
Język mieszkańców wsi Żabno

Lubelszczyzna  jest  specyficznym  regionem,  w  którym  wyróżnia  się  trzy  zespoły

dialektalne,  a  w  ich  obrębie  wydziela  się  mniejsze  zespoły gwarowe.  Mieszkańcy części

wschodniej  Lubelszczyzny  mówili  i  do  dziś  jeszcze  funkcjonują  pewne  pozostałości

polskiego  dialektu  kresowego.  Występują  tu  gwary  Podlasia,  Chełmskiego  oraz  Pobuża

hrubieszowsko  –  tomaszowskiego.  Gmina  Turobin,  w  której  skład  wchodzi  miejscowość

Żabno,  jest  usytuowana w części  zachodniej  Lubelszczyzny,  obejmującej  ścisłe  Lubelskie

z Powiślem i Zamojskie. Według ustaleń dialektologów interesująca nas część Lubelszczyzny

(Zamojskie) należy do terenu dialektu małopolskiego. Część zachodnia sięga po tzw. „Małe

Mazowsze”  oraz  pas  przejściowy  małopolsko  –  mazowiecki,  należące  do  dialektu

mazowieckiego.  Jak  podkreśla  Jerzy Bartmiński  gwary wschodniolubelskie  pozostają  pod

wpływem gwar ukraińskich i dzielą się na podlaską, chełmską oraz Pobuże. Główne strefy

gwarowe rozdziela tzw. gwara zamojska1.

Zmiany zasięgu charakterystycznych cech języków są ściśle  związane z  procesami

demograficznymi i intensywnością kontaktów mieszkańców z regionu z innymi regionami.

Wpływy  małopolskie,  do  dziś  występujące  na  terenie  gminy  Turobin,  a  zwłaszcza

miejscowości  Żabno  wyrażają  się  np.  podwojeniem  spółgłosek:  s,  ż,  sz,  pomiędzy

samogłoskami. Mieszkańcy Żabna, zwłaszcza starsi nadal mówią, że idą do lassu, a nie do

lasu, coś wiśsi a nie wisi czy wieszsza a nie wiesza. 

W 1929 r. Władysław Kuraszkiewicz zapisał treść opowiadania 70 letniego Stanisława

Matjaszka  (pisownia  oryg.),  niepiśmiennego  mieszkańca  wsi  Żabno,  z  okolic  Turobina

w powiecie krasnostawskim:

1 Bartmiński J., O języku folkloru, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN 1973 s. 13 – 
40; 376



Poprawne  (zgodne  z  zapisem)  odczytanie  powyższego  tekstu  sprawia  znaczne

trudności.  Niektóre  słowa  są  zarówno  trudne  do  wypowiedzenia  jak  i  do  zrozumienia.

Przedstawiam  autorskie, uwspółcześnione tłumaczenie, a właściwie uproszczoną wymowę

opowiadania mieszkańca Żabna, posługującego się gwarą. 

Choroba

W jednym roku, już z sześć lot, jak zrobił mi się na gębie bolok [wrzód?], gromotny

jak pięść. Cierpię ten ból, jeść mi się chce, aż tu we czwartek przychodzi jakiś światowy

Niemiec z kroplami. A no powiadam: daj mi lekarstwa, bo mi dolega. Straciłem trzy złote.

Liczyłem łyżeczka po łyżeczce, może i przydużo z początku wypiłem, nic nie ustąpiło: dolega

i dolega, aż się chwieję; to chodzę, to se legę, a tam coś lozie pod serce i po kościach łamie.

