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Wstęp 

1. Cel i metoda pracy 

Niniejsza praca powstała w wyniku badań terenowych, prowadzonych w 2000 r. w pół

nocnym Kazachstanie w obwodzie kokczetawskim (por. rys 1.), wśród zamieszkujących 

tam od ponad sześćdziesięciu lat Polaków deportowanych z Ukrainy. Badania te mogły 

być prowadzone po dłuższej przerwie w okresie gwałtownie zmieniającej się rzeczywisto

ści politycznej, ekonomicznej i etniczno-kulturowej na terenach byłego Związku Radzie

ckiego. Program badawczy został zrealizowany w dwóch ośrodkach: we wsi Gorkoje oraz 

w Kokczetawie, stolicy obwodu kokczetawskiego, wśród najstarszych przedstawicieli Po

laków, w ich mieszkaniach i za ich zgodą. 
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• 

Shan 

Clfl A 

.. � ,.� 

O E 



10 

··-, : 
' 

I 
I,_,,_, 

lCOR 

Wstęp 

I 

I 
O< orl.o,L 

L.,_,_ 

I 

I 
YR '1b1Q 

.. - .. -·., 
,: 

I .il:,_ : ! 
I TepHOBKa l 
: -, o . 

ojQ 
. l<ypanamKuHo: 

.· I 

I 

/ 

i 

_ ... -

Rys. 2. Okolice Kokczetawu. 

Wynikiem badań i jednocześnie celem opracowania jest opis fonetyczny samogłosek 

ustnych akcentowanych w kontekście obustronnie neutralnym, występujących w mowie 

Polek z Kazachstanu na tle wokalizmu polskich gwar południowokresowych i polskiego 

języka ogólnego oraz języków rosyjskiego i ukraińskiego, wykorzystujący w szerokim 

stopniu osiągnięcia metodologiczne fonetyki akustycznej, a także statystyki. Takie podej

ście do analizowanego materiału wymogła złożoność obserwowanej rzeczywistości fone

tycznej, wynikająca z działania rozmaitych czynników socjalnych i indywidualnych doty

czących badanych informatorów, takich jak: miejsce pochodzenia respondentek, wiek, 

wykształcenie, stosunki narodowościowe panujące na Ukrainie i w Kazachstanie i zwią

zany z nimi wpływ języka ukraińskiego, a także w mniejszym stopniu rosyjskiego, brak 
kontaktu z polszczyzną ogólną. 

Zastosowanie do opisu samogłosek ustnych metod wypracowanych przez fonetykę 
akustyczną pozwalało na obiektywne ustalenie rozproszenia realizacji badanych samogło

sek w mowie jednostki, zaś podejście statystyczne umożliwiło uchwycenie cech najbardziej 

typowych i charakterystycznych badanego języka'. W tym względzie opracowanie to na-

1 Kwestią problematycznąjest, czy mówić o języku polskim w Kazachstanie, czy o gwarach polskich. J. Sierociuk 
uważa, że wymiennie można stosować terminy gwara polska i język polski [Sierociuk 1996, 150]: ,,Na uwagę zasługuje 
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wiązu je z jednej strony do badań akustycznych nad samogłoskami polskiego języka ogól

nego, prowadzonych przez prof. W. Jassema i jego zespół, z drugiej zaś do badań dialek

tologicznych prowadzonych pod kierownictwem prof. W. Doroszewskiego, stanowiąc jed

nocześnie ich rozwinięcie poprzez zastosowanie fonetyki akustycznej w dziedzinie 

dialektologii. Takie podejście metodologiczne umożliwiło w pewnym stopniu rozwiązanie 

podstawowego dla dialektologa zagadnienia, jakim jest stosunek percepcji słuchowej do 

rzeczywistego brzmienia głosek. 

Rozprawa ma charakter wieloaspektowy, a także w pewnym stopniu prekursorski. Jest 

to praca z zakresu fonetyki synchronicznej, ale przyjęta metoda badań i opisu pozwala na 

zaliczenie jej do fonetyki akustycznej. Ze względu na dialektalną genezę badanych idio

lektów, a także porównywanie uzyskiwanych danych z danymi dla innych języków, praca 

przynależy także do nurtu dialektologii opisowo-porównawczej. W rozprawie, po raz 

pierwszy w polskiej dialektologii w tak szerokim stopniu, zastosowano metody fonetyki 

akustycznej. Dotychczas identyfikacji głosek w gwarach polskich dokonywano najczęściej 

na drodze odsłuchu z kaset magnetofonowych i trudno się temu dziwić. Podjęcie tego za

gadnienia jako problemu badawczego fonetyki akustycznej było do niedawna trudne, a oko

ło sześćdziesięciu lat temu właściwie niemożliwe, bowiem drgania akustyczne powstające 

w procesie mówienia są bardzo złożone i do lat czterdziestych techniki nagrywania oraz 

analizy akustycznej nie były na tyle subtelne, by umożliwić dostatecznie dokładne pomia

ry w granicach rozsądnego czasowo nakładu pracy. Jednak mimo kilkudziesięciu lat, w cią

gu których akustyczna analiza mowy poczyniła szybkie postępy, prace dotyczące zjawisk 

fonetycznych zachodzących w gwarach, czy to rdzennie polskich, czy to występujących 

obecnie poza granicami naszego kraju w dalszym ciągu prowadzone są na zasadzie odsłu

chu z nienajlepszej jakości nagrań. Dane, których dostarcza fonetyka akustyczna pozwa

lają dziś na obiektywne, precyzyjne i wyczerpujące charakteryzowanie dźwięków wystę

pujących w mowie. Ponadto technizacja warsztatu badawczego językoznawcy, zwłaszcza 

dialektologa - fonetyka, jest konieczna, jeśli wyniki jego badań mają nie odbiegać pozio

mem od innych nauk, przede wszystkim ścisłych, przyrodniczych i technicznych. 

Zastosowane w pracy metody akustyczne pozwoliły na szybkie uzyskanie spektrogra

mów samogłosek występujących w mowie badanych Polek oraz łatwe porównanie ich 

między sobą oraz z danymi akustycznymi dla samogłosek innych języków. Pozwoliło to 

fakt, że w powszechnym odbiorze nie funkcjonuje tam [w Kazachstanie - JG] tak wyraźnie postrzegana na terenach 

Polski etnicznej, opozycja gwara : język ogólny (oczywiście w odniesieniu do polszczyzny). Z powodu braku kontaktu 

tamtejszej ludności z polskim językiem literackim podstawowa opozycja przestaje funkcjonować, a to, co z punktu 

widzenia ogólnej teorii rozwoju języka jest gwarą, postrzegane jest jako język polski (w znaczeniu bardziej ogólnym)." 

. Ananiewa używa dla określenia mowy Polaków w Kazachstanie terminu polszczyzna kazaska [Ananiewa 1984, 90]. 

