
ŚLĄSKIE SŁOWNICTWO GWAROWE 
DOTYCZĄCE DOMÓW MIESZKALNYCH, 

ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH 
ORAZ ICH WYPOSAŻENIA

Współczesna wieś śląska zmienia się w bardzo szybkim tempie, a skalę tych 
zmian można by porównać do okresu bezpośrednio powojennego. Jednak jeśli 
ówczesne przemiany dotyczyły głównie struktury demograficznej i społecznej 
poszczególnych miejscowości i całych regionów, to współcześnie następują prze-
obrażenia kulturowe oraz cywilizacyjne. Nie pozostają one bez wpływu na język 
mieszkańców wsi. Następuje przede wszystkim porzucanie gwar na rzecz języka 
ogólnego. Współczesne społeczności wiejskie na Śląsku nie są językowo jednolite. 
Podstawowymi odmianami używanymi w komunikacji codziennej są: gwara, in-
terdialekt oraz polszczyzna ogólna (potoczna) z lokalnymi interferencjami różnego 
typu. Gwara w coraz większym stopniu jest językiem starszej generacji. Pierwszo-
planową odmianą staje się interdialekt, który jest typem substandardu, będącym 
kategorią przejściową między dialektem a polszczyzną ogólną. Charakteryzuje się 
wariantywnością cech ustępujących i trwałością cech nieuświadamianych, któ-
rych trudno się mówiącym wyzbyć1. Jeszcze inny typ mowy ujawnia najmłodsza 
generacja Ślązaków. Jest to polszczyzna potoczna zabarwiona regionalnie, służąca 
codziennym, zwykłym kontaktom z osobami także spoza środowiska śląskiego2.

Tradycyjną gwarę w coraz większym stopniu wypiera interdialekt. Dynamika 
przemian językowych, jakie zachodzą na obszarze Górnego Śląska uzależniona jest 
od wielu różnorakich czynników. Istotnymi, wpływającymi na zanikanie gwar są 
niewątpliwie: podniesienie poziomu wykształcenia oraz propagowanie nowego, 
nietradycyjnego modelu życia3. Mieszkańcy wsi przyjęli wzory kultury masowej, 
w licznych sferach zachowań dochodzi do zacierania różnic pomiędzy mieszkań-
cami wsi i miast. Wieś śląska zmieniła się w wieś zurbanizowaną, o charakterze 
mieszkalnym. Ludność wiejska, dojeżdżając do szkoły lub pracy w mieście, coraz 

1  Z. Topolińska, Charakter i dynamika językowych procesów integracyjnych w powojennej Polsce. 
W: Socjolingwistyka 9, red. W. Lubaś, Kraków 1990, s. 29−35. 

2  A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000, s. 36.
3  Podkreśla to J. Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Kato-

wice 2008, s. 99.
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częściej traktuje wieś jako miejsce służące jedynie do mieszkania. Celem niniej-
szego artykułu jest ustalenie stopnia integracji słownictwa badanej gwary z pol-
szczyzną ogólną. Spośród wszystkich poziomów języka to właśnie leksykę cechuje 
największa labilność. Według Haliny Kurek4 najważniejszymi czynnikami wpły-
wającymi na przemiany w leksyce gwarowej są: a) zmiany realiów wiejskich, a mia-
nowicie wychodzenie z użycia pewnych przedmiotów, zwłaszcza dawnych narzędzi 
uprawy roli oraz przeobrażanie się desygnatów, czego następstwem są przesunięcia 
semantyczne; b) zmiany cywilizacyjne, powodujące wprowadzanie do gwarowego 
systemu leksykalnego jednostek nazywających nowe osiągnięcia nauki, techniki 
i kultury; c) dyfuzja polszczyzny ogólnej do wiejskiego obszaru językowo-kulturo-
wego, czego następstwem jest wprowadzanie odpowiedników literackich w miej-
sce leksykalnych jednostek gwarowych. Wszystkie powyższe czynniki w przyszło-
ści doprowadzą do unifikacji słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego5. Należy 
pamiętać o tym, iż przeobrażenia te są procesem naturalnym i nieuniknionym. 
Z perspektywy rozwoju społecznego można je uznać za korzystne, ponieważ pro-
wadząc do ujednolicenia języka, ułatwiają porozumiewanie się. Niemniej, unifika-
cja prowadzi do ubożenia zasobu leksykalnego gwar, który jako swoiste archiwum 
przechowuje dziedzictwo kulturowe pokoleń. Jak podkreślają badacze, gwary są 
naturalnym źródłem poczucia tożsamości społeczności lokalnej, podstawowym 
narzędziem do budowania, podtrzymywania i wzmacniania więzi społecznych6. 

Maria Zarębina twierdzi, iż „czynniki dotyczące zanikania wyrazów ze słownic-
twa szerszych środowisk czy społeczności mają charakter raczej zewnętrzny. Zmie-
nia się świat pozajęzykowy, tzn. nie tylko powstają nowe przedmioty, zjawiska, uję-
cia i pojęcia, a z nimi określające je wyrazy, ale też te nowe przedmioty i wyrazy 
współżyją przez pewien czas obok starych, ale po jakimś czasie wypierają stare 
przedmioty wraz z ich nazwami. Wyrazy te zrazu mieszczą się jeszcze w biernym 
słowniku pewnych środowisk lub jednostek, ale z czasem nawet ich znaczenie ulega 
zatarciu i zamierają [...]. W ten sposób ginie słownictwo gwarowe [...], a nawet gwa-
ry jako całość mają coraz mniej użytkowników w zetknięciu z językiem ogólnym”7. 
Z kolei Józef Kąś8 uważa, iż zmiany w języku są z reguły rezultatem nakładających 
się na siebie wszystkich wymienionych wcześniej czynników, jednak prymat należy 
przyznać czynnikom zewnętrznym. Przeobrażenia cywilizacyjne oraz kulturowe 
wymuszają zmianę sposobu życia ludności wiejskiej, naruszając jednolitość gwary. 
Tak więc opis przeobrażeń słownictwa gwarowego wymaga uwzględnienia szero-
kiego tła kulturowego i etnograficznego. Słownictwo jest swoistym filtrem, przez 
który przechodzi sfera ludzkich zachowań, sposobu interpretacji świata i oceny 

4  H. Kurek, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków 2003, s. 28.
5  Z. Topolińska, Charakter i dynamika językowych procesów integracyjnych w powojennej Polsce. 