No,  trzeba  do  Lublina,  bo  to  coś  niedobrego.  Ja  sobie  myślę:  była  moja  w  szpitalu  w

Żółkiewce, bo coś tego, bez (przez) piętnaście dni, pójdę i ja, może to zgubię.  Ale ja się

trochę zląkł,  że mi bolok wyrżną.  Tam była taka pani w fartuchu, wzięła,  namoczyła coś

czarnego, ale jak nacisnęła, to ja zemdlałem. Zrywam się i klnę: co to taka za cholera! No i w

ostatnim razie poszedłem sobie i pojechałem do domu. Siostra cioteczna powiada (mówi), że

jest taki chłop, z takich zamówników, co jak zamówi to wyleczy. Myślę sobie: pomrę raz;

jedziem. Przyjechaliźwa z synem do Stużonek do niego, do lasu, a on pyta się, co jest. Później

pyta się czy mam pieniądze. Dziewczocha (dziewczyna) przyniosła wódki, tośwa siedzieli bys

2 Wybór polskich tekstów gwarowych, K. Nitsch; Wyd. 2 zm. przez autora, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1960 s. 150



(przez) cały dzień, a on zamawiał. Co tu dużo opejdywać (opowiadać?). Przyjechaliźwa do

dom, zlazłem z fury, macam się – guza nie ma! Paklepa ciekawy zaraz przylatuje, a guza nie

ma, na dziś dzień. Ja sam w to dawniej nie wierzyłem, a teraz wierzę, bo to jakoś czerepo

żułwa (skorupą żółwia?) nacierał po tym guzie. No i do rozpuku śmiać się chciało, bom się

bał tego wyżynania...

Podobnie jak w poprzednim przypadku rozmówca, posługując się gwarą opowiada

badaczowi o wyjątkowo lekkiej zimie, jakiej nie pamiętają najstarsi ludzie ale też ciekawą

historię o człowieku, który chciał odkupić diabła od mieszkańca Żabna. 

1. Takiej  łagodnej  zimy  przez  całą  zimę  nie  pamiętam  nigdy  na  świecie.

Naprawdę, jak potrzymał mróz, to od nowego roku do Trzech Króli, a potem

wzięło  ze  dwa  mrozy  i  koniec.  Ja,  choć  mam  siedemdziesiąt  lat,  a  nie

pamiętam  a  i  napsymir  (na  przykład?)  Kozi  będzie  miał  już  przeszło

osiemdziesiąt, a może ma i sto parę, ja nie wiem, bo już i w rozumie może

3 Kuraszkiewicz W.., Dialektologia: przegląd gwar województwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno – 
gospodarcza województwa lubelskiego: zagadnienia podstawowe, T. 1., red. Ignacy Czuma, Lublin: Drukarnia 
Państwowa w Lublinie 1932 s. 316



błądzić  czasem,  a  też  nie  pamięta  (takiej  zimy?).  O! ja  też  nie  zważom(?)

więcej.

2. Omiotek opowiadał i za pieniądze i za wódkę, naprawdę Boże, nie wiadomo

co. A ona (pani we dworze) pisała, jak to w ten czas było. Tu był taki Kania i

ktoś  mówił/opowiadał/gadał,  że  ma  diabła.  A Franek przyjechał  kupić  tego

diabła. Ponoć macie diabła, to ja chce kupić. A Kania mówi: mam trzy, czy

kupicie starego, czy dwóch młodych? Zgodziły się i Franek Kani coś dał, ale

nie chodził oglądać tych diabłów i dał Kani pieniądze za te diabły. A gdzie ich

macie? A na polu. A on miał trzy kamienie; ten ciężki to stary, a tu macie dwa

młode. Omiotek to umiał (znał) i często opowiadał. To pamiętam.

Wraz z rozwojem cywilizacji obejmującym zmiany w sferze agrarnej, zawodowej i

wykształcenia zachodziły też  zmiany kodzie  językowym,  co jest  szczególnie  widoczne w

procesie  różnicowania  się  sytuacji  językowej  na  wsi.  W związku z  nowymi wyzwaniami

cywilizacyjnymi, migracjami ludności, rosnącą liczbą ludności z wyższym wykształceniem,

gwary będące  odmianą  polszczyzny charakterystyczną  dla  środowiska  wiejskiego  zaczęły

zanikać.  Obecnie gwarą posługuje się tylko najstarsze pokolenie mieszkańców wsi.  Są to