Trudno na obecnym etapie badań określić, jaki jest status tego języka. Jego podłoże jest niewątpliwie gwarowe polskie, 

zatem raczej należy mówić o gwarach, lecz cechy polskie zatarły się już tak mocno w wyniku przede wszystkim inter

ferencji ukraińskich, że trudno wskazać jakąś konkretną gwarę wyjściową. Powstaje pytanie, czy w ogóle mamy jeszcze 

do czynienia z gwarami polskimi. Przeprowadzone w tej pracy analizy wykazały, że badane osoby realizują akcentowane 

samogłoski ustne zgodnie z normami ukraińskimi, a nie polskimi (por. rozdz. Realizacja akceniowanych samogłosek 

ustnych w mowie badanych osób). Nie wszyscy też Polacy, choć jednak jest ich zdecydowana większość, posługują się 

polskimi gwarami południowokresowymi. W trakcie badań spotkałam także potomka zesłańca z XIX w., posługującego 

się dość dobrze polskim językiem ogólnym, choć z silnymi naleciałościami rosyjskimi. Zatem, według piszącej te słowa, 

najlepszym obecnie terminem jest język Polaków w Kazachstanie. 
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na określenie, że realizowane przez respondentki głoski nie są zgodne z normami polskimi, 

lecz należą już do systemu fonetycznego ukraińskiego. Ponadto pokazano, że akcentowane 

samogłoski [i] oraz [y], a u niektórych osób także [u], wyraźnie obniżają swoją artykulację. 

W dotychczasowych opracowaniach fonetycznych polszczyzny południowokresowej zja

wisko to notowano rzadko. Opisy fonetyki gwar polskich na Ukrainie potwierdzają szcząt

kowe zachowanie odmiennych kontynuantów dawnych samogłosek pochylonych. Prze

prowadzona w rozprawie analiza nie stwierdziła ich istnienia w mowie badanych osób. 
Opis badanych samogłosek zakładał także analizy porównawcze z odpowiednimi głos

kami polskiego języka ogólnego, języka ukraińskiego i rosyjskiego. Miały one na celu 

określenie, w jaki sposób badane samogłoski różnią się pod względem akustyczno-artyku

lacyjnym od odpowiednich samogłosek polskiego języka ogólnego, a także, w jakim stop

niu języki ukraiński i rosyjski wpłynęły na ich wymowę. Porównania dokonano poprzez 

zestawienie wartości dwóch pierwszych formantów dla samogłosek występujących w mo
wie informatorek z odpowiednimi danymi dla samogłosek porównywanych języków, któ

re uzyskano na podstawie własnych badań. W odniesieniu do języka ukraińskiego wyko

rzystano także ukraińskie prace dialektologiczne2
• 

Podjęto również próbę określenia, czy cechy dotyczące akcentowanych samogłosek 

ustnych, znane z opisów fonetycznych polskich gwar południowokresowych środkowej 

Ukrainy, są kontynuowane w niezmienionym stanie na terenie Kazachstanu czy też uległy 
już pewnej ewolucji. Tutaj najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie analizy po

równawczej wymowy respondentek z wymową najstarszych Polaków mieszkających w ich 

rodzinnych wsiach na Ukrainie. Jednak informatorki pochodziły z miejscowości, których 

język nie został do tej pory zbadany, dlatego za punkt odniesienia posłużyły opisane gwa

ry wsi sąsiednich tego samego rejonu. Zastosowanie metod fonetyki akustycznej do tego 

typu porównań było jednakże niemożliwe z powodu prowadzenia badań nad gwarami pol
skimi na Ukrainie odsłuchowymi, tradycyjnymi metodami. Minusem tego typu metodolo

gii jest nie tylko brak odpowiednich danych, czyli wartości formantów FI i F2, ale także 

niemożność uchwycenia w sposób zadowalający wszystkich cech fonetycznych, np. stop

nia obniżenia wymowy samogłosek wysokich akcentowanych, zwłaszcza przy szybkim 

tempie mowy informatora, czy dokładnego określenia artykulacji danej głoski. Dlatego też 

przeprowadzone porównanie ma jedynie charakter orientacyjny, ukazujący, że podobną 

cechę notowano także w polskich gwarach na Ukrainie.3 Materiał do porównania z innymi 

polskimi gwarami południowokresowymi pochodzi przede wszystkim z artykułów publi

kowanych w Studiach nad polszczyzną kresową pod redakcją W. Werenicza i J. Riegera 

(t. 1-6), następnie pod redakcją J. Riegera.4 

2 Korzystano przede wszystkim z prac: W. Kuraszkiewicz, Za,ys dialektologii wschodnioslowia1iskiej, Warszawa 
1963, F. T. Żyłko, Na,ysy z dia/ektolohiji ukrajinśkoji mo"y, Kyjiw 1966 oraz J. Ziłyński, Opis fonetyczny języka ukra

iń kiego, Kraków 1932. 
3 Biorąc pod uwagę genezę polskich gwar południowokresowych, należałoby także przeprowadzić ich porównanie 

z opisanymi przez K. Nitscha [Nitsch 1957), a następnie przez K. Dejnę [Dejna 1993) gwarami Polski etnicznej. Trudno
ści pogłębia znowu brak danych akustycznych dla głosek występujących w gwarach na terenie Polski. 

4 Studia nad polszczyzną kresową, t. ł-Vł, red. W. Werenicz, J. Rieger, Wrocław 1982-1991, t. Vll, red. J. Rieger, 
Wrocław 1992. t. VHI-IX. red. J. Rieger, Warszawa 1995-1999. 
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Analizy fonetyczne zostały w pracy poprzedzone opisem warunków historycznych i so

cjolingwistycznych, w jakich żyły respondentki Omówiono pochodzenie skupisk polskich 

na Ukrainie i w Kazachstanie oraz politykę władz radzieckich wobec polskiej mniejszości, 

przytoczono dane demograficzne ukazujące wielonarodową społeczność, wśród której żyli 

Polacy. Skupiono się na faktach przypadających na dzieciństwo i młodość badanych osób, 

a więc na lata 1921-1936 na Ukrainie, które sprzyjały w pewnym stopniu utrzymywaniu 

i rozwijaniu polskości. Powstała wówczas sieć szkół i placówek kulturalno-oświatowych, 

w których Polacy „w większym niż dotychczas stopniu mieli kontakty językowe bierne 

i czynne z językiem ogólnopolskim (i/albo dialektem kulturalnym) w wersji nie tylko mó

wionej, ale także i pisanej." [Rudnicki 2000, 33]. Po zesłaniu do Kazachstanu przerwane 

zostały jakiekolwiek kontakty z polskością. Polacy nie mogli opuszczać swoich miejsc 

zamieszkania ani kontaktować się z ludnością polską sąsiednich wsi. Jedyną dopuszczalną 

formą kształcenia była podstawowa i bardzo rzadko średnia szkoła rosyjska. 

