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O projekcie „Słownika gwary spiskiej”

Poniższy tekst dotyczy planowanego projektu „Słownika gwary spiskiej”, który będzie
realizowany w IJP PAN w Krakowie. Prace mają na razie etap przygotowawczy, sta-
nowią szkic do ustalenia szczegółowych zasad redakcyjnych. Poza tym warto tu nad-
mienić, że ten wstępny projekt „Słownika” został zaprezentowany w dwóch referatach
podczas jubileuszowej konferencji Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie
„Przyszłość językoznawstwa — językoznawstwo przyszłości”. Moje wystąpienie do-
tyczyło informacji ogólnych na temat dotychczasowych badań, bazy materiałowej, cha-
rakteru słownika oraz zróżnicowania geograficznego, czasowego i pokoleniowego
 leksy ki spiskiej. Przedstawiam te zagadnienia w poniższym artykule1. 

Dlaczego „Słownik gwary spiskiej”?

Potrzeba opracowania słownika rejestrującego leksykę mieszkańców wsi danego regio-
nu wiąże się z ogólną opinią o zanikaniu gwar ludowych i potrzebie badania słownictwa
gwarowego. Standardowa polszczyzna coraz częściej pojawia się już nie tylko w szkole
i miejscu pracy, ale wkracza także w przestrzeń domowo-rodzinną mieszkańców wsi.
Gwara przestaje być jedynym środkiem komunikacji społecznej w środowisku wiejskim.
Obecnie w swej pierwotnej formie jest podstawowym sposobem porozumiewania się tyl-
ko najstarszego pokolenia mieszkańców. W młodszych generacjach obserwuje się wy-
stępowanie kodu mieszanego, stanowiącego połączenie elementów gwary danej wsi, form
przyswojonych z polszczyzny potocznej (w regionalnej odmianie) oraz języka literac-
kiego (por. Ożóg 1998; Kąś, Kurek 2001; Kurek 2002; Gajda 2006). Warto podkreślić, że
oprócz świadomego pozbywania się gwary i preferowania języka ogólnego wśród nie-
których mieszkańców wsi (taka postawa uwidacznia się np. wśród młodych rodziców,
którzy uważają, że dziecku będzie łatwiej w szkole, jeśli nie będzie znało gwary), daje się
zauważyć również tendencja przeciwna — dostrzeganie tradycyjnych wartości i ochrona
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1 Zagadnieniom opisu leksykograficznego i etymologii leksyki spiskiej poświęcony był referat Fran -
ciszka Sowy.



lokalnej kultury i języka przez miejscowych pasjonatów, m.in. poprzez izby regionalne,
gazety, programy unijne. Zmiany w języku mieszkańców wsi są procesem nieodwracal-
nym. Nie da się ich zatrzymać ani cofnąć. Dlatego rejestrowanie stanu dzisiejszej gwary
jest ważne i konieczne. Nagląca potrzeba badania i dokumentowania przemijającej, tra-
dycyjnej kultury ludowej oraz języka mieszkańców wsi dostrzegana jest przez wielu dia-
lektologów (por. Pelcowa 2002; Kąś 2003; Kurek 2003; Sierociuk (red.) 2006).

Istotnym powodem planowanego projektu jest brak słownika gwary spiskiej. Po -
mimo wielu badań na tym terenie gwara spiska do tej pory nie doczekała się naukowe-
go opracowania słownikowego.

Zainteresowanie ziemią spiską sięga początków wieku XIX2. Rozwój badań typo-
wo językowych nad gwarą spiską przynosi wiek XX. Z dosyć bogatej literatury należy
wymienić chociażby nazwiska uczonych, którzy prowadzili kompleksowe badania na
Spiszu: Mieczysław Małecki (1928a, 1928b, 1938)3, Zenon Sobierajski (1966−1977)4

i Franciszek Sowa (1994)5. Dwa lata temu ukazała się także praca dotycząca wpływu
czynników społecznych (w tym głównie płci) na zróżnicowanie języka Spiszaków 
w pierwszej dekadzie tego wieku pt. „Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik
róż nicujący” (Grochola-Szczepanek 2012). 

