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W ZESZYCIE

Znaczna część zamieszczonych w tym zeszycie opracowań powstała w ramach pro-
jektu badawczego „Dialog pokoleń”, realizowanego przez Towarzystwo Kultury Języka 
we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

***

– Przyszłość dialektów i gwar ludowych pozostaje zagadką; pewne światło na zagad-
nienie, jak współcześnie jest postrzegana gwara, rzuciła internetowa dyskusja na temat 
terytorialnych odmian polszczyzny.

– Przemiany słownictwa znajdują odzwierciedlenie w świadomości językowej miesz-
kańców wsi, którzy umieją wskazać stare i nowe nazwy odnoszące się do tego samego 
desygnatu, ukazać słownictwo czynne i bierne.

– Gwarowe słownictwo kulinarne podlega pokoleniowemu rozwarstwieniu i zróżnico-
waniu; pozwala to na ukazanie określonego kulturowo wzorca wypowiedzi o nim i ukazuje 
czynniki spajające dziedzictwo kulturowe.

– Słownictwo ludowe zawiera w sobie kilka warstw: nazwy rodzime i zapożyczone, 
derywaty i neosemantyzmy, nazwy zgodne z polszczyzną ogólną i swoiste dla gwar; można 
to śledzić np. na podstawie leksyki dotyczącej obuwia.

– Przymiotniki gradacyjne z przedrostkiem ob- (typu obdłużny, obluźny) dziś wystę-
pują jedynie w gwarach ludowych, chociaż w XVI–XIX w. notowane były w tekstach pol-
szczyzny ogólnej; w skali Słowiańszczyzny mają charakter peryferyzmów.

– W gwarze spiskiej kwantyfi kacja numeryczna, podobnie jak w polszczyźnie ogólnej, 
opiera się na liczebnikach głównych oraz uwarunkowanych kontekstowo, wykazujących 
tendencje zanikowe, liczebnikach zbiorowych.

– Z Wyboru tekstów gwarowych K. Nitscha wynika, że refl eksja w zakresie świado-
mości językowej jest właściwa tylko niektórym informatorom i jest bardzo zróżnicowana, 
jeśli chodzi o jej wykładniki.

***

Świadomość językowa – dialekt ludowy – gwara – odmiany terytorialne języka – słow-
nictwo gwarowe – słownictwo ogólnopolskie – zróżnicowanie pokoleniowe i terytorialne 
leksyki gwarowej.

Red.