Praca składa się z sześciu zasadniczych rozdziałów. Centralne miejsce zajmuje roz

dział IV. Analiza materiału, który zawiera materiał wyrazowy, wykresy i krótkie komen

tarze dotyczące każdej analizowanej samogłoski u poszczególnych respondentek. Nato

miast interpretacje i porównania podsumowujące wymowę danej samogłoski u wszystkich 

osób zebrano na końcu każdego odpowiedniego podrozdziału. Szerzej o metodach opisu 

zebranego materiału traktuje rozdział III. Metody badań i opisu zjawisk fonetycznych. W roz

dziale V. Realizacja akcentowanych samogłosek ustnych w mowie badanych osób przed

stawiono czworoboki artykulacyjne akcentowanych samogłosek ustnych dla każdej z ko

biet na tle odpowiednich czworoboków dla języków polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego 

oraz na tle norm przede wszystkim ukraińskich. Pozwoliło to na określenie czy badane 

samogłoski są głoskami polskimi czy może już ukraińskimi. Dodatkowo ukazano także 

zakresy rozproszenia poszczególnych samogłosek. Próbę określenia specyfiki badanego 

języka w zakresie akcentowanych samogłosek ustnych zawiera rozdział Vl. Wnioski koń

cowe. Uzupełnienie pracy stanowi płyta zawierająca wybór tekstów ilustrujących mowę 

badanych osób. 

2. Miejsce i zakres prowadzenia badań terenowych 

Materiał badawczy został zgromadzony we wsi Gorkoje oraz w Kokczetawie w pół
nocnym Kazachstanie w czerwcu - sierpniu 2000 r.5 Wieś Gorkoje (nazwa pierwotna to 

Kołchoz 1 Maj, w 1972 r. zmieniono ją na wieś im. M. Gorkiego) to obecnie prywatne 

przedsiębiorstwo rolne, które leży około sześćdziesięciu kilometrów na północny-zachód 
od Kokczetawu. We wsi istnieje jedenastoklasowa szkoła z językiem wykładowym rosyj

skim. Od 1991 r., z przerwą w latach 1996-1998, odbywa się w formie zajęć fakultatyw

nych nauka języka polskiego, początkowo prowadzona przez nauczycieli z Polski, a od 

5 Badania przeprowadzono dzięki finansowej pomocy Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszaw
skiego prof. dr hab. Stanisława Dubisza, Fundacji „Oświata Pol ka za Granicą" oraz Studium Doktoranckiego Wydziału 

Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
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1998 r. przez miejscową nauczycielkę. W Gorkoje istnieje także kaplica, urządzona w pry

watnym domu, gromadząca w piątki i niedziele Polaków i Niemców oraz budynek admi

nistracyjny, w którym mieści się urząd pocztowy i księgowość obecnego przedsiębiorstwa 

rolnego. Według aktualnych danych uzyskanych na podstawie gminnych ksiąg ewidencyj

nych wieś zamieszkuje 701 osób, z czego 300 deklaruje narodowość polską. 

W Kokczetawie, stolicy rejonu kokczetawskiego należącego do obwodu ak:molińskie

go, ma swoją siedzibę Związek Polaków w Kazachstanie. W budynku Związku można 

dostać polskie książki i podręczniki do nauki języka polskiego, dwa razy w tygodniu od

bywają się tu kursy języka polskiego dla młodzieży, dorosłych i kandydatów na studia 

w Polsce, organizowane są uroczystości religijne i państwowe (3 Maja, 11 Listopada). Przy 

Związku istnieje od 1992 r. zespół folklorystyczny „Stepowe kwiaty", mający w repertu

arze polskie pieśni religijne i pieśni różnych regionów Polski. W latach 1994-1995 wyda

wany był Informator Polski. Biuletyn Informacyjny Związku Polaków w Kazachstanie. 

Związek zajmuje się także organizacją wyjazdów dzieci na wakacje do Polski oraz repa

triacją Polaków z Kazachstanu. Od 1991 r. w Instytucie Pedagogicznym w Kokczetawie 

kształci się kadrę polonistyczną. W Kokczetawie istnieje także parafia katolicka św. Anto

niego Padewskiego. Na niedzielnych mszach w nowym budynku kościoła (1997 r.) spoty

kają się Polacy starszego pokolenia. Według danych spisu powszechnego z 1989 r. w Kok

czetawie mieszka około 2669 Polaków.6 

Uzyskane nagrania zawierają wywiady z respondentami nagrywane na kasety cyfrowe 

firmy Sony, z wykorzystaniem magnetofonu tejże firmy. Nagrany materiał to około szes

nastu godzin rozmów, głównie o charakterze wspomnieniowym (m.in.: wywózka do Ka

zachstanu, głód na Ukrainie i w Kazachstanie w okresie II wojny światowej, ucieczki na 

Ukrainę, życie na Ukrainie, organizacja życia religijnego w Kazachstanie). Oprócz wywia

dów nagrania zawierają materiał leksykalny z zakresu takich działów słownictwa jak: czę

ści ciała, stopnie pokrewieństwa, sad, ogród warzywny, kolory, świat zwierzęcy, który 

zebrano, stosując Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego pod red. W. Doroszew

skiego 7. W pracy z informatorami najlepiej sprawdziła się metoda wizualna: pytanie „Jak 

się nazywa ... ?" uzupełniało wskazanie odpowiedniego obiektu lub obrazka w kwestiona

riuszu. Pytania dotyczące stosunków pokrewieństwa oraz wszystkie pytania wykluczające 

zastosowanie metody wizualnej zostały przetłumaczone na język rosyjski, aby ułatwić in

formatorom ich zrozumienie. Wszystkie rozmowy prowadzono w sytuacji oficjalnej, co 

jednak nie miało większego znaczenia, gdyż informatorzy posługiwali się jedyną znaną 

sobie odmianą języka polskiego, czyli gwarą połudoiowokresową. Wywiady poprzedzała 

ankieta socjolingwistyczna, która obejmowała dane biograficzne informatora (miejsce 
i data urodzenia, narodowość, wykształcenie, zawód), losy życiowe (miejsce zamieszkania 

na Ukrainie, kontakt z polską szkołą, deportacje), historię rodziny (miejsce urodzenia, na

rodowość rodziców i dziadków, rodzina w Polsce), sfery użycia znanych języków. Dodat

kowych danych, dotyczących sytuacji socjolingwistycznej we wsi Gorkoje, dostarczyła 

analiza gminnych ksiąg ewidencyjnych umożliwiająca uzyskanie informacji o składzie 

6 Dane uzyskane w kokczetawskiej siedzibie Związku Polaków w Kazachstanie. 
1 W. Doro zewski, Kwestionariusz do bada11 słownictwa ludowego, z. 1-4, Wrocław 1958. 
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etnicznym miejscowości, strukturze wykształcenfa, zatrudnienia oraz składzie rodzin et

nicznie mieszanych. 