Potrzeba opracowania słownika gwary spiskiej dostrzegana jest od wielu lat przez
dialektologów badających ten region oraz samych mieszkańców. Ci ostatni, dążąc do
zrealizowania tego celu, opublikowali dwa amatorskie słowniczki (Fitak 2004; Milaniak,
Wida (red.) 2006)6. Obydwa zbiorki zawierają po ok. 1500 wyrazów gwarowych  objaś -
nionych synonimami ogólnopolskimi. 

Warto podkreślić, że sąsiednie regiony: Podhale i Orawa, mają już słowniki gwa-
rowe. Szczególnie cennym opracowaniem i wzorem słownika regionalnego jest „Słow -
nik gwary orawskiej” J. Kąsia (Kąś 2011). Zastosowane w opracowaniu nowatorskie
rozwiązania metodologiczne i redakcyjne pozwoliły autorowi na zrealizowanie kon-
cepcji gwarowego słownika regionalnego, który ukazuje słownictwo danej gwary 
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2 Jedną z pierwszych wzmianek o polskich gwarach spiskich znajdujemy w dziele Stanisława Staszica
„O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski” z 1815 roku i brzmi ona następująco: „W osa-
dach tutejszych osobliwie w okolicach Magory od Nowego Targu do Czerwonego Klasztoru w znacznej
części starostwa spiskiego zastałem tu język polski nie równie czysty, niżeli u wszystkich innych górali od
Krakowa, aż do tej okolicy” (S t a s z i c 1815: 97).

3 Autor omawia zasięg i chronologię dwóch zjawisk na Spiszu: przejścia wygłosowego -ch w -f
(M a ł e c k i 1928a) oraz archaizm podhalański, który chociaż jest cechą charakterystyczną dla gwary pod-
halańskiej, obejmuje także część Spisza (M a ł e c k i 1928b). W książce „Język polski na południe od Karpat”
badacz przedstawia szczegółowo historię, osadnictwo ziemi spiskiej oraz język tamtejszej ludności (M a  -
ł e c k i 1938). 

4 Rezultatem prowadzonych systematycznie badań w latach 50. po obu stronach Spisza jest cztero -
tomowy „Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji”, w którym autor przedstawia
zróż nicowanie leksykalne, morfologiczne i fonetyczne na badanym terenie.

5 Autor omawia cechy spiskiego systemu fonologicznego. 
6 Autor pierwszego ze wspomnianych słowniczków — Franciszek Fitak opublikował także „Słow ni -

czek gwary orawskiej” (F i t a k 1997). Drugi — to opracowanie, które powstało przy współudziale ucz niów
i nauczycieli w gimnazjum w Łapszach Niżnych.



w kontekście kulturowym. W przygotowaniu jest także „Słownik języka i kultury
Podhala” tego samego autora.

Charakter „Słownika”

„Słownik gwary spiskiej” w zamierzeniu ma być dokumentacją języka oraz kultury re-
gionu Spisza. Jego zasadniczą cechą będzie nie tylko przedstawienie jednostek leksy-
kalnych i definicji, ale także opis zjawisk z zakresu kultury materialnej i duchowej tego
regionu. Dla słownika regionalnego ważne jest nie tylko ujęcie wszystkich cech defi-
nicyjnych desygnatu, ale powiązanie go z innymi desygnatami na podstawie związków
kulturowych (por. Kąś 2003: 245). W rezultacie słownik będzie połączeniem lingwi-
stycznego opracowania gwary i w pewnym stopniu etnologicznego opisu kultury spis -
kiej. Za potrzebne dopełnienie regionalnego słownika uważamy ikonografię. Przed sta -
wienie odchodzącej tradycyjnej kultury materialnej w formie szkicu lub fotografii jest
konieczne, zwłaszcza ze względu na młodszych czytelników, którzy wiele tradycyjnych
przedmiotów nie widzieli nigdy w swoim otoczeniu. 