zazwyczaj osoby, które nie zdobyły pełnego wykształcenia lub nie kontynuowały nauki po

ukończeniu  szkoły  podstawowej  i  pozostały  w  środowisku  lokalnym.  Osoby  młodsze

posługują się kodem mieszanym, będącym połączeniem elementów gwary charakterystycznej

dla danego regionu wiejskiego,  form przyswojonych z polszczyzny potocznej  oraz języka

literackiego.  Młodsze  pokolenie  wywodzące  się  ze  wsi  jest  coraz  lepiej  wykształcone,

podejmuje  pracę  zarobkową  w  mieście,  tym  samym  zaczyna  operować  językiem

charakterystycznym dla środowiska, w którym przebywa. Niemniej część tych osób pamięta i

rozumie wyrażenia gwarowe typowe dla wsi, w której wcześniej mieszkali. Ponadto część z

nich  odwiedzając  rodzinne  strony potrafi  niejako „przestawić”  się  i  w rozmowie  używać

zwrotów, powiedzeń, wyrażeń gwarowych zapamiętanych z dzieciństwa4. 

Józef  Kąś  podkreśla,  że  szczególnie  szybkie  i  duże  zmiany zachodzą  w warstwie

leksykalnej gwary. Wynikają one zdaniem autora „z najmocniejszego związku tego właśnie

podsystemu  z  rzeczywistością  pozajęzykową.  Podsystem  leksykalny  jest  najbardziej

otwartym,  co  sprawia,  że  z  jednej  strony  z  łatwością  przenikają  do  niego  jednostki

odzwierciedlające dokonujące się przeobrażenia cywilizacyjne wsi, z drugiej zaś – na skutek

4 Ożóg  K.  ,Język  polskiej  wsi  na  tle  przemian  współczesnej  polszczyzny,  [w:]  Teoretyczne,  badawcze  i
dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gajda, Łódź: ŁTN 1998 s. 119 - 125



wartościowania wiejskiego i (w uproszczeniu) miejskiego typu kulturowego przyjmowanie

nowych jednostek przyspieszane jest przez działanie czynników psychologicznych”5.

Zmiany  te  zmierzają  w  dwóch  kierunkach:  zanikania  dawnego  słownictwa  i

przyswajania nowego słownictwa. Pierwszy przypadek jest  konsekwencją np.  zaprzestania

wykonywania  pewnych  prac,  czynności,  pozbywania  się  nieużywanych  już  narzędzi  czy

tradycyjnych przedmiotów. Wpływa to najpierw na osłabianie gwarowych nazw, a następnie

na ich zupełne wyeliminowanie z języka. Obecnie, czytając dziecku książeczkę napisaną np.

w połowie ubiegłego wieku jesteśmy zmuszeni do wyjaśnienia niektórych nazw przedmiotów,

które wtedy były w powszechnym użyciu a dziś nie są używane w ogóle, np. tara do prania,

lampa naftowa, inkaust, stalówka, wyżymaczka, baranica itp. Wynika to stąd, że skoro coś

jest nieużywane nie ma potrzeby, by o tym mówić i go nazywać. Istotne jest to, że zanikają

nie  tylko  pojedyncze  wyrazy  ale  całe  kategorie  nazewnicze,  związane  z  wykonywaniem

pewnych prac.  W odniesieniu do interesującego nas  terenu Żabna można tu  posłużyć  się

przykładem  uprawy  i  obróbki  lnu.  Dawniej  na  tych  terenach  w  każdym  gospodarstwie

zajmowano się uprawą lnu, w wielu także tkactwem. Obecnie nie ma już we wsi gospodarzy,

którzy się tym zajmują, zatem nikt nie używa już ani narzędzi potrzebnych do uprawy lnu ani

nie  stosuje  nazewnictwa  z  nim  związanego.  Zauważa  się  nie  tylko  zanikanie  nazw

dotyczących prac gospodarskich, ale też innych dziedzin życia wiejskiego np. pożywienia,

wyposażenia domów, strojów.