3. Charakterystyka informatorów 

W ciągu dwumiesięcznego pobytu w Kazachstanie udało się nakłonić do uczestnicze

nia w nagraniach zaledwie siedemnaście osób. Wypowiedzi dziewięciu z nich wykorzy

stano do dalszej analizy akustycznej. Informatorzy byli skrępowani, przekonani, że źle 

mówią po polsku. W trakcie wypowiedzi często usprawiedliwiali swoje trudności języko

we. Niektórzy odmawiali udziału w nagraniach, tłumacząc się niechęcią powracania do 

trudnych i bolesnych dla nich wspomnień. Nagrano kobiety reprezentujące najstarsze po

kolenie Polaków w Kazachstanie, które najlepiej zachowały język polski (zajmowały się 

głównie domem, wychowaniem dzieci, co konserwowało ich język i obyczaje, ogranicza

ło wpływy sąsiednich języków). Najstarsza była Helena Krynicka urodzona w 1909 r., 

najmłodsza Halina Tymborska urodzona już w Kazachstanie. 

Pod względem wykształcenia grupa informatorek nie była jednolita. Wykształcenie 

średnie uzyskały dwie osoby (ST i NK), reszta ukończyła sześć (SG), cztery (AZ, HT, WR) 

lub dwie klasy (AR, HK) szkoły podstawowej. Jedynie osoba KB ukończyła jedną klasę 

polskiej8 szkoły podstawowej na Ukrainie bez znajomości czytania i pisania w żadnym 

języku. 

Wszystkie informatorki pracowały w kołchozach istniejących w miejscach zesłania 

jako dojarki, kucharki, sprzątaczki, kombajnistki, traktorzystki, w zależności od zapotrze

bowania na daną pracę. Wyjątek pod tym względem stanowią dwie osoby NK i ST: pierw

sza pracowała na terenie Ukrainy we wsi Wiły jako przedszkolanka, a następnie w Dow

byszu w szkole polskiej jako nauczycielka nauczania początkowego, zaś po przyjeździe 

do Kazachstanu pracowała początkowo w wesołym miasteczku w Kokczetawie, a następ

nie w miejscowej fabryce, w której zajmowała się statystyką; druga pracowała jako aku

szerka. 

Osoby AR, NK, SG i ST przeniosły się z miejsc zesłania, głównie w latach osiemdzie

siątych Uedynie NK wcześniej), do Kokczetawu. Informatorka SG od 1975 r. do 1982 r. 

mieszkała w Nowogrodzie Wołyńskim na Ukrainie. Wszystkie kobiety były na emeryturze. 

Oto dokładne dane dotyczące respondentek: 
[AR] Anna Rudnicka; Kokczetaw; ur. 12.08.1932 r.; wieś rodzinna: chutor Dobra, okręg 
szepetowski; przyjazd do Kazachstanu: wiosna 1936 r. do Krasnokijewki, od 1953 r. miesz

kała w Wiszniówce, od roku 1999 w Kokczetawie; wykształcenie: dwie klasy szkoły ro

syjskiej w Krasnokijewce; 

[AZ] Apolonia Zakrzewska; Gorkoje; ur. 11.10.1919 r.; wieś rodzinna: Mała Radogoszcz, 

okręg szepetowski; przyjazd do Kazachstanu: 1937 r.; wykształcenie: 3 klasy szkoły pol

skiej w Małej Radogoszczy, jedna klasa szkoły ukraińskiej tamże; 

[HK] Helena Krynicka; Gorkoje; ur. 03.08. 1909 r.; wieś rodzinna: Mała Radogoszcz, 

8 Język nauczania w szkołach, do których uczęszczały informatorki podałam w tabeli nr 3. 
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okręg szepetowski; przyjazd do Kazachstanu: 1936 r.; wykształcenie: 2 klasy szkoły pol

skiej w Małej Radogoszczy; 

[HT] Halina Tymborska; Gorkoje; ur. 04.01.1939 r.; wieś rodziców: Storonjcze, okręg 

szepetowski; przyjazd do Kazachstanu rodziców: maj 1936 r.; wykształcenie: cztery klasy 

szkoły rosyjskiej we wsi Gorkoje; 

[KB] Kazimiera Bagińska; Gorkoje; ur. 1920 r.; wieś rodzinna: Dowbysz, okręg wołyń

ski; przyjazd do Kazachstanu: 1936 r.; wykształcenie: jedna klasa szkoły polskiej w Dow

byszu (nie urnie czytać ani pisać); 

[NK] Nina Kotwicka (rodzona siostra Wincentyny Rogowskiej); Kokczetaw; ur. 1912 r.; 

wieś rodzinna: Pokostówka, następnie Wiły, okręg wołyński; przyjazd do Kazachstanu: 

jesień 1936 r. do Dobrożanowki, następnie mieszkała w Kellerówce, a od lat 40. XX w. 

w Kokczetawie; wykształcenie: 8 klas szkoły ukraińskiej w Dowbyszu z jedną godziną 

języka polskiego tygodniowo, jeden rok Instytutu Pedagogicznego w Pietropawłowsku 

w Kazachstanie; trzy lata pracowała jako nauczycielka języka polskiego na Ukrainie; 

[SG] Stanisława Godlewska; Kokczetaw; ur. 1922 r.; przyjazd do Kazachstanu: 14.06. I 936 

r. do Jasnej Polany; w latach 1975-1980 mieszkała w Nowogrodzie Wołyńskim na Ukra

inie, w 1982 r. wróciła do Kokczetawu; wieś rodzinna: chutor Kolonia Zołotiok, potem 

Słobódka Czernicka, okręg wołyński; wykształcenie: cztery klasy szkoły polskiej w Sło

bódce, szósta i siódma klasa szkoły rosyjskiej w Jasnej Polanie; 

[ST] Salomea Terlecka; Kokczetaw; ur. 1925 r.; wieś rodzinna: Zawalijki, okręg płoski

rowski; przyjazd do Kazachstanu: 1936 r. do Stiepnoje, następnie mieszkała w Tayjnszy 

40 lat, w latach 80. XX w. przeniosła się do Kokczetawu; wykształcenie: cztery klasy szko

ły ukraińskiej w Zawalijkach, pięć klas szkoły rosyjskiej w Stiepnoje, trzy lata szkoły me

dycznej w Pietropawłowsku (Tie-rponasnosCKcUI <l>eJThlllepcKo-A1<yrnepcKcU1 lilKona); 

[WR] Wincentyna Rogowska; Gorkoje; ur. 14.04.1914 r.; wieś rodzinna: Pokostówka, 

okręg wołyński; przyjazd do Kazachstanu: jesień 1936 r.; wykształcenie: cztery klasy szko

ły polskiej w Pokostówce, pracowała w fabryce porcelany w Dowbyszu. 