Słownik ma rejestrować wszystkie wyrazy używane przez ludność mieszkającą na
Spiszu. Oznacza to, że w zbiorze znajdzie się słownictwo:

1) typowe tylko dla gwary spiskiej, 
2) znane z języka ogólnopolskiego.
Pierwszy rodzaj słownictwa ma tu znaczenie najistotniejsze. Jest informacją o za-

sobie wyrazów dyferencjalnych, charakterystycznych dla gwary spiskiej, odmiennych
od polszczyzny ogólnej. Oto kilka sygnalnych przykładów spiskiej leksyki: 

banuwać ‘odczuwać żal, głównie z powodu niewłaściwych życiowych wyborów
lub zaniedbania jakiejś czynności; żałować’ (Jesce bedzie banuwała, ze sie nie fciała
wydać za niego, bo hań nifto tak wartko po nióm nie pódzie); 

hasyn ‘korzyść, pożytek’ (Teroz ni ma hasnu z gospodarki); 
kieres ‘bałagan, nieporządek’ (Był duzy kieres, kie sie wesele downi robiyło w dóma,

ale nie było tak, jak dziś, ze jes sala, restauracyjo); 
mangolić ‘odczuwać stały pociąg do czegoś, być uzależnionym od czegoś’ (Juz

rano leci po piwo do sklepu, bo go mangoli); 
zopłuźnik ‘mężczyzna idący za pługiem podczas orki; oracz’ (Kónia trzimoł i po-

ganioł poganiac, to tam chłopiec, abo ji mogła być baba, a zaś za pługiym seł chłop,
trzimoł mocno pług. Nedy to zopłuźnik sie godało). 

Warto zwrócić uwagę, że w zbiorze słownictwa spiskiego znajdują się wyrazy, które
przeszły do gwary z innych języków: słowackiego, węgierskiego, rumuńskiego i nie-
mieckiego. Droga ich zapożyczania na Spisz nie zawsze wiodła bezpośrednio z dane-
go języka, lecz za pośrednictwem innych języków. Przykładem może być chociażby
wyraz gombik / gombicka ‘guzik’, pochodzący od węgierskiego gomb, a zapożyczony
ze słowackiego gombik (Neméth 2008: 63–64). Ustalenie drogi i źródła zapożyczeń 
w języku mieszkańców danego regionu jest ważnym, ale także nowym założeniem me-
todologicznym w dziedzinie leksykografii gwarowej. 
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Jak wspomniano powyżej, w „Słowniku” będzie uwzględnione także słownictwo
znane z polszczyzny ogólnej, wspólne dla tych obydwu odmian, np. doić, grabić, ko-
szyk, motyka, pług, siano, wóz. Według przyjętego założenia słownik regionalny powi-
nien być całościowym opracowaniem leksyki z danego terenu.

„Słownik gwary spiskiej” będzie pełnił rolę przewodnika po języku i kulturze tego
regionu. Dla dialektologa „Słownik” będzie źródłem wiedzy na temat systemu leksy-
kalnego gwary spiskiej. Będzie to także baza materiałowa do studiów porównawczych,
badań socjolingwistycznych i etnolingwistycznych. Objaśnienia zawarte w znaczeniach
haseł oraz kontekst wynikający z przykładów umożliwią specjalistom innych dziedzin
poznanie kultury, obyczajowości, obrzędowości, systemu wartości tradycyjnej spo-
łeczności spiskiej i lokalnego folkloru. Zastosowanie uproszczonego zapisu w hasłach
i cytatach, zachowującego jednak najważniejsze systemowe cechy gwary spiskiej7, m.in.
mazurzenie, archaizm podhalański (występujący w części wsi spiskich), występowanie
samogłosek pochylonych (dóm ‘dom’, godać ‘gadać’, śpiywać ‘śpiewać’), brzmienie
nosówek (ciynksy ‘cieńszy’, ksióndz ‘ksiądz’), utrzymywanie się i po rz (krzikać), prze-
jście nagłosowego ch-, chw- −> f- (fcieć ‘chcieć’, folić ‘chwalić’), ma na celu umożli-
wienie korzystania ze słownika nie tylko specjalistom, ale także wszystkim czytelni-
kom zainteresowanym kulturą wiejską. Czytelnikiem może być także świadomy miesz-
kaniec regionu, poszukujący wiedzy na temat otaczającej go rzeczywistości. Dla star-
szych mieszkańców będzie to powrót do lat młodości, a dla młodszych — kompendium
wiedzy o czasach minionych, w których żyli ich rodzice oraz dziadkowie. 

