, np. abudavˈanyj, pal’ˈiva, kapˈalńa;
(2) W zakresie asymilacji fonetycznej spółgłosek następuje zamiana polskich twardych spółgłosek ich gwarowymi, miękkimi odpowiednikami. W analizowanym
materiale odnotowane zostały następujące pary: r > r’ (futr’ˈina, elektr’ˈičnyj),
p > p’ (p’edˈał), v > v’ (rav’ˈer || rˈov’er, v’enˈeckaje aknˈo), d > d’ (špˈad’el),
x > x’ (štax’ˈeta, štax’ˈetka, x’idraˈul’ik);
(3) Część zapożyczeń zachowała akcent penultymatyczny (np. etˈerńit N sg –
eterńˈitam I sg, karuzˈela N sg – karuzˈelu A sg, mˈalux N sg – malˈuxam I sg),
pozostałe zaadaptowane zostały do gwary akcentuacyjnie (np. pustˈak N dg –
pustˈakaf G pl, pryšńˈic N sg – pryšńˈicam I sg, samaxˈot N sg – samaxˈodam
I sg). W zgromadzonym materiale wszystkie zapożyczone przymiotniki zachowały akcent na przedostatnią sylabę (np. muravˈanyj). Natomiast w przypadku czasowników zauważalna jest pewna tendencja, choć brakuje konsekwencji – formant -ać w czasownikach jest zazwyczaj akcentowany (np. budavˈać,
nagrˈać), zdarzają się jednak odstępstwa (np. atkˈužać). Stale akcentowany
prefiks vˈy-, w zapożyczonych czasownikach dokonanych również przejmuje
akcent (np. vˈyłučyć, vˈybudavac:a);
(4) W zakresie adaptacji derywacyjnej doszło do zamiany następujących afiksów:
Zaadaptowane prefiksy:
czasowniki: pšy- > pr’i : pr’ibudavˈać ‘przybudować’; ze- > sa- : sapsˈuc:a
‘zepsuć się’
przymiotniki: ze- > sa- : sapsˈutyj ‘zepsuty’
Zaadaptowane sufiksy:
czasowniki: -iva- : adgˈarńivać ‘odgarniać’, atkˈužyvać ‘odkurzać’
rzeczowniki: -ek- > -ak- : pr’istˈanak ‘przystanek’, budˈynak ‘budynek’, gˈanak
‘ganek’; -ečk- > -ačk- : kaśˈaračka ‘kosiareczka’.
(5) Zapożyczenia zaadaptowane morfologicznie34 odmieniają się zgodnie z paradygmatami gwarowymi35.
(6) Ilość zapożyczeń odnotowanych współcześnie, w stosunku do stanu zarejestrowanego w Słowniku gwary starowierców…, w sferze techniki wzrosła (materiał
pochodzący z SGS: 145 jednostek leksykalnych, materiał współczesny: 222).
Podane dane liczbowe świadczą o tym, że terminologia techniczna obfituje
w coraz większą ilość polonizmów, co z całą pewnością można wytłumaczyć
szybkim rozwojem techniki i technologii we współczesnym świecie, z efektami

34
35

Mam na myśli te, w przypadku których zarejestrowane zostały formy przypadków zależnych.
Zob. I. Grek-Pabisowa, Rosyjska…, s. 71–118.
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którego staroobrzędowcy spotykają się na terenie Polski, a więc odpowiednie
nazwy zapożyczają z języka polskiego.
W rosyjskiej gwarze staroobrzędowców funkcjonuje także pewien zasób leksyki zaliczanej do polonizmów dawnych36 (tj. takich, które przeniknęły do rosyjskiej
gwary jeszcze na terenach macierzystych). W niniejszych badaniach polonizmy
dawne zostały pominięte, ponieważ w momencie migracji stanowiły już część zasobu leksykalnego gwary, np. kavˈal’ ‘kowal’. Odnotowano także jeden przykład
słowotwórczej kalki językowej: pakrˈyška ‘pokrywka’ oraz przykład kalki gramatycznej: pr’icˈep ‘przyczepa’.
Dotychczasowe badania nad leksyką gwary staroobrzędowców pokazują, że
największą dynamikę zmian, a co za tym idzie – stale wzrastającą liczbę zapożyczeń z polszczyzny, obserwuje się w sferach tematycznych związanych z rozwojem
cywilizacyjnym: techniką, administracją i szkolnictwem37, medycyną38, czyli w zakresie słownictwa, które jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w polskich realiach.
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