4. Stan badań 

Badania języka polskiego poza granicami kraju, w tym także na Wschodzie, mają już 

swoją historię. W kręgu zainteresowań badaczy znajdował się szereg zagadnień dotyczą

cych szeroko pojmowanej polszczyzny kresowej, a obejmujących jej historię i współczes

ność głównie na Litwie, Białorusi i Ukrainie9
• Jeszcze do niedawna większość prac po

święconych językowi polskiemu na Ukrainie dotyczyła terenów, które leżały w granicach 

II Rzeczypospolitej [Dej na I 956, 198-239], [Harhala 1999, 155-191], [Hrabec 1955, 3 l -

76] [Lesiów 1957, 131-153], [Kurzowa 1985a]. Dopiero po roku 1989 zaczęły ukazywać 

9 Obszerną bibliografię prac na ten temat sporządziła Z. Sawaniewska-Mochowa: Bibliografia prac o polszczyźnie 

kresowej, [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. VI, Wrocław 1991, s. 223-254 oraz Bibliografia prac o polszczyźnie 

kresowej za lata 1989-1993 (z uzupełnieniami do roku 1988), [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. VUI, Warszawa 

1995, . 265-282. 
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się prace na temat polskich gwar kresowych znajdujących się w dalszych obwodach Ukra
iny, przede wszystkim w obwodzie chmielnickim i żytomierskim. Wśród opracowań, za
wierających informacje na temat fonetyki gwar południowokresowych na terenie środko
wej Ukrainy należy wymienić: 
1. Prace poświęcone gwarom rejonu Chmielnickiego (Płoskirowa): 

a) N. Ananiewej o gwarze wsi Szaróweczka i Maćkowce [Ananiewa 1983, 31--47]; 
b) E. Dzięgiel o gwarze wsi Zielona koło Wołoczysk [Dzięgiel 2001a]; 
c) J. Riegera o gwarze wsi Martynówka i Zasadki [RCD 2002, 279-297] oraz Zarzecze 

[RCD 2002, 337-349]; 
d) 1. Cechosz-Felczyk o gwarze wsi Hreczany [Cechosz 1999, 215-229], Tarnoruda 

[RCD 2002, 175-189], Gródek Podolski [Cechosz 1995, 63-69), [Cechosz 1996a, 
289-296), Oleszkowce [Cechosz 1996b, 257-265] oraz Felsztyn [Cechosz 2000, 23-
29]. 

2. Prace poświęcone gwarom w rejonie Kamieńca Podolskiego: 
a) E. Dzięgiel o gwarze wsi Żwaniec [Dzięgiel 1995, 89-95]; 
b) H. Mazur i J. Riegera o gwarze wsi Orynin [Mazur, Rieger 1999, 91-97) oraz J. Rie

gera o gwarze wsi Prywitoe [RCD 2002, 219-224]; 
3. Prace poświęcone gwarom polskim w rejonie Romanowa (Dzierżyńska): 

a) J. Jaworskiej o gwarze grupy wsi w okolicach Marianówk:i [Jaworska 1990, 143-150] 
oraz J. Wolskiej o gwarze wsi Niwne [Wolska 1995, 261-264]; 

b) G. Tymbrowskiej o gwarze wsi Czerwone Chatki [Tymbrowska 1999a, 111-129]' 
c) J. Riegera i L. Nepop o gwarze wsi Burtyn [Rieger, Nepop 1999, 137-143]. 

4. Prace poświęcone gwarom polskim w rejonie Krasiłowa: 
a) M. Ohołenko, O. Łazarenko i E. Dzięgiel o gwarze wsi Słobódka Krasiłowska [Oho

łenko, Łazarenko, Dzięgiel 1999, 99-110]; 
5. Prace poświęcone gwarom polskim w rejonie Żytomierza: 

a) S. Rudnickiego o gwarze wsi Korczunek [Rudnicki 2000]; 
6. Prace poświęcone gwarom polskim w rejonie Nowogrodu Wołyńskiego: 

a) G. Tymbrowskiej o gwarze wsi Susły [Tymbrowska 1999, 230-234]. 
Zagadnieniem kontynuantów dawnego ó pochylonego w wybranych gwarach połu

dniowokresowych zajęła się E. Dzięgiel [Dzięgiel 2000, 79-87], która także, w pracy Pol

szczyzna na Ukrainie, przedstawiła sytuację językową w wybranych wsiach szlacheckich 
i chłopskich [Dzięgiel 2003]. 

Jak widać z powyższego zestawienia liczba prac dotyczących gwar polskich na Ukra
inie środkowej jest już dość pokaźna, natomiast mało publikacji dotyczy języka Polaków 
przesiedlonych w latach 1936-37 z Ukrainy radzieckiej do Kazachstanu. Tutaj nasz stan 
wiedzy jest mniej niż skromny. Dysponujemy jedynie nielicznymi, cząstkowymi opisami 
polszczyzny funkcjonującej we wsiach Kellerówka, Oziornoje i Stiepnoje w rejonie kelle
rowskim obwodu kokczetawskiego, zamieszkanych przez przesiedleńców z obwodów ży
tomierskiego, chmielnickiego i winnickiego. Są to artykuły poświęcone zagadnieniom 
morfologii czasownika (szczegółowa analiza paradygmatów czasu teraźniejszego) [Ana
niewa 1984, 91-126], [Ananiewa 1991, 71-84], [Laskowski 1984, 23-31), słownictwa 
[Ananiewa 1990, 185-204), [Golceker 1984, 147-154), mowy dzieci [Ananiewa 1993, 
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1-8]. Ukazały się uwagi dotyczące opisu socjolingwistycznego badanej polszczyzny, obej
mującego historię mieszkańców [Kijas I 993], [Kuczyński 1995, 52-57], [Szynkiewicz 
1996, 247-257], stosunki narodowościowe, problemy tożsamości narodowej i religijnej 
[Bielecki 1996, 519-527], [Jasiewicz 1996, 503-517], [Kamocki 1996 549-555], [Gawęcki 
1993], [Siedlecki 1990], a także językowej oraz zmiany w tym zakresie [Sierociuk 1994, 
24-25], [Sierociuk 1996, 145-152], [Werenicz 1998 91-11 O]. Wybrane cechy językowe 
z różnych podsystemów języka przedstawił J. Sierociuk [Sierociuk, komputeropis], który 
opublikował także dwa polskie teksty gwarowe z omawianego obszaru [Sierociuk 1999, 
151-165]. Nie istnieją natomiast obszerniejsze charakterystyki samogłosek języka Polaków 
w Kazachstanie, co uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek porównań. Mimo zmian 
w klimacie politycznym w byłym Związku Radzieckim i Polsce oraz zainteresowania Po
lakami zamieszkującymi w Kazachstanie nikt, jak dotąd nie zajął się głębiej problematy
ką funkcjonowania polszczyzny południowokresowej w nowym środowisku językowym. 
Pozwalam sobie żywić nadzieję, że niniejsze opracowanie, mimo ograniczonego zakresu, 
wzbogaci wiedzę w tym zakresie. 