Na  zanikanie  bądź  swoiste  przetwarzanie  wyrażeń  gwarowych  wpływa

rozpowszechnianie form kultury masowej, poprzez telewizję, prasę, Internet. Ponadto nie bez

znaczenia jest przejmowanie miejskich wzorców zachowań, które są wyżej wartościowane

przez  mieszkańców  wsi.  W  konsekwencji  prowadzi  to  do  powstawania  tzw.  zjawiska

wariantywności leksykalnej, który jak podkreśla Helena Grochola polega na występowaniu

wariantów gwarowych oraz ich niegwarowych odpowiedników w słownictwie mieszkańców

wsi. Jest to proces żywy i wieloaspektowy, np. odzienie – odzież, świekra – teściowa. Osoba,

o czym wspomniano wyżej  może dokonać swobodnego wyboru,  który wariant  wybrać.  Z

kolei na zastosowanie któregoś z wariantów bezpośredni wpływ ma rozmówca oraz to, czy

jest  to  rozmowa  oficjalna,  np.  w  urzędzie,  w  szkole  czy  też  rozmowa  nieoficjalna,  ze

znajomym czy z  sąsiadem.  Zjawisko to  bezsprzecznie  prowadzi  do ubożenia  i  zatracania

rodzimej gwary, co wynika głównie z częstotliwości kontaktu z kulturą miejską i językiem

ogólnym. Im częściej dana osoba przebywa w środowisku osób posługujących się językiem

5 Kąś J., Metodologia badań leksyki gwarowej w kontekście współczesnych przemian kulturowych i społecznych,
[w:] Gwary dziś, T. 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2001 s. 191 - 192



ogólnym,  potocznym ale  bez  charakterystycznych  cech gwarowych,  tym szybciej  niejako

„usunie” ze swojego zasobu słownikowego wyrażenia gwarowe, chcąc dostosować się do

kręgu  współpracowników,  znajomych,  środowiska,  w  którym  żyje  i  pracuje.  Ponadto

codzienny kontakt  ze  środkami  masowego przekazu,  a  zwłaszcza  z  telewizją  sprawia,  że

nawet starsze pokolenia, które dotychczas bez żadnych zahamowań posługiwały się językiem

gwarowym zaczynają  coraz  częściej  wplatać  wyrażenia  i  zwroty niegwarowe6.  Zanikaniu

gwar sprzyja także konieczność poznania nowych, często obcobrzmiących nazw, związanych

z  nowymi  realiami  ekonomicznymi,  np.  bankomat,  hipermarket,  komputer,  reklama,

monitoring. Ze względu na konieczność korzystania np. z wymienionych urządzeń zarówno

osób młodych jak i starszych ich nazwy są obecnie w powszechnym użyciu, z ta różnicą, że

osoby  starsze  zachowują  zazwyczaj  gwarową  fonetykę  w  ich  wymowie,  np.  kómputer,

bankomat, rekłama, unija. Niemniej bardziej otwarci na wpływy językowe są ludzie młodzi,

którzy  starają  się  nie  używać  wyrażeń  gwarowych,  wręcz  wstydzą  się,  gdy  podczas

wypowiedzi powiedzą coś „po wiejsku”. Młode pokolenie mieszkańców wsi, bez względu na

region można nazwać pokoleniem dwujęzycznym. W rozmowach nieoficjalnych nierzadko

nadal  posługują  się  kodem  gwarowym  pomieszanym  z  kodem  ogólnym,  natomiast  w

sytuacjach oficjalnych posługują się polszczyzna ogólną, uważając, by do wypowiedzi nie

„przekradły” się wyrażenia czy zwroty gwarowe7. 