W: Socjolingwistyka 9, red. W. Lubaś, Kraków 1990, s. 29−35. 
6  Z.P. Szewczyk, Słownik gwary Lachów Sądeckich (podegrodzkich), Podegrodzie 2014, s. 9.
7  M. Zarębina, Przyczyny zmian w systemie leksykalnym. Wzajemny stosunek wyrazów wycho-

dzących z użycia i nowo powstałych. W: Studia Linguistica Polono-Slovaca III, Wrocław-Warszawa-
-Kraków 1990, s. 27.

8  J. Kąś, Metodologia badań leksyki gwarowej w kontekście współczesnych przemian kulturowych 
i społecznych. W: Gwary dziś 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001, s. 191−200.
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otaczającej rzeczywistości. Znawczyni gwar Lubelskiego Halina Pelcowa twierdzi, 
iż na wsi zetknęły się dwa światy − świat dawnej wiejskiej kultury materialnej i du-
chowej oraz świat współczesnej cywilizacji9. 

Odejście znacznej części mieszkańców z pracy w gospodarstwach i zatrudnie-
nie poza wsią wpłynęło na otwarcie się społeczeństwa wiejskiego na kulturę oraz 
język miasta. Zetknięcie z kulturą miejską powoduje nabywanie nowych zacho-
wań i przenoszenie ich do kultury wiejskiej. Niektórzy badacze uważają, iż język 
mieszkańców wsi przeszedł tak dalekie przeobrażenie pod wpływem polszczy-
zny, że nie można mówić już o gwarze, ale o polszczyźnie mówionej mieszkańców 
wsi. Według Jerzego Bartmińskiego gwara, we współczesnym życiu społecznym, 
bezpowrotnie traci w środowiskach wiejskich przywilej bycia jedynym środkiem 
komunikacji społecznej, przestaje być językiem konkurencyjnym wobec języka 
ogólnego10. Nie ma już powrotu do historycznej postaci gwar, trzeba zatem badać 
taki produkt, jaki został wytworzony i jest używany obecnie w środowiskach tra-
dycyjnie gwarowych11. 

Na skutek rozpowszechniania form kultury masowej oraz ukształtowania się 
nowego modelu życia wiejskiego zanika słownictwo związane z życiem codzien-
nym. Jak podkreśla Agnieszka Urniaź12, na polszczyznę ogólną, a także na język 
polskiej wsi, duży wpływ mają obecnie zachodnie czynniki kulturowe: konsump-
cjonizm, medialność, amerykanizacja języka i kultury, jak również technologia 
współczesnego życia. Powszechnie obserwuje się również tendencję do globalizacji 
języków13. Konsumpcjonizm wypełnia przestrzeń fizyczną nowymi produktami, 
a sferę językową nowymi nazwami cywilizacji rzeczy, stąd miejsce gwaryzmów 
zajmuje nowe słownictwo współczesnej kultury konsumpcyjnej14. 

W niniejszym artykule zostanie scharakteryzowane słownictwo gwarowe do-
tyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych i ich wyposażenia w ję-
zyku młodego pokolenia Ślązaków. Materiał językowy został zebrany w trzech 
miejscowościach należących do powiatu krapkowickiego: Rogowie Opolskim, 
Dąbrówce Górnej oraz Gwoździcach. Rogów Opolski to nieduża wioska w wo-
jewództwie opolskim licząca 536 mieszkańców, mająca już za sobą około sie-
demsetletnie udokumentowane istnienie. Pierwsze wzmianki na temat tej miej-
scowości pochodzą z 1295 r., gdy została ona wymieniona w księdze uposażeń 
biskupstwa wrocławskiego. Do miejscowości należy również przysiółek Posiłek. 
W miejscowości znajdują się m.in. zespół zamkowo-parkowy, ośrodek zdrowia, 

9  H. Pelcowa, Zmiany językowe jako problem badawczy współczesnej dialektologii. W: Teoretycz-
ne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, Łódź 1998, s. 105−117.

10  J. Bartmiński, O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego, Lublin 
1977, s. 222.

11  J. Tambor, op. cit., s. 72.
12  A. Urniaź, Wpływ globalizacji na rozwój wybranych języków słowiańskich. W: Słowianie w Eu-

ropie. Historia, Kultura, Język, Kraków 2004, 431−435.
13  H. Kurek, Przemiany kulturowo-językowego wizerunku polskiej wsi w ostatnim półwieczu (na 

przykładzie gwar małopolskich). W: Studia dialektologiczne IV, Kraków 2010, s. 71−79.
14  K. Ożóg, Konteksty kulturowe współczesnej polszczyzny wsi. W: Gwary dziś 4. Konteksty dialek-

tologii, red. J. Sierociuk, Poznań 2007, s. 213−220.
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zespół szkolno-przedszkolny, remiza strażacka, sklepy oraz kościół parafialny. 
Do parafii Rogów należała niegdyś sąsiednia wieś Dąbrówka Górna, która od 
1980 r. tworzy odrębną jednostkę administracyjną. Dąbrówka Górna, podobnie 
jak Rogów Opolski, jest niewielką miejscowością liczącą 735 mieszkańców. Jest 
ona najdalej wysuniętą na północ wsią powiatu krapkowickiego. W miejscowo-
ści znajdują się: zespół pałacowy, zespół szkolno-przedszkolny, remiza strażac-
ka, sklep oraz bar „Silesia”. Gwoździce to najmniejsza miejscowość, licząca 367 
mieszkańców15, należy ona do parafii Rogów Opolski. W miejscowości znajduje 
się przedszkole oraz sklep. Badane miejscowości znajdują się w odległości około 
20-25 kilometrów od Opola. 