Podstawa materiałowa

Bazę materiałową „Słownika” będą stanowić dwa rodzaje danych: opublikowane teks ty
(gwarowe, etnograficzne, literackie) oraz zarejestrowane nagrania rozmów z  mieszkań -
cami wsi na tym terenie. 

W gromadzeniu danych potrzebnych do opracowania leksykonu gwarowego waż -
nym obszarem badań są teksty gwarowe, nagrywane i spisywane przez językoznaw-
ców. Najstarszym zbiorem, pochodzącym z początku XX wieku, są „Powieści spiskie”
L. Malinowskiego, wydane z materiałów rękopiśmiennych przez R. Zawilińskiego
(Malinowski 1903). Teksty zostały zebrane w 4 wsiach spiskich: Jurgowie, Lechnicy,
Łapszach Niżnych, Osturni oraz w jednej wsi poza Spiszem — Sromowcach. Zbiór za-
wiera 34 opowiadania. 

Najobszerniejszym korpusem tekstów spiskich jest praca J. Bubaka „Spiskie teks -
ty gwarowe z obszaru Polski” (Bubak 1972). Badania i nagrania zostały przeprowa-
dzone we wszystkich czternastu wsiach spiskich w latach 60. minionego wieku.
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7 Oznacza to przedstawienie haseł i cytatów w wersji gwarowej za pomocą pisowni uproszczonej,
zgodnej z podstawowymi zasadami ortografii ogólnopolskiej. Taki rodzaj zapisu uważa się za najbardziej
odpowiedni dla słownika jednej gwary (por. K ą ś 2011). Różne stopnie interpretacji leksykograficznej sto-
sowane w polskich słownikach gwarowych zostały omówione m.in. przez Halinę Karaś (2011: 170–175),
a także Jerzego Reichana (1988) i Kazimierza Woźniaka (2002).



Opracowanie liczy około 140 tekstów, mających ogromną wartość dla badaczy gwary
spiskiej. Zapisy dobrze oddają cechy gwary, a celowy dobór informatorów wśród przed-
stawicieli młodszych i starszych generacji pozwala na całościowy obraz gwary spiskiej. 

Teksty ze wsi polskich i słowackich dołączone są do pracy F. Sowy pt. „System fo-
nologiczny polskich gwar spiskich” (Sowa 1994). Autor, który jest autochtonem, per-
fekcyjnie oddaje cechy gwary spiskiej w transkrypcji fonetycznej.

Poza tym w literaturze dialektologicznej jest wiele krótkich tekstów gwarowych
różnych autorów. 

Wiele ciekawych informacji dotyczących tradycyjnej kultury materialnej i ducho-
wej znajduje się w pracach etnograficznych, m.in. w wydanym niedawno zbiorowym
opracowaniu pt. „Kultura ludowa Górali Spiskich” (Janicka-Krzywda (red.) 2012).

Osobny rodzaj tekstów stanowi twórczość literacka lokalnych pisarzy, poetów,
m.in. A. Jazowskiego (1967), M. Balary (1986), J. Plucińskiego (1987) oraz pieśni róż -
nych autorów zebrane w „Zbiorze pieśni ludowych Zamagurza Spiskiego” (Szurmiak-
-Bogucka (red.) 2007). W przypadku utworów literackich należy zachować ostroż ność,
ponieważ niektóre zawierają także elementy gwarowe zapożyczone z innych regionów,
niemające związku z gwarą spiską. Będą wykorzystane tylko te leksemy, co do których
jest pewność, że stanowią autentyczne określenia spiskie.

Drugi rodzaj danych to różnego rodzaju badania prowadzone przez dialektologów-
-autochtonów na tym terenie, a więc nagrania, wywiady, ankiety i zapiski. Nagrania z roz-
 mów z mieszkańcami wsi (ok. 100 godzin) zostały zgromadzone w latach 2004–2009
podczas tematycznych wywiadów indywidualnych i grupowych z około 80 respondenta-
mi w różnym wieku. Dysponujemy także wynikami badań ankietowych z lat 2005–2006,
przeprowadzonymi wśród młodzieży gimnazjalnej, których celem było zbadanie stopnia
znajomości i używania leksyki gwarowej i ogólnopolskiej. W trakcie prac nad „Słow ni -
kiem” planowane są także konsultacje z informatorami w każdej wsi spiskiej. 