Jak już była mowa, praca ta wykorzystuje osiągnięcia fonetyki akustycznej i statysty
ki. Literatura dotycząca zastosowania metod akustycznych w badaniach dialektologicznych 
czy to na terenie Polski, czy Ukrainy jest jeszcze bardziej skąpa niż w wypadku badań nad 
mową Polaków w Kazachstanie. Jedynym artykułem, w którym analizie akustycznej pod
dawane są samogłoski pochylone Orawy i Śląska jest praca M. Orawskiego z Laboratorium 
Lingwistycznego Wydziału Slawistyki Uniwersytetu w Bochum w Niemczech (Ruhr-Uni
versitaet Bochum, Seminar fuer Slavistik)1 0 [Orawski 2001, 147-152] 11

• 

Istnieje natomiast szereg opracowań akustycznych samogłosek ustnych polskiego ję
zyka ogólnego zarówno izolowanych [Jassem 1968, 9-41], [Jassem, Caliński, Kaczmarek 
1970], [Jassem, Krzyśko, Dyczkowski 1972], [Jassem 1973, 207-209], [Jassem 1974, 94-
97; 104-107], [Jassem, Krzyśko, Dyczkowski 1976, 107-133],jak i występujących w mo
wie ciągłej, w wyrazach [Majewski, Hollien 1967, I 031-1037], [Jassem 1974, 114-115], 
[Jassem, Krzyśko, Stolarski 1984], [Jassem 1999, 191-216], [Kleśta 2000, 5-28] oraz zda
niach [Jassem, Szybista, Dyczkowski 1975], [Jassem, Dyczkowski Szybista 1976, 135-
145], [Jassem, Krzyśko, Stolarski, Łobacz 1977], [Gonet 1993, 232-253]. Wartości for
mantów dla samogłosek ustnych języka rosyjskiego izolowanych oraz mowy ciągłej za
warte są w następujących pracach z zakresu fonetyki [Fant 1960], [Panov 1967], [Bolla 
1981 ], [Michajlov, Złatoustova 1987]. Wartości formantów dla akcentowanych samogłosek 
ukraińskich w wyrazach w różnych kontekstach spółgłoskowych podane są w artykule V. 
G. Szatucha [Szatuch 1963, 82-92]. Wszystkie wymienione opracowania wykorzystują 
w większości dane dla głosów męskich i w tym zakresie okazały się nieprzydatne w ni-

10 Laboratorium akustyczne kierowane przez prof. Ch. Sappoka ma bogate tradycje stosowania metod akustycz
nych do badań dialektologicznych, prowadzonych obecnie głównie nad gwarami północnej Rosji. Rezultaty prac niemie
ckich (por. Lauf R., Phonetische Aspekte des Vokalismus mi.insterliindischer Dialelae, Stuttgart 1993) zachęciły mnie do 
wykorzystania tych metod także w niniejszej rozprawie. 

11 Istnieje także pewna liczba prac z zakresu dialektologii rosyjskiej i ukraińskiej (por. W. Mojsijenko, Pro piwden

noukrajinśkyj ikawizm ta po/iśki dyftongi, Żytomyr 2007), wykorzystujących dane akustyczne uzyskane na podstawie 
oscylogramów, ale w niniejszej rozprawie, bazującej na analizie spektrograficznej są one nieprzydatne. 
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niejszej rozprawie, natomiast były cennym źródłem informacji na temat struktury akustycz

nej samogłosek oraz metodologii fonetyki akustycznej. 

Poprzez stosowanie metod statystycznycb 12, praca nawiązuje do osiągnięć zespołu 
dialektologicznego kierowanego przez prof. Witolda Doroszewskiego, inicjatora i głów

nego propagatora metody statystycznej w zastosowaniu do badań gwarowych. 
Przełomowe w tym zakresie okazały się artykuły Witolda Doroszewskiego 13

, w któ

rych autor wprowadził wnioskowanie oparte na statystyce. Postulował w nieb taką analizę 
jakościową, która ustalałaby dokładną liczbę wariantów danego fonemu. Aby jednak nie 

skończyła się ona na stwierdzeniu chaosu fonetycznego bez dalszych perspektyw poznaw

czych, należało zastosować metodę ilościową określającą nasilenie poszczególnych ten

dencji fonetycznych. Dodatkowo zaproponował bardzo prostą metodę mapowania zaob

seIWowanych faktów fonetycznych. 

Metoda W. Doroszewskiego, dzięki swej prostocie i przejrzystości opisu, zyskała od 
razu wielu zwolenników. Już w okresie przedwojennym powstało wiele prac, w których 

wykorzystywano metodę ilościowej analizy zjawisk językowych, przede wszystkim fone

tycznych 14. Po wojnie wykorzystywali tę metodę: A. Basara, J. Basara, H. Zduńska, J. Wój
towicz, J. Tokarski, J. Kąś 15

• Z tych prac i zawartych w nich koncepcji wiele skorzystałam, 

określając sposób opisu analizowanych samogłosek. 

12 Obszerną bibliografię prac językoznawczych wykorzystujących metody statystyczne znaleźć można w: Ham

merl R., Sambor J., Statystyka dla językoznawców, Warszawa 1990; Sambor J., Język polski w świetle statystyki, [ w:] 

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 503-526. Wykaz starszych prac znajduje ię 

w P. Gu i raud, Zagadnienia i metody statystyki językoznawczej, Warszawa 1966, s. 9-19. 
13 W. Doroszewski, Mowa mieszkańców wsi Staroźreby, ,,Prace Filologiczne" XVl, 1934, s. 249-278 oraz O sra

tystyczne przedstawienie izoglos opublikowany po raz pierwszy w języku francu kim w „Bulletin de la Socicte de Lin
guistique de Paris" XXXVI, 1935, z. I .  

14  Są to m.in. prace H. Friedricha, Studia nad nosowością w gwarach Mazowsza, Warszawa 1937; tenże, Samo

głoski nosowe we wsi leszczydól pow. P11/t11sk ze stanowiska metody ilościowej, ,,Sprawozdania z Posiedzeń Komisji 
Językowej Towarzystwa aukowego Warszawskiego" I, 1937, s. 60-68. 

15 Są to następujące prace: A. Basara, Studia nad wokalizmem w gwarach Mazowsza (samogłoski ustne), Wrocław 
1965; J. Basara, W :.prawie palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych k, g, x we wschodniej części Mazur, ,,Poradnik 
Językowy" 1956, s. 221-228; H. Zduńska, Studia nad fonetyką gwar mazowieckich. Konsonantyzm, Wrocław 1965; 

J. Wójtowicz, O zanikaniu mazurzenia w niektórych gwarach polskich, ,,Prace Filologiczne" XVIII, 1964, 3, s. 123-131; 

J. Tokarski, Gwara Serpelic. Fonetyka,jleksja, Wrocław 1964; J. Kąś, Problem wariantywności fonetycznej w gwarach 

ludowych w obrębie Krakowa (na przykładzie a pochylonego), [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa, t. 2, pod 
red. B. Dunaja, Kraków 1984, s. 73-91. 