Zdaniem  Jerzego  Bartmińskiego,  gwara  „bezpowrotnie  traci  w  środowiskach

wiejskich przywilej bycia jedynym środkiem komunikacji społecznej”8. Obecnie, ze względu

na dużą migracje mieszkańców wsi, podnoszenie poziomu wykształcenia osób wywodzących

się ze środowiska wiejskiego oraz wpływy kultury globalnej trudno określić mowę wiejską

jako czysto gwarową, gdyż jak podkreśla Halina Kurek „nie odzwierciedla rzeczywistości

językowej współczesnego środowiska wiejskiego”9. 

Obecnie  trudno  jest  już  dotrzeć  do  „czystej”  gwary,  dlatego  tak  ważne  jest

rejestrowanie  tego,  co  jeszcze  z  gwary  zostało  w środowisku  wiejskim.  Jest  to  możliwe

między innymi dzięki rozmowom, wywiadom z najstarszymi mieszkańcami wsi. 

W miejscowości Żabno, w gminie Turobin nadal można usłyszeć gwarowe wyrażenia

i zwroty. W niniejszej pracy przedstawiam te, które wśród starszego pokolenia są nadal w

6 Grochola – Szczepanek H.,  Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Kraków: Prace IJP
PAN 139, IJP PAN 2012 s. 59 - 60
7 Tamże, s. 266
8 Bartmiński J., O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego, Lublin: Wydawnictwo
UMCS 1997 s. 222
9 Kurek  H.,  Przemiany  językowe  wsi  regionu  krośnieńskiego:  studium  socjolingwistyczne,  Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 1995 s. 12



powszechnym  użyciu.  Prawdopodobnie  niektóre  z  nich  można  usłyszeć  także  w  innych

regionach  Polski,  niemniej  przyjmujemy,  że  są  one  charakterystyczne  właśnie  dla  tej

miejscowości i jej okolic: 

A

A ino – gdzież tam – niemożliwe, nie

Altaż paltaż – byle jak

B

Baja – spódnica

Bebechy - wnętrzności

Biec chatałaja - szybko

Bisiodka – wał ziemi (usypane podwyższenie) wokół domu

Bobka – babka do klepania kosy

Bonować – szukać, szperać

C

Chaić (zchaić) – tracić/stracić, np. czas

Choda zrobić – nie można

Churma - grupa

Ciochać – dużo, długo chodzić, biegać

Cupka (w cupka) – szybko

Czochrać – czesać – np. len

Czuja – kaptur

D

Deszczkowice – Deszkowice

Deszczka – deska

Do lajsu – do lasu

Do wyrypu – szybko

Drański – niegrzeczny

Dropać - drapać

Drwal – ktoś, kto nic nie robi

Dryga – galareta 

Dziug – byle co

F

Firgoł – ktoś przekorny, zły, nie umiejący się zachować

Folga – przerwa



Folgować - przestawać

G

Gmyrać – szukać

Gumowiec – wóz konny [elementy wozu: barc, naszelnik, rozwora, ryczon, kłonice, dyszel,

stenwaga, gnojownice, burty, dennica, zatyłki]

Gwaręczyć – zabijać, mordować

H

Habuzie – krzaki, zarośla

Hacel – gwóźdź do kucia konia

Halasdra - grupa

Hańto – tamto

Hołobla – coś dużego

Hajdać - hustać

Hyl/ na hylu – na przeciągu

Hyle? – ile?

J

jendyk – indyk

jes - jest

Jęty – zdolny (Żabno)

Jidz – jedz

Jes – jest

Jojko – jajko (Gródki)

K

Kafton - kaftan

Kał – kałuża

Kiedajszy – jak dawniej

Kieści/ w kieści – kiedyś

Kitlamacha – coś gęstego

Kitwasić – mieszać coś

Kołmierz - kołnierz

Kopystko – drewniana łyżka do mieszania

Krajzega – piła tarczowa

Krent – kret

Ksiundz – ksiądz (Czernięcin)



Kuczka – wiązka, np. koniczyny, zboża

Kuczy, kuczyć – tęsknić

Kukawka - kukułka

Kuń – koń

Kurteple – strzępy

Kwirutać – ciężko iść, z mozołem

Kycać - skakać

L

Leciałam hatałaja – biegłam szybko

Letnik – letnie ubranie

Ligoj – połóż się

Lość – iść

Lotoć – latać

Lotoć w dyrdy – biec szybko

Lozie – idzie

Lyn – len (Czernięcin)