Zasięg geograficzny badań

Słownik będzie rejestrował stan leksyki z całego Spisza8. Pozwalają na to opubliko-
wane zbiory tekstów gwarowych, w których jest materiał z miejscowości po stronie pol-
skiej i słowackiej. Należy jednak podkreślić, że zdecydowanie mniej materiałów jest 
z terenu słowackiego niż polskiego. 

Spiska leksyka

W warstwie leksykalnej gwary zachodzą szczególnie szybkie i duże zmiany, w przeci-
wieństwie do zjawisk fonetycznych i fleksyjnych, utrzymujących się znacznie dłużej.
Przemiany w leksyce wynikają, jak wyjaśnia J. Kąś:
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z najmocniejszego związku tego właśnie podsystemu z rzeczywistością pozajęzykową. Podsystem lek-
sykalny jest najbardziej otwartym, co sprawia, że z jednej strony z łatwością przenikają do niego jed-
nostki odzwierciedlające dokonujące się przeobrażenia cywilizacyjne wsi, z drugiej zaś — na skutek
wartościowania wiejskiego i (w uproszczeniu) miejskiego typu kulturowego przyjmowanie nowych
jednostek przyspieszane jest przez działanie czynników psychologicznych (Kąś 2001: 191–192).

Widoczne są dwie główne tendencje: 1) zanikanie starego słownictwa, 2) przy-
swajanie nowego słownictwa. Zaprzestanie wykonywania pewnych prac gospodarskich,
pozbycie się tradycyjnych urządzeń wpływa na proces osłabiania starych, gwarowych
nazw, a następnie eliminowania ich z języka mieszkańców wsi. Jeśli dany desygnat nie
pojawia się już w wiejskiej rzeczywistości, nie ma potrzeby o nim mówić ani go nazy-
wać. Takimi przykładami mogą być m.in. nazwy przyrządów, urządzeń: rafacka ‘do
oddzielania główek od łodygi lnu’, spulorz ‘do nawijania nici’, wiejacka ‘do oddziela-
nia ziarna od plew’; czynności (wykonywanych wspólnie przez grupę kobiet): miyn-
dlorki ‘międlenie lnu’, prucki ‘darcie pierza’, trocki / trojacki ‘tarcie lnu’; wykonaw-
ców czynności: deptac ‘mężczyzna ugniatający siano lub słomę’, kolorz ‘mężczyzna
wyrabiający koła’, poganiac ‘człowiek poganiający konia przy orce’. Ginące katego-
rie nazw dotyczą nie tylko prac typowo gospodarskich, ale także innych dziedzin życia
wiejskiego, np. pożywienia: grulownik ‘placek drożdżowy z masą ziemniaczaną’, mo-
skol ‘placek ziemniaczany pieczony na blasze pieca kuchennego’, rezanka / rzezanka
‘domowy makaron’; wyposażenia domów: lawór ‘miednica’, safarnio ‘skrzynia do
przechowywania mąki, cukru i kaszy’, strynźlok / stryźlok ‘worek wypchany słomą  peł -
niący rolę materaca’; ubioru: kołcóny ‘buty z sukna’, rańtuch ‘chusta z cienkiego płót-
na lnianego, ozdobiona haftami, noszona przez kobiety na ramionach’. 