I. Polacy na Ukrainie Radzieckiej (1921-1936) 

Na mocy podpisanego 18 marca 1921 r. w Rydze traktatu pokojowego między rząda
mi Polski, Rosji Radzieckiej i Ukrainy Radzieckiej, południowy odcinek wschodniej gra
nicy państwa polskiego został ustalony na rzece Zbrucz. W ten sposób okolice Chmielni
ckiego (Płoskirowa), Szepetówki, Żytomierza, Nowogrodu Wołyńskiego, z których pocho
dziły badane osoby, znalazły się w granicach Ukraińskiej SSR. Wykaz wsi rodzinnych 
informatorek zawiera tab. 1. 

Tab. 1. Wykaz miejsc pochodzenia informatorek16 

INFORMATORKA 

Anna Rudnicka 

Apolonia Zakrzewska 

Helena Krynicka 

Halina Tymborska 

Kazimiera Bagiń ka 

Nina Kotwicka 

Wincentyna Rogow ka 

Stanisława Godlewska 

Salomea Terlecka 

WlEŚ 

chutor Dobra' 

Mała Radogoszcz 

Mała Radogoszcz 

Storonicze 

Dowbysz 

Pokostów ka 

Pokostów ka 

Słobódka Czernicka 

Zawalijki 

* * * 

OKRĘG 

szepetowski 

szepetowsk:i 

szepetowski 

szepetowski 

wołyński 

wołyński 

wołyński 

wołyński 

płoskirowski 

Po I wojnie światowej na terytorium Ukrainy Radzieckiej znalazła się ludność różnej 
narodowości. Oprócz Polaków mieszkali tu Żydzi, Niemcy, Mołdawianie Grecy, Bułgarzy, 
Czesi. Mniejszości narodowe stanowiły prawie 20% ludności Ukrainy [Iwanow 1991, 101], 
co zmuszało rząd owiecki do wypracowania nowych form polityki narodowościowej, 
którą dla okresu międzywojennego można podzielić na trzy etapy: 

16 Podział administracyjny na okręgi reprezentuje stan na rok 1926. 
17 Na Kresach wschodnich obok zwartych wiejskich skupisk istniała sieć chutorów (futorów), będących samo

dzielnymi gospodarstwami, o różnym stopniu zamożno'ci, fi.mkcjonującymi w dużym rozproszeniu. Znaczne odległości 
między nimi stały się jedną z przyczyn słabego rozwoju kolektywizacji go podarstw polskich [Kupczak 1994, 35]. 
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1. Lata 1921-1928 to okres poszerzania praw mniejszości narodowych. Wyraźnie od

cięto się od carskiej polityki rusyfikacyjnej. Rozwinięto szeroko zakrojoną propagandę 

kładącą nacisk na używanie języków ojczystych, co miało na celu nie tyle umożliwienie 

odbioru kultury narodowej danej mniejszości, co łatwiejsze upowszechnianie ideologii 

komunistycznej. Rozpoczął się gwałtowny wzrost liczby szkół, rad wiejskich i innych pla

cówek kulturalno-oświatowych, działających w językach narodowych. 

2. Lata 1929-1935 to okres ograniczania praw mniejszości narodowych, stopniowego 

zarzucania polityki autochtonizacji, zrywania współpracy z przedstawicielami mniejszości 

(przede wszystkim ukraińskiej), którym stawiano zarzuty o tzw. nacjonal-oportunizm. 

3. Lata 1936-1939 to okres likwidacji resztek swobód demokratycznych, represji skie

rowanych przeciw wszystkim mniejszościowym warstwom i grupom społecznym [Iwanow 

1991,47]. 

Rezultatem pierwszego etapu sowieckiej polityki narodowościowej w stosunku do 

Polaków było tworzenie systemu polskiej autonomii w ZSRR. W miejscowościach za

mieszkałych przez większość ludności należącej do polskiej mniejszości narodowej po

woływano do życia rady wiejskie, a następnie tzw. okręgi autonomiczne, podporządko

wane celom partii bolszewickiej, mające ułatwić szybką i skuteczną sowietyzację 

zamieszkującej w nich ludności. Dla mniejszości polskiej na Ukrainie rejon taki powstał 

21 lipca 1925 r. na Wołyniu z centrum w miejscowości Dowbysz, przemianowanej na 

Marchlewsk. Popularnie rejon ten nazywano Marchlewszczyzną. W jego granicach zna

lazły się także wymienione w tab. 1. wsie Pokostówka oraz Słobódka Czernicka. We 

wszystkich instytucjach tego rejonu, a także w polskich radach wiejskich językiem urzę

dowym miał stać się polski. 

Według stanu na rok 1925 na całej Ukrainie Radzieckiej istniało 15 polskich rad wiej

skich, których liczba w roku 1927 wzrosła do 138, a w 1934 do 170 [Iwanow 1991, 141]. 

W samym rejonie marchlewskim działało 21 takich rad [Iwanow 1991, 117], między in

nymi w miejscowościach Dowbysz i Słobódka Czernicka [Stroński 1996a, 197]. W wielu 

jednak radach zasiadali urzędnicy nieznający języka polskiego, nie respektowano także 

wydawania akt urzędowych w tym języku. 

Przy pomocy władz radzieckich powołano do życia znaczną liczbę polskich szkół. 

W 1928 r. funkcjonowały już 384 polskie czteroletnie szkoły podstawowe i 27 siedmioletnich 

[Iwanow 1991, 180]. Według stanu na 1 stycznia 1926 r. w Dowbyszu istniała polska szko

ła czteroletnia, w której uczyło się 81 dzieci i pracowało dwóch nauczycieli, w Pokostów
ce szkoła trzyletnia, w której uczyło się 70 dzieci i zatrudniony był jeden nauczyciel, w Sło

bódce Czernickiej szkoła dwuletnia, w której 44 dzieci nauczał jeden nauczyciel, a w Sto

roniczach szkoła trzyletnia, w której uczyło się 42 dzieci i pracował jeden nauczyciel 

[Stroński 1996a, 189; 191; 195]. Z relacji osób AZ i HK wynika, że polska szkoła podsta

wowa istniała także w Małej Radogoszczy. Wśród przebadanych kobiet pięć (AZ, HK, KB, 

SG, WR) uczęszczało do tego typu szkół w swoich rodzinnych miejscowościach. Stałym 

problemem tych szkół był jednak brak odpowiednio wykształconej kadry. Doświadczonych 

nauczycieli polskich, którzy pozostali na Ukrainie, najczęściej zwalniano za antybolsze

wickie nastawienie. Zastępowano ich osobami niemającymi odpowiednich kwalifikacji, 

często po trzymiesięcznych kursach nauczycielskich, słabo mówiącymi po polsku. Zdarzało 
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się nawet, że „czasami jak człowiek nie umie czytać i pisać, mianuje się go nauczycielem." 