Głównym zajęciem starszego pokolenia była niegdyś praca na roli. Mężczyźni 
zajmowali się również żeglugą. Pokolenie to w większości ma wykształcenie pod-
stawowe. Natomiast młodsze pokolenia kończą już szkoły średnie i wyższe. Wśród 
wszystkich mieszkańców popularne są okresowe wyjazdy do pracy w Niemczech. 
Wszystkie miejscowości zamieszkałe są przez Ślązaków. Społeczność tworzą zwar-
te grupy charakteryzujące się silnymi więzami międzyludzkimi. Gwara badanych 
miejscowości wykazuje cechy niemazurzących gwar strzeleckich, tak zwanych 
Kobylorzy. Gwara sąsiednich Zimnic Wielkich wykazuje już cechy mazurzących 
gwar opolskich (Krysioków)16. 

Podstawę niniejszego artykułu stanowi materiał uzyskany z badań dwóch po-
koleń mieszkańców. Pierwszy etap badań obejmował mieszkańców powyżej 70 
roku życia. Badanie polegało na bezpośrednich wywiadach przeprowadzonych 
w sytuacji nieoficjalnej. Pomocnymi narzędziami w przeprowadzeniu wywiadów 
z informatorami były: Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego Witolda Do-
roszewskiego17 oraz Kwestionariusz do atlasu gwar śląskich Alfreda Zaręby18. Z po-
zyskanego materiału językowego wyselekcjonowano 136 wyrazów, które następnie 
zostały poddane weryfikacji w grupie respondentów w wieku 15−30 lat. W sumie 
zbadano znajomość leksyki gwarowej u 35 mieszkańców miejscowości. 

Badani, odnosząc się do każdego leksemu, odpowiadali na pytania: 1) Czy znasz 
poniższy wyraz? 2) Czy znasz jego znaczenie? 3) Czy używasz go w rozmowie? 
4) Jeżeli nie, to czym go zastępujesz? Odpowiedzi na powyższe pytania pozwoliły 
ustalić stopień znajomości słownictwa dyferencyjnego, a mianowicie: jaka część 
tych wyrazów funkcjonuje w czynnym zasobie słownictwa, a ile przeszło już do 
zasobu biernego. Można było też ustalić, jakie leksemy wchodzą w miejsce zanika-
jących jednostek gwarowych. 

Ponieważ przedmiotem opisu jest gwarowe słownictwo dyferencyjne, kilka uwag 
dotyczących rozumienia terminu. Za słownictwo dyferencyjne uważam za Haliną 

15  Informacje na temat liczby ludności zostały zaczerpnięte z ksiąg parafialnych parafii: Rogów 
Opolski oraz Dąbrówki Górnej.

16  Gwary zostały dobrze już opisane. Pisali o nich m.in. R. Olesch, Die slavischen Dialekte Obe-
rschlesiens, Berlin 1937; K. Nitsch, Wybór polskich tekstów gwarowych, Warszawa 1968; S. Bąk, 
Mowa polska na Śląsku, Wrocław 1974.

17  W. Doroszewski, Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego, z. 3, Wrocław 1958.
18  A. Zaręba, Kwestionariusz do atlasu gwar śląskich, Katowice 1961.
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Kurek19: 1) wyrazy pochodzenia niemieckiego (germanizmy), zaadaptowane do 
gwary pod względem fonetycznym i morfologicznym; 2) wyrazy o proweniencji 
rodzimej, słowiańskiej, które nie występowały i nie występują w języku ogólnopol-
skim; 3) wyrazy, które występowały już na wcześniejszych etapach rozwoju polsz-
czyzny, obecnie są znane jako archaizmy, ale w gwarze występują w nieco innym 
znaczeniu i ze znacznie większą frekwencją; 4) formy, które pod względem seman-
tycznym i formalnym są tożsame z językiem literackim, ale w gwarze mają inną 
odmianę bądź rodzaj; 5) wyrazy, które różnią się od polszczyzny ogólnej niesyste-
mowymi cechami fonetycznymi. 

Poniżej zamieszczono listę leksemów gwarowych, które funkcjonują w czyn-
nym zasobie słownictwa najstarszego pokolenia Ślązaków. Obok każdego leksemu 
podano jego realizację fonetyczną, znaczenie oraz etymologię (w przypadku gdy 
wyraz jest obcego pochodzenia). Przy każdym haśle podano również komentarz 
dotyczący stopnia znajomości oraz realizacji danej jednostki gwarowej wśród mło-
dego pokolenia Ślązaków. Zebrane słownictwo zostało pogrupowane według po-
działu rzeczowego: 1. Pomieszczenia domowe oraz gospodarcze; 2. Stałe elementy 
wyposażenia budynków i pomieszczeń mieszkalnych; 3. Ruchome elementy wy-
posażenia pomieszczeń mieszkalnych: a) elementy wyposażenia kuchni oraz daw-
nej tzw. waszkuchni; b) elementy wyposażenia sypialni oraz pokoju gościnnego; 
c) odzież; d) elementy wyposażenia warsztatu podręcznego; e) pozostałe, inne ele-
menty wyposażenia domu. 

1. POMIESZCZENIA DOMOWE ORAZ GOSPODARCZE:

Antrej: antryj, z niem. Entree; ‚przedpokój’. Wśród młodego pokolenia znajo-
mość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego przed-
pokój: p\etpok7j.

Chlewik: xlyVik ‚pomieszczenie dla bydła domowego’. Wśród młodego pokole-
nia wyraz znany i używany.

Gołębiak / gołębniak: go;ymBo;k / go;ymbNo;k ‚pomieszczenie przeznaczone 
na hodowlę gołębi’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.

Góra: g7ra ‚strych’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
Izbetka: izbetka ‚mały pokój’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
Haziel: xajZel, z niem. Häusel; ‚ubikacja’. Wśród młodego pokolenia wyraz zna-

ny i używany.
Króliczak: kr7Li,o;k ‚pomieszczenie przeznaczone na hodowlę królików; króli-

karnia’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
Lauba: la;ba, z niem. Laube; ‚przybudówka przed wejściem do domu; ganek’. 

Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
Piwnica: pevNica ‚podziemne pomieszczenia znajdujące się pod budynkiem, słu-

żące do przechowywania żywności, opału itp.; piwnica’. Wśród młodego pokolenia 
wyraz znany i używany.