M

Miemiec - Niemiec

Miendza – miedza (Żabno)

Mindza – miedza (Czernięcin)

Mitrężyć – tracić czas

Mlazgaty – rozgotowany

Mniumni - malutki

Mokradlo – bagno, mokradło

Móldmy się – módlmy się

N

Na hylu – na przeciągu

Na pryku – z przodu

Na szagę – na ukos

Na szczęt – do końca coś wykonać, zrobić

Na sztymbakier – w poprzek

Nałabudać – coś zgromadzić

Niuch – nos

Nojdus – nieślubne dziecko



O

Ochajny – schludny, czysty

Odziwać się – ubierać się

P

Palestrant – wesołek, ktoś robiący psikusy

Pąchać – chuchać

Pocirz - pacierz

Podołek, zapaska - fartuszek

Poliwka - zupa

Pomuchla – coś grubego, dużego

Porka – zupa owocowa

Przódy – przedtem, wcześniej

R

Raszpla – pilnik płaski

Rechać - brudzić

Rępnia - błoto

Rozczapierzyć – otworzyć

Rozmamłany - niechlujny

S

Sień – przedpokój, korytarz

Sikty – mocz

Skopcić się – zajść w ciążę

smentarz – cmentarz

sporo - szybko

stępa – narzędzie drążone w pniu do obróbki kasz

Stworyczów - Tworyczów

Sujda – luka, wąskie przejście

Syrzenie – ser ze śmietaną, twarożek

Szantrapa – ktoś źle wyglądający ale też ktoś kogo uważa się za złośliwego, podstępnego

Szarputa – ktoś niezgrabny

Szczodroki – kolędowanie (na św. Szczepana)

Szlaga - głowa

Szołmon – ktoś robiący zamęt

Szowiać – poniewierać



Sztalugi - rusztowanie

Sztamajza – dłutko

Sztejzaga – piła poprzeczna leśna

Szufrygiel – zasuwka

Szuliwrot – ktoś prędki

Syr – ser (Żabno)

Ś

śklonka – szklanka (Żabno)

Ślabizować – czytać z trudem, rozczytywać

Śloga - głowa

Loszka – coś do wbijania

Śpital – szpital

Świszczypał – ktoś niepoważny, wesołek

T

Tamoj - tam

Tamto – hańto – to i owo

Taszczyć - nieść

Toczka – taczka (Żabno)

U

Umorusany - brudny

Uniwersalka - wersalka

W

W kieści - kiedyś

W lejsie – w lesie

W te pędy – teraz, już, szybko

W trymiga - szybko

Wichajster – bliżej nieokreślona ruchoma część jakiegoś mechanizmu 

Wiesna - wiosna

Wijszać coś – wieszać coś

Winkiel – kąt prosty, za rogiem

Wiuga – brzydka pogoda

Woga – waga (Żabno)

Wopno – wapno (Żabno)

Wysiudać – wyrzucić, usunąć kogoś z miejsca



Wyszowiany – zabrudzony

Wywłoka – kobieta lekkich obyczajów

Z

Za pazucho – za koszulą, bluzką, za kurtką

Zacharapsić – zabrać, ukraść

Zaczeplać - zabrudzić

Zapaplane - zabrudzone

Zapard – stare jajko

Zaprzyj – zamknij

Zaślochany - zabrudzony

Zawyżyć – źle utrzymywać (np. krowę)

Zbuk- stare jajko

Zelga - odwilż

Zełknąć – zjeść

Ziorgać - mówić

Zomieć – zamieć

Ź

Źbik (źbiki) - katar

Ż

Żołmierz - żołnierz10

10 Materiały zebrane przez Jadwigę i Henryka Tomaszków oraz Zofię Szafraniec z Żabna