[Kupczak 1994, 212]. Miało to oczywiście wpływ na poziom nauczania. W szkołach ogra

niczony został dostęp do klasycznej literatury polskiej, którą zastąpiono historią literatury 

proletariackiej, nauka historii i kultury polskiej poddawana była ścisłej cenzurze. Podręcz

niki do polskich szkół częściowo tłumaczono z języka rosyjskiego i ukraińskiego, częścio

wo przygotowywano po polsku. Ich język często pozostawiał wiele do życzenia, a polskie 

recenzje określały go jako „potworny żargon" [Iwanow 1991, 187]. Do 1927 r. braki uzu

pełniano także poprzez sprowadzanie podręczników z Polski, głównie z zakresu przedmio

tów ścisłych, potem nie było już takiej możliwości [Iwanow 1991, 191]. Do wielu szkół 

polskie podręczniki nie docierały wcale. 

W latach dwudziestych, oprócz szkół z polskim językiem wykładowym działały szko

ły, w których języka poi kiego uczono jako odrębnego przedmiotu. Na Ukrainie w roku 

1926 było 102 takie szkoły, które w latach późniejszych zostały w większości przekształ

cone na szkoły polskie [Iwanow 1991, 181]. Do szkoły tego typu w Marchlewsku uczęsz

czała NK. Jedna z badanych osób, ST, ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej w Za

walijkach wyłącznie z ukraińskim językiem wykładowym. 

W 1930 r. zakończono w Dowbyszu budowę polskiej szkoły siedmioletniej, a w całym 

rejonie marchlewskim w tym okresie istniało już 89 szkół polskich, 83 chaty-czytelnie i 85 

punktów likwidacji analfabetyzmu [Iwanow 1991, 125]. Punkt likwidacji analfabetyzmu 

(likpunkt) istniał także we wsi Storonicze [Stroński 1996a, 195]. Poza tym na terenie U
k

ra

ińskiej SSR powołano do życia szkolnictwo wyższe, Polski Instytut Pedagogiczny w Ki

jowie oraz polskojęzyczne wydziały na ukraińskich uczelniach wyższych. 

W języku polskim funkcjonowało sądownictwo (m.in. w Dowbyszu-Marchlewsku, 

Płoskirowie, Nowogrodzie Wołyńskim). Od 1929 r. sądy, mające do tej pory stałą siedzibę 

w miastach, zaczęto przekształcać w polskie sądy objazdowe, których pracownicy podró

żowali od wsi do wsi, rozwiązując sprawy miejscowej ludności [Iwanow 1991, 158]. W Mar

chlewsku językiem polskim posługiwała się także milicja [Kupczak 1994, 174]. 

Rozbudowany został system wydawnictw polskich, drukowano jednak głównie lite

raturę o charakterze politycznym i podręczniki. Wydawano około 30 polskojęzycznych 

tytułów prasowych. Skupiano się w nich głównie na przekazywaniu informacji gospodar

czych i przedrukach z prasy radzieckiej, a polszczyzna artykułów często była niedbała, 

pełna rusycyzmów i błędów językowych [Iwanow 1991, 232]. 

W związku z eksperymentem polonijnym powstało także szereg instytucji kulturalno

oświatowych, m.in. Teatr Polski w Kijowie, a także wiejskie domy, biblioteki czy ośrodki 

projekcji filmowej. Stałym jednak problemem tych instytucji, podobnie jak pozostałych, 
było prowadzenie większości zajęć w języku ukraińskim. Także liczba książek polskich 

w tych placówkach była niewielka. 

Mimo licznych braków, wydaje się jednak, że eksperyment polonijny przyniósł pew

ne rezultaty. ,,Nie ulega wątpliwości (jest w tym swoisty paradoks), że dzięki niemu na 

dalszych Kresach zostały przywrócone polskości setki tysięcy wcze 'niej przymusowo wy

właszczonej i w dużym stopniu wynarodowionej, bezrolnej, czynszowej, zagonowej i za

ściankowej szlachty polskiej. Umożliwił on także zahamowanie i przerwanie procesu wy

naradawiania ludności polskiej." [Iwanow 1991, 380]. 
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Radziecki eksperyment polonijny wyrażał się także w represjach antykatolickich. Było 

to zgodne z polityką stopniowej ateizacji i sowietyzacji ludności polskiej. Nowy Polak

obywatel radziecki miał zastąpić Polaka starego, skupionego wokół Kościoła. 

Kościół katolicki był instytucją szczególnie ważną dla Polaków kresowych. Wiara 

katolicka uważana była za wiarę polską, budowała więź duchową pomiędzy ludnością pol

ską na Kresach a odrodzoną ojczyzną. Zgodnie z funkcjonującym na Kresach stereotypem, 

Polakiem był ten, który chodził do kościoła. Polityka, jaką władze radzieckie stosowały 

wobec Kościoła, wyrażała się w stopniowym zmniejszaniu zakresu swobody jego działa

nia, spychania na margines życia publicznego i w końcu całkowitego wyniszczenia. Za

broniono nauczania religii, stopniowo zamykano kościoły organizowano procesy sądowe 

przeciwko księżom, zakazano działalności organizacjom katolickim. Najwcześniej, w roku 

1931, zawieszono działalność kościołów w rejonie marchlewskim, trzy lata później nie 

było już ani jednego duchownego w Kijowie. W roku 1939 w ZSRR nabożeństwa odpra

wiano tylko w dwóch kościołach, w Moskwie i Leningradzie dla dyplomatów obcych 

państw [Iwanow 1991, 318; 322-323]. Kościół katolicki na Ukrainie był swego rodzaju 

ostoją polskości, likwidując wszelkie przejawy jego działalności, pozbawiono Polaków na 

Kresach południowych jakiegokolwiek kontaktu z ojczyzną. 

Niszczenie Kościoła katolickiego szło w parze ze stopniowo nasilającymi się, wraz ze 

zmianami w prowadzonej polityce narodowościowej represjami przeciwko polskiej lud

ności katolickiej. Jedną z przyczyn represji było niepowodzenie radzieckiego eksperymen

tu polonijnego. Nie udało się zaszczepić kresowej ludności ideałów radzieckich. Polacy 

nie odstępowali od wiary katolickiej, stanowczo sprzeciwiali się też kolektywizacji. W roku 

1932 na Marchlewszczyźnie skolektywizowanych zostało tylko 16,9% gospodarstw, wobec 

72% ukraińskich [I w ano w 1991, 338]. 

Rozczarowane władze radzieckie postanowiły ostatecznie rozwiązać kwestię polską 

na Kresach „za pomocą wysiedlenia i fizycznej likwidacji autochtonicznej ludności kreso

wej" [Iwanow 1991, 324]. W 1935 r. zlikwidowano polski rejon narodowościowy im. J. 

Marchlewskiego, zamknięto większość polskich szkół i placówek kulturalno-oświatowych, 

polskie rady wiejskie przeważnie przekształcono na ukraińskie, przestały ukazywać