19  H. Kurek, Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków 2003, s. 31.
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Sień: SyN ‚pomieszcznie za gankiem, prowadzące do wnętrza domu’. Wśród mło-
dego pokolenia wyraz znany i używany.

Szpajzekamer: \pajzekamer, z niem. Speisekammer; ‚pomieszczenie służące do 
przechowywania produktów spożywczych; spiżarnia’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego ko-
mórka: k7m7rka.

Rauchkamer: ra;xkamer, z niem. Räucherkammer; ‚pomieszczenie, w którym 
wędzi się mięso’. Wśród młodego pokolenia wyraz nieznany z powodu zaniku 
desygnatu.

Rumpelkamer: r7mpelkamer, z niem. Rumpelkammer; ‚skład rupieci; rupie-
ciarnia’. Wśród młodego pokolenia wyraz nieznany z powodu zaniku desygnatu.

Waszkuchnia: va\kuxNa, z niem. Waschküche; ‚pomieszczenie znajdujące się 
w budynku gospodarczym, pełniące funkcję kuchni wraz z pralnią’. Wśród młodego 
pokolenia wyraz znany i używany.

Werksztela: werk\tela, z niem. Werkstelle; ‚pomieszczenie wyposażone w od-
powiednie urządzenia i przyrządy, w którym wykonywane są podręczne, bieżące 
prace rzemieślnicze i naprawy; warsztat’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego warsztat: 
var\tat.

2. STAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW 
I POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH:

Fensterbret: fynsterbret, z niem. Fensterbrett; ‚parapet‘. Wśród młodego poko-
lenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskie-
go parapet: parapet.

Dachrynna: daxrynna, z niem. Dachrinne; ‚rynna’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
rynna: rynna.

Deka: deka, z niem. Decke; ‚sufit’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. 
Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego sufit: suFit.

Dylówka: dyl7fka ‚podłoga z drewnianych desek’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
podłoga: pod;oga / ziemia: ZyMa.

Dwierzy: dVy?i ‚drzwi’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
Gardinsztanga: garďin\tanga, z niem. Gardinenstange; ‚drążek nad oknem, słu-

żący do zawieszania firanek lub zasłon; karnisz’. Wśród młodego pokolenia znajo-
mość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego karnisz: 
karNi\.

Gelender: gelynder, z niem. Geländer; ‚poręcz‘. Wśród młodego pokolenia zna-
jomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego poręcz: 
poryn,.

Kachlak: kaxlo;k, z niem. Kachel; ‚piec kaflowy’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna spowodowana zanikiem desygnatu.
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Kanonek: kan7nek ‚mały piec żeliwny służący do ogrzewania pokoju’. Wśród 
młodego pokolenia znajomość bierna spowodowana zanikiem desygnatu.

Kochmaszyna: koxma\yna, z niem. Kochmaschine; ‚żeliwny piec kuchenny’. 
Wśród młodego pokolenia wyraz nieznany z powodu zaniku desygnatu.

Wielak: Velo;k ‚piec chlebowy’. Wśród młodego pokolenia wyraz nieznany z po-
wodu zaniku desygnatu.

3. RUCHOME ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH:

a) elementy wyposażenia kuchni oraz dawnej waszkuchni:
Badewana: badevana, z niem. Badewanne; ‚wanna’. Wśród młodego pokole-

nia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
wanna: vanna.

Besztek: be\tek, z niem. Besteck; ‚przybory do jedzenia; sztućce’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego sztućce: \tuCcy.

Bifej: Bifej, z niem. Büfett; ‚mebel kuchenny, szafa na sprzęt kuchenny; kredens’. 
Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.

Bratruła20: bratru;a, z niem. Bratröhre; ‚wnęka w piecu kuchennym, przezna-
czona do pieczenia produktów żywnościowych; piekarnik’. Wśród młodego poko-
lenia wyraz nieznany. Zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego piekarnik: 
PekarNik.

Brotkastla: bro;tkastla, z niem. Brotkasten; ‚pojemnik na chleb’. Wśród młode-
go pokolenia wyraz znany i używany.

Buncel: b7ncel, z niem. Bunzeltopf; ‚garnek kamionkowy służący do przechowy-
wania różnych produktów, kiszenia kapusty, ogórków’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna spowodowana zanikiem desygnatu.

Bunclak: b7nclo;k, z niem. Bunzeltopf; ‚garnek kamionkowy służący do prze-
chowywania różnych produktów, kiszenia kapusty, ogórków’. Wśród młodego po-
kolenia znajomość bierna spowodowana zanikiem desygnatu.

Demfer: dymfer, z niem. Dämpfer; ‚duże, metalowe naczynie do gotowania 
wody, bielizny itp.; kocioł’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy 
zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego kocioł: koCo;.

Eserwis: eserVis, z niem. essen; Service; ‚komplet naczyń stołowych; serwis’. 
Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany 
wpływem ogólnopolskiego serwis: serVis.

Fyrlak: fyrlo;k, z niem. Quirl; ‚drewienko do mieszania płynów; mątewka’. 
Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany 
wpływem ogólnopolskiego mątewka: m7ntefka.

20 Co ciekawe, wyraz ten używany był również przez ludność kresową oraz małopolską, która 
osiadła na tych terenach po wojnie.
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Hebel: xebel, z niem. Hebel; ‚szatkownica do kapusty’. Wśród młodego pokole-
nia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
szatkownica: \atkovNica.

Hoker: xoker, z niem. Hocker; ‚krzesło bez oparcia; taboret’. Wśród młodego po-
kolenia wyraz znany i używany.

Kafejmaszyna: kafejma\yna, z niem. Kaffeemaschine; ‚ekspres do kawy’. Wśród 
młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem 
ogólnopolskiego ekspres: ekspres.

Kafejmila: kafejMila, z niem. Kaffeemühle; ‚młynek do kawy’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego młynek: m;ynek.

Kafejserwis: kafejserVis, z niem. Kaffeeservice; ‚komplet naczyń stołowych do 
kawy; serwis’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spo-
wodowany wpływem ogólnopolskiego serwis: serVis.

Kartofeldriker: karto;feldriker, z niem. Kartoffeldrücker; ‚praska do ziemnia-
ków’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowa-
ny wpływem ogólnopolskiego praska: praska.

Kielnia: kelNa, z niem. Kelle; ‚duża łyżka kuchenna o długim trzonku; jej zawar-
tość; chochla’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.

Kipkiesel: KipKesel, z niem. Kippen, Kiesel; ‚parnik’. Wśród młodego pokolenia 
wyraz nieznany. Zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego parnik: parNik.

Łeżka: ;e\ka ‚łyżka’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
Nudelkula: nudelkula, z niem. Nudel, kullern; ‚wałek do ciasta’. Wśród młodego 

pokolenia wyraz znany i używany.
(Kartofel)Presa: (karto;fel)presa, z niem. (Kartoffel)presse; ‚prasa do ziemnia-

ków’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowa-
ny wpływem ogólnopolskiego praska: praska.

Ryczka: ry,ka, z niem Rütche; ‚podnóżek’. Wśród młodego pokolenia wyraz 
znany i używany.

Szalka: \o;lka, z niem. Schale; ‚kubek’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Waszbret: va\bret; z niem. Waschbrett; ‚tarka do prania’. Wśród młodego poko-
lenia wyraz nieznany z powodu zaniku desygnatu.

Warzecha: va/exa ‚długa, drewniana łyżka kuchenna o długim trzonku; warzą-
chew’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.

Waszmaszyna: va\ma\yna, z niem. Waschmaschine; ‚pralka’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego pralka: pralka.

Waszpek: va\pek, z niem. Waschbecken; ‚miska’. Wśród młodego pokolenia 
wyraz nieznany. Zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego miska: Miska.

Widełka: Vido;ka ‚widelec’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.

b) elementy wyposażenia sypialni oraz pokoju gościnnego:
Deka: deka, z niem. Decke; ‚kołdra’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 

i używany.
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Fryzjertoaleta: fRizjyrtoaleta, z niem. Frisiertoilette; ‚stolik z lustrem, czasem 
także z szufladkami na przybory do robienia makijażu, czesania się; toaletka’. Wśród 
młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem 
ogólnopolskiego toaletka: toaletka.

Kinderbet: Kinderbet, z niem. Kinderbett; ‚łóżeczko dziecięce’. Wśród młodego 
pokolenia wyraz znany i używany.

Kronlojchter: kro;nlojxter, z niem. Kronleuchter; ‚żyrandol’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego żyrandol: /yrandol.

Lojfer: lojfer, z niem. Läufer; ‚dywanik, chodnik’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
chodnik: xodNik / dywanik: dyvaNik.

Madrac: madrac, z niem. Matratze; ‚materac’. Wśród młodego pokolenia znajo-
mość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego materac: 
materac.

Nachtisz: naxťi\, z niem. Nachttisch; ‚stolik nocny’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego sto-
lik (nocny): stoLik (nocn’i).

Nachtiszlampa: naxťi\lampa, z niem. Nachttischlampe; ‚lampka nocna’. Wśród 
młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem 
ogólnopolskiego lampka nocna: lampka nocno;.

Pościałka: pojSC7;ka ‚prześcieradło’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego prześcieradło: 
p\ejSCyrad;o.

Szeslong: \esl7.g, z fr. chaise-longue; ‚rodzaj kanapy w kształcie wydłużone-
go fotela’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna spowodowana zanikiem 
desygnatu.

Szrank: \rank, z niem. Schrank; ‚szafa’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Sztepdeka: \tepdeka, z niem. Steppdecke; ‚kołdra’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego koł-
dra: ko;dra.

Sztubenbifej: \tubenBifej, z niem. Stube; Büfett; ‚kredens’. Wśród młodego po-
kolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego kredens: kredyns.

Tepich: tePix, z niem. Teppich; ‚dywan’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego dywan: dyvan.

Unterbet: 7nterbet, z niem. Unterbett; ‚szuflada pod łóżkiem’. Wśród młodego 
pokolenia wyraz nieznany z powodu zaniku desygnatu.

Wertiko: verťiko, z niem. Vertiko; ‚bieliźniarka’. Wśród młodego pokolenia wy-
raz nieznany z powodu zaniku desygnatu.

Zegłowek: zygovek ‚poduszka’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
Zesel: zesel, z niem. Sessel; ‚fotel‘. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. 

Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego fotel: fotel.
Zofa: zo;fa ‚sofa’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.
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c) odzież:
Ancug: ancuk, z niem. Anzug; ‚ubranie męskie; garnitur’. Wśród młodego poko-

lenia wyraz znany i używany.
Badeancug: badeancuk, z niem. Badeanzug; ‚strój kąpielowy’. Wśród młodego 

pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego strój kąpielowy: str7j kumPeloVi.

Bademantel: bademantel, z niem. Bademantel; ‚płaszcz kąpielowy’. Wśród mło-
dego pokolenia wyraz znany i używany.

Badki: badKi, z niem. Badehose; ‚kąpielówki’. Wśród młodego pokolenia zna-
jomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego kąpie-
lówki: k7mPel7fKi.

Binder: Binder, z niem. Binder; ‚krawat’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego krawat: kravat.

Bistenhalter: Bistynhalter, z niem. Büstenhalter; ‚biustonosz’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego biustonosz: Bust7no\.

Charboł: xarbo; ‚stary, zniszczony but’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Chwant: xfant, z łac. quantum; ‚odzież, ubranie’. Wśród młodego pokolenia wy-
raz znany i używany.

Fliga: fLiga, z niem. Fliege; ‚muszka’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Galatki: galo;tKi, z czes. kalhotky; ‚krótkie spodenki’: Wśród młodego pokolenia 
wyraz znany i używany.

Galaty: galo;ty, z czes. kalhoty; ‚spodnie’. Wśród młodego pokolenia wyraz zna-
ny i używany.

Guminiak: g7MiNo;k ‚but gumowy; gumiak’. Wśród młodego pokolenia wyraz 
znany i używany.

Hadra: xadra, z niem. Hader; ‚stare, zniszczone ubranie’. Wśród młodego poko-
lenia wyraz znany i używany.

Halbszuł: xalb\u;, z niem. Halbschuh; ‚obuwie bez cholewki, z przodu sznuro-
wane; półbut’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spo-
wodowany wpływem ogólnopolskiego półbut: pub7t.

Hausszuł: xa;s\u;, z niem. Hausschuh; ‚rodzaj miękkiego, domowego obuwia; 
kapeć’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodo-
wany wpływem ogólnopolskiego kapeć: kapeC.

Hozentregi: xo;zyntrejGi, z niem. Hosenträger; ‚szelki’. Wśród młodego poko-
lenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskie-
go szelki: \elKi.

Hut: xut, z niem. Hut; ‚kapelusz’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Jaka: jaka, z niem. Jacke; ‚rozpinany sweter’. Wśród młodego pokolenia wyraz 
znany i używany.

Kabzak: kabzo;k, z łac. capsa; ‚krótka kurtka’. Wśród młodego pokolenia wyraz 
nieznany. Zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego kurtka: kurtka.
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Kieca: keca, z tur. ke,e; ‚spódnica noszona przez wiejskie kobiety’. Wśród młode-
go pokolenia znajomość bierna spowodowana zanikiem desygnatu.

Klejd: klejd, z niem. Kleid; ‚sukienka’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego sukienka: 
suKy.ka.

Lać: laC, z niem. Latsche; ‚rodzaj miękkiego, domowego obuwia; kapeć’. Wśród 
młodego pokolenia wyraz znany i używany.

Mantel: mantel, z niem. Mantel; ‚płaszcz’. Wśród młodego pokolenia wyraz zna-
ny i używany.

Mycka: mycka, z niem. Mütze; ‚czapka’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Rok: rok, z niem. Rock; ‚spódnica’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. 
Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego spódnica: spudNica.

Szaket: \aket, z fr. jaquette; ‚górna część męskiego garnituru; marynarka’. Wśród 
młodego pokolenia wyraz znany i używany.

Szczewik: \,eVik ‚but sznurowany, z cholewką’. Wśród młodego pokolenia znajo-
mość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego but: b7t.

Szlafancug: \lafancug, z niem. Schlafanzug; ‚ubiór do spania, złożony ze spodni 
i bluzy; pidżama’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik 
spowodowany wpływem ogólnopolskiego piżama: Pi/ama.

Sztrumfhozy: \tr7mfxo;zy, z niem. Strumpfhose; ‚rajstopy’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego rajtuzy: rajtuzy.

Sztrymfy: \trymfy, z niem. Strümpfe; ‚pończochy’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
pończochy: p7jN,oxy.

Unterhemd: 7nterxemt, z niem. Unterhemd; ‚podkoszulek’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólno-
polskiego podkoszulek: potko\ulek / potko\ulka.

Unterhoze: 7nterxo;zy, z niem. Unterhose; ‚kalesony’. Wśród młodego pokole-
nia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
kalesony: kales7ny.

Westa: vesta, z niem. Weste; ‚kamizelka’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego kamizelka: 
kaMizelka.

Zachy blp.: zaxy, z niem. Sachen; ‚odzież, ubrania; rzeczy’. Wśród młodego poko-
lenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskie-
go rzeczy: /e,y / ubrania: ubraNa.

Zoka: zoka, z niem. Socke; ‚okrycie stopy sięgające powyżej kostki; skarpeta’. 
Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.

d) elementy wyposażenia warsztatu podręcznego:
Hobelbanka: xo;belbanka, z niem. Hobelbank; ‚stół warsztatowy’. Wśród mło-

dego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogól-
nopolskiego stół: st7;.
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Krajzejga: krajzejga, z niem. Kreissäge; ‚piła tarczowa’. Wśród młodego pokolenia 
znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego piła: Pi;a.

Luftplompa: luftpl7mpa, z niem. Luftpumpe; ‚pompka powietrzna’. Wśród 
młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem 
ogólnopolskiego pompka: p7mpka.

Majzel: majzel, z niem. Meißel; ‚przecinak’. Wśród młodego pokolenia znajo-
mość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego przeci-
nak: p\eCino;k.

Szrauba: \ra;ba, z niem. Schraube; ‚śrubka’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego śrubka: Srupka.

Szraubencijer: \ra;bync’ijer, z niem. Schraubenzieher; ‚śrubokręt’. Wśród 
młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem 
ogólnopolskiego śrubokręt: Srubokrynt.

Szraubsztok: \ra;b\tok; z niem. Schraubstock; ‚imadło’. Wśród młodego poko-
lenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskie-
go imadło: imad;o.

Waserwaga: vaservo;ga, z niem. Wassserwaage; ‚poziomica’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego poziomica: poZ7Mica.

e) pozostałe, inne elementy wyposażenia domu: 
Ajmer: ajmer, z niem. Eimer; ‚wiadro’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 

i używany.
Aszenbecher: a\ynbexer, z niem. Aschenbecher; ‚popielniczka’. Wśród młodego 

pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego popielniczka: poPelNi,ka.

Badetuch: badetux, z niem. Badetuch; ‚ręcznik kąpielowy’. Wśród młodego po-
kolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego ręcznik (do kąpania): ran,Nik do k7mpaNo;.

Blumkrypa: blumkrypa, z niem. Blumen, Krippe; ‚stojak na kwiaty doniczko-
we’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany 
wpływem ogólnopolskiego stojak: stojak.

Blumsztynder: blum\tynder, z niem. Blumenständer; ‚stojak na kwiaty donicz-
kowe’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowa-
ny wpływem ogólnopolskiego stojak: stojak.

Blumwaza: blumvaza, z niem. Blumenvase; ‚wazon na kwiaty’. Wśród młodego 
pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopol-
skiego wazon: vaz7n.

Gardina: garďina, z niem. Gardine; ‚odpowiednio udrapowana tkanina wiesza-
na w oknie; zasłona’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany i używany.

Giskana: Giskana, z niem. Gießkanne; ‚polewaczka’. Wśród młodego pokolenia 
wyraz znany i używany.

Forhang: forxa.g, z niem. Vorhang; ‚zasłona, kotara’. Wśród młodego pokole-
nia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego 
zasłona: zas;7na.
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Hantuch: xantux, z niem. Handtuch; ‚ręcznik’. Wśród młodego pokolenia znajomość 
bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego ręcznik: ran,Nik.

Kastla: kastla, z niem. Kasten; ‚skrzynka’. Wśród młodego pokolenia wyraz zna-
ny i używany.

Kofer: kofer, z niem. Koffer; ‚walizka’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Krauza: kra;za, z niem. Krause; ‚słoik’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany.

Mietła: Met;a ‚narzędzie do zamiatania; miotła’. Wśród młodego pokolenia wy-
raz znany i używany.

Szajbengardina: \ajbengarďina, z niem. Scheibengardine; ‚zazdrostka’. Wśród 
młodego pokolenia znajomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem 
ogólnopolskiego zazdrostka: zazdroska.

Sznura: \n7ra, z niem. Schnur; ‚sznurek na pranie’. Wśród młodego pokolenia 
wyraz znany i używany.

Sztores: \tores, z niem. Store; ‚firanka’. Wśród młodego pokolenia wyraz znany 
i używany, podtrzymywany zapewne obecnością ogp. stora.

Sztrajchel: \trajxel, z niem. Streichel; ‚zapałka’. Wśród młodego pokolenia zna-
jomość bierna. Stopniowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego zapał-
ka: \trajxel.

Tisztuch: ťi\tux, z niem. Tischtuch; ‚obrus’. Wśród młodego pokolenia wyraz 
znany i używany.

Zdrzadło: /}ad;o ‚lustro’. Wśród młodego pokolenia znajomość bierna. Stop-
niowy zanik spowodowany wpływem ogólnopolskiego lustro: lustro.

Zmiany leksyki gwarowej, które obecnie mają miejsce w następujących po sobie 
pokoleniach, skorelowane są głównie z wiekiem, wykształceniem oraz uczestnic-
twem w kulturze. Na próbie 35 respondentów starałam się wykazać skalę zaniku 
gwarowych jednostek leksykalnych, który można zaobserwować wśród młodego 
pokolenia mieszkańców Opolszczyzny.

W słownictwie czynnym młodego pokolenia mieszkańców badanych wsi wy-
stępuje: 1) słownictwo tradycyjne, gwarowe, w tym leksemy pochodzące z języka 
niemieckiego: ajmer, ancug, bademantel, bifej, deka, fliga, gardina, giskana, hadra, 
haziel, hoker, hut, jaka, kastla, kielnia, kinderbet, klejd, kofer, krauza, lać, lauba, 
mantel, mycka, nudelkula, (kartofel)presa, sznura, szrank, sztores, tisztuch, zofa, 
zoka; 2) leksyka o proweniencji rodzimej: charboł, chlewik, dwierzy, gołębiak / go-
łębnik, góra, guminiak, izbetka, króliczak, łeżka, mietła, piwnica, sień, warzecha, 
widełka, zegłowek; 3) bohemizmy: galatki, galaty; 4) wyrazy pochodzące z innych 
języków: a) francuskiego: szaket, b) łaciny: chwant. 

Grupę wyrazów, które w znacznym stopniu ograniczyły zakres występowania i prze-
szły do zasobu biernego stanowią leksemy zastąpione przez odpowiedniki ogólnopol-
skie. Dotyczy to: 1) wyrazów niemieckiego pochodzenia: antrej, aszenbecher, badean-
cug, badetuch, badewana, badki, besztek, binder, bistenhalter, blumkrypa, blumsztynder, 
blumwaza, dachrynna, deka, demfer, eserwis, fensterbret, forhang, fryzjyrtoaleta, fyrlak, 
gardinsztanga, gelender, halbszuł, hantuch, hausszuł, hebel, hobelbanka, hozentregi, ka-
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fejmaszyna, kafejmila, kafejserwis, kartofeldriker, klejd, krajzejga, kronlojchter, lojfer, luft-
plompa, madrac, majzel, nachtisz, nachtiszlampa, rok, szajbengardina, szlafancug, szpaj-
zekamer, szrauba, szraubencijer, szraubsztok, sztepdeka, sztrajchel, sztrumfhozy, sztrymfy, 
sztubenbifej, tepich, unterhemd, unterhoze, waserwaga, waszmaszyna, werksztela, westa, 
zachy, zesel; 2) kilku archaizmów: dylówka, pościałka, szczewik, zdrzadło. W sytuacji 
wyboru pomiędzy jednostką gwarową a ogólnonarodową aktywizuje się czynnik war-
tościowania, który powoduje, iż mówiący wybiera tę jednostkę leksykalną, która cha-
rakteryzuje się większym prestiżem. W rezultacie słownictwo gwarowe przechodzi do 
zasobu biernego, co z kolei prowadzi do całkowitej utraty znajomości tych wyrazów. Tak 
się stało w przypadku leksemów: bratruła, kabzak, kipkiesel, waszpek. 

Słownictwo, które jest najbardziej narażone na eliminację z języka to wyrazy, 
które przestają być potrzebne w związku z przeobrażeniami w świecie zewnętrz-
nym. Słowa giną, ponieważ wychodzą z użycia desygnaty i wraz z nimi przesta-
ją funkcjonować ich określenia21. Taki los spotkał leksemy, które nie są już znane 
młodemu pokoleniu Ślązaków, jak na przykład: kochmaszyna, rauchkamer, rum-
pelkamer, waszbret, wertiko, wielak; niektóre znajdują się jeszcze w zasobie bier-
nym: buncel, bunclak, kachlak, kanonek, kieca, szeslong, waszkuchnia. 

Analizując używanie gwarowej leksyki dyferencyjnej wśród młodego pokolenia 
Ślązaków, można by stwierdzić, iż udział słownictwa gwarowego znacząco maleje, 
a najszybciej zanikają germanizmy. Im młodszy mieszkaniec wsi, tym mniejsze są 
jego kompetencje w zakresie leksyki gwarowej. Duże znaczenie ma podobieństwo 
formalno-semantyczne gwaryzmów do ogólnopolskiej postaci wyrazów. Jeśli lek-
sem ma oparcie w polszczyźnie ogólnej to jego pozycja jest mocniejsza; jeśli zaś ma 
odpowiednik znaczeniowy w języku ogólnopolskim, to postać gwarowa narażona 
jest na wyeliminowanie z języka. 

Zasób słownictwa gwarowego będącego w czynnym użyciu młodego pokolenia 
Ślązaków jest ponad dwukrotnie niższy od zbioru zebranego wśród reprezentan-
tów najstarszego pokolenia. Uczestnicy ankiety w wieku 15−30 lat potwierdzili, 
iż wykorzystują czynnie w konwersacjach jedynie 52 jednostki gwarowe. Proces 
uszczuplania gwarowego słownictwa czynnego i przesuwania leksemów do zasobu 
biernego jest wysoce zaawansowany wśród młodych uczestników ankiety. Wyrazy, 
które przeszły do zasobu biernego, liczą 73 jednostki, w tym 66 wyrazów niemiec-
kiego pochodzenia. W grupie wyrazów, które nie są już znane młodemu pokoleniu 
Ślązaków, znajduje się 11 wyrazów, w tym 9 germanizmów. 

Współczesne realia wiejskie są całkowicie odmienne od tych z pierwszej połowy 
XX w. Jednolita kilkadziesiąt lat temu warstwa chłopska stała się obecnie zróżnico-
wanym społeczeństwem wiejskim, w którym wytworzyły się nowe standardy życia. 
Młodzi mieszkańcy wsi są najbardziej podatni na wpływ nowej kultury oraz nowe-
go słownictwa. Wśród głównych czynników wpływających na zmiany w słownictwie 
młodego pokolenia można wymienić coraz większą ekspansję leksyki polskiego ję-
zyka ogólnego, która wypiera leksykę gwarową, głównie tę o niemieckiej prowenien-
cji. Niektórzy mówią nawet o zaniku kultury chłopskiej i o jej kontynuacji w postaci 

21  H. Pelcowa, Zmiany językowe jako problem badawczy współczesnej dialektologii. W: Teoretycz-
ne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź 1998, s. 105−117.
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kultury ludowej, będącej postacią kultury popularnej22. Kazimierz Ożóg pisze, iż „gwa-
ry polskie to obecnie swoisty tygiel, w którym mieszają się różne sposoby mówienia”23.

WYKAZ SKRÓTÓW
czes. − czeski
fr. − francuski
łac. − łaciński
niem. − niemiecki
ogp. − ogólnopolski
tur. − turecki

KAMILA NOWAK

SILESIAN DIALECTAL VOCABULARY ON HOUSES, 
OUTHOUSES AND THEIR EQUIPMENT

Lexical changes that take place in the contemporary dialects are a result of rapid cultural and civi-
lizational changes, which occur in the contemporary Polish village. Its residents accepted the model 
of mass culture and the differences between urban and rural population are effacing. The rapid flow of 
information and the use of recent technologies cause an implementation of new elements in the local 
dialect. Consequently, the new elements replace the old dialectal vocabulary. First and foremost, the 
dialects evanesce for the benefit of the official language. At present, the use of dialectal vocabulary 
decreases significantly and first and foremost the Germanisms disappear. The younger is the resident 
of the village, the lower is his competence in the dialectal lexis. If the given lexeme has its semantic equ-
ivalent in the official language, it is prone to disappear from the spoken language, however, the most 
vulnerable to the elimination from language are words that are dispensable due to the transformations 
in the external world. In the article, the author attempts to present the scale of disappearance of the 
dialectal lexical units that may be observed among the younger generation of Silesians.

KAMILA NOWAK

DIE KONTINUITÄT DER VERÄNDERUNG. DER DIALEKTALE WORTSCHATZ 
BETREFFEND WOHNHÄUSER, WIRTSCHAFTSGEBÄUDE UND IHRE AUSSTATTUNG

Lexikalische Veränderungen, die in heutigen Dialekten auftreten, sind das Resultat eines tiefgre-
ifenden kulturellen und zivilisatorischen Wandels, der sich gegenwärtig auf dem polnischen Land 
vollzieht. Die Bewohner ländlicher Gegenden haben die Muster der Massenkultur übernommen und 

22  S. Gajda, Komunikacyjny model zróżnicowania współczesnej polszczyzny. W: Gwary dziś 3. We-
wnętrzne zróżnicowanie języka wsi, Poznań 2006, s. 7−17.

23  K. Ożóg, Konteksty kulturowe współczesnej polszczyzny wsi. W: Gwary dziś 4. Konteksty dialek-
tologii, red. J. Sierociuk, Poznań 2007, s. 213−220.
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auch darüber hinaus verschwimmen die Grenzen zwischen Stadt- und Landbewohnern immer mehr. 
Der schnelle Informationsfluss sowie die Nutzung technologischer Neuerungen fügen den Dialekten 
neue Sprachelemente hinzu. In der Folge kommt es zur Verdrängung des alten dialektalen Wortschat-
zes, der durch übernommene Sprachelemente ersetzt wird. Es kommt dabei vor allem zum Rückgang 
in der Benutzung der Dialekte zugunsten neuer allgemeinsprachlicher Elemente. Gegenwärtig nimmt 
die Benutzung des dialektalen Wortschatzes bedeutend ab, dabei gehen Germanismen am schnellsten 
verloren. Je jünger der Landbewohner, desto geringer sind seine Kompetenzen im Bereich des dialek-
talen Wortschatzes. Sofern der Begriff ein Bedeutungsäquivalent in der polnischen Allgemeinsprache 
besitzt, ist er besonders gefährdet, aus dem Dialekt eliminiert zu werden. Die größte Gefahr besteht 
allerdings für Begriffe, die aufgrund des Wandels in der Außenwelt nicht mehr benötigt werden. In 
diesem Aufsatz soll der Grad des Schwindens dialektaler lexikalischer Einheiten innerhalb der jungen 
Generation der Schlesier aufgezeigt werden.