Użytkownicy gwary mający stały kontakt z językiem ogólnym poznają nowy kod,
a następnie sami świadomie (w sytuacji oficjalnej) lub podświadomie (w sytuacji nie-
oficjalnej) wykorzystują jego poszczególne elementy, głównie leksykalne. Z czasem
nazwy gwarowe są coraz rzadziej używane, a w kontaktach zarówno oficjalnych, jak 
i nieoficjalnych ich miejsce zastępują warianty niegwarowe. Formy gwarowe pozosta-
ją już tylko w biernym zasobie słownictwa użytkownika. Tworzenie wariantów leksy-
kalnych w gwarze jest procesem żywym i wieloaspektowym (Kąś 1994). Oto kilka przy-
kładowych zestawów wariantywnych: bigluwać / prasuwać ‘prasować’, hańbliwy /
wstydliwy, marasić / brudzić, parobek / kawalyr ‘kawaler’, rajbać / prać, warzić / go-
tuwać ‘gotować’. Mając na uwadze stopień używania słownictwa gwarowego i ogól-
nego, trzeba podkreślić, że istotnym czynnikiem zróżnicowania jest czynnik pokole-
niowy. Jak pokazują badania, poziom czynnego słownictwa gwarowego jest najwyższy
w najstarszej grupie mieszkańców wsi i obniża się stopniowo w młodszych generacjach.
Odwrotna sytuacja jest ze słownictwem ogólnym. Poziom używania leksyki ogólno-
polskiej jest najwyższy w mowie najmłodszego pokolenia i zmniejsza się proporcjo-
nalnie w dalszych grupach pokoleniowych (Grochola-Szczepanek 2012: 63–107).

Wraz z nowymi realiami ekonomicznymi i zjawiskami społecznymi do gwary prze-
chodzą także nowe, w dużej mierze nazwy angielskie typu: bankomat, chipsy, drink,
dżinsy, gratis, grill, hipermarket, komputer, monitoring, terrorysta, tipsy. Młodsi miesz-
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kańcy przyswajają tego typu słownictwo bez problemu, a starsze pokolenie zachowu-
je zazwyczaj gwarową fonetykę w wymowie nowych wyrazów, np. bankómat, kómpu-
ter, rekłama, unijo ‘unia’. 

Uwzględniając w „Słowniku” materiały gwarowe z ponadstuletniego okresu, na-
leży mieć świadomość, że występują w tym zbiorze leksemy o zróżnicowanym statu-
sie. Są zarówno wyrazy używane współcześnie, jak też takie, które wyszły z użycia, 
a przywoływane są tylko przez najstarszych mieszkańców lub istnieją w starszych  teks -
tach gwarowych. Słownik gwarowy musi zawierać informację o współczesnej pozycji
danej jednostki leksykalnej w obrębie systemu. Wzorując się na „Słowniku gwary oraw-
skiej” (por. Kąś 2011), można przyjąć następujący system kwalifikatorów socjalnych
charakteryzujących różne grupy wyrazów:

1) daw. — informujący o jednostce znanej tylko biernie z minionej kultury mate-
rialnej lub społecznej, np. kolómbka ‘rodzaj kołyski składającej się z płachty przymo-
cowanej do trójnogu, używanej podczas prac polowych, do których zabierano także nie-
mowlęta’ (Matka poplekała, jak mu sie fciało jeś, przewinyła, włozyła do kolómbki, tro-
che pohuśtała i dziecko spało, a óna grabiyła. Dziś matki siedzóm w dómak z małymi
dzieciami, nie tak jak dówno, ze trza było brać ku grabiyniu dziecko i tóm kolómbke), 

2) pok. III — informujący o jednostce wychodzącej z użycia, znanej tylko najstar-
szemu pokoleniu, np. banuwać, hasyn, kieres, 

3) star. — informujący o jednostce starszej wobec innej jednostki nowszej, do
której następuje odesłanie (tak można postępować w przypadku synonimów), np. dziyw-
ka / panna, kłopkać / pukać, swadziebno / teściowa,

4) now. — informujący o jednostce nowszej, konkurencyjnej wobec dawnej jednostki
gwarowej lub wchodzącej dopiero do systemu w miejsce niezajmowane dotychczas przez
żadną jednostkę gwarową, np. zapałka / śwabel star., bal ‘sprasowana trawa, owinięta me-
chanicznie w folię, wykorzystywana w zimie jako pasza; bela’, bankómat, grill, 

5) sporad. — informujący o jednostce lub znaczeniu peryferyjnym, np. lytra
‘o chudej i wysokiej kobiecie’ (Te baby, co pokazujóm mode w telewizorze, to takie wy-
sokie a chude sóm. To takie lytry, a nie baby)9.

Słownictwo spiskie jest zróżnicowane także geograficznie. Odmienności w na-
zewnictwie występują nawet w sąsiednich miejscowościach. Oto kilka przykładów:

guma do żucia: ciónga (Niedzica), smoła (Czarna Góra, Jurgów, Rzepiska), 
mówić: godać (powsz.) / gwarzić (Jurgów) / padać (Jurgów), 
piłka do gry: piłka (now., powsz.), bołda (star., Łapszanka) / łabda (star., Trybsz)

/ łobda (star. Niedzica, Rzepiska),
talerz: talerz (now., powsz.) / taniorek (star., Niedzica) / talorek (star., Łapsze Niżne)

/ śajbik (star., Łapsze Wyżne),
sukienka: sukienka (now., powsz.) / ślafrok (star., Jurgów, Rzepiska) / wigón (star.,

Niedzica).
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W opracowaniu będzie zamieszczona informacja o różnych wariantach leksykal-
nych odnoszących się do tego samego desygnatu. Istotny tutaj będzie wybór hasła pod-
stawowego oraz odesłania istniejących synonimów do niego. Decydującymi kryteria-
mi na pewno powinny być: żywotność leksemu we współczesnej gwarze u osób ze
wszystkich pokoleń, największy zasięg geograficzny, większa zgodność z formą ogólną.

Powyższe rozważania są szkicem do ustalenia szczegółowych zasad redakcyjnych
przyszłego „Słownika gwary spiskiej”. Warto podkreślić na podsumowanie kilka naj-
istotniejszych cech planowanego opracowania: 

1) dokumentacja języka i kultury,
2) wersja gwarowa haseł i przykładów w uproszczonym zapisie, 
3) opis całego zasobu leksykalnego (słownictwo dyferencjalne i niedyferencjalne),
4) charakterystyka geograficzna i socjalna wyrazów,
5) ustalenie etymologii wyrazów.
Trzeba zaznaczyć, że rejestracja pełnego zasobu leksykalnego, chociaż praktycz-

nie trudna do zrealizowania, jest ważna z kilku powodów: 
1) dostarcza informacji o zasobach spiskiej leksyki gwarowej, dyferencjalnej oraz

ogólnopolskiej, niedyferencjalnej, 
2) pozwala dostrzec zróżnicowanie systemu leksykalnego,
3) umożliwi w przyszłości badania porównawcze z innymi regionami,
4) umożliwi badanie zmian w słownictwie w ciągu dłuższych okresów. 
Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie się opracowania „Słownika gwary spiskiej” jest

przedsięwzięciem bardzo ambitnym ze względu na wypracowany model gwarowego słow-
nika regionalnego (por. Kąś 2011). Zrealizowanie wymienionych powyżej założeń będzie
wymagało czasu i pracy. Jednak uważamy, że należy dołożyć starań, aby wielokulturowy
region, jakim jest Spisz, doczekał się naukowego opracowania leksykograficznego.
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SUMMARY

About the project of the Dictionary of the Spisz dialect

K e y w o r d s: the Spisz dialect, a regional dictionary, a dialect vocabulary.
S ł o w a  k l u c z o w e: gwara spiska, słownik regionalny, słownictwo gwarowe.

The article presents preliminary guidelines for the elaboration of the Spisz dialect dictionary.
The dictionary will include all words used by inhabitants of this region. This means, that the collection will
consist of differential words from the Spisz dialect, but also familiar forms from the official language. The



presentation of complete lexical set is important for the following reasons: 1) provides information about
resources of differential local vocabulary and non-differential official vocabulary, 2) reveals differences in
the lexical system, 3) will able to comparative studies with other regions in the future, 4) will allow to study
of changes in the vocabulary over longer period. 

Materials were collected more than last hundred years and have different status. Not all words are used
in the current rural language. Some of them are only known by the oldest inhabitants of the Spisz region.
The dictionary must include information about the contemporary position of lexical units in the dialect
system.

The prospective dictionary will present also the culture of this region, not only vocabulary. A regional
dictionary should be a combination of linguistic studies and to some extent the ethnological description of
a region. An iconography is important complement of a regional dictionary. 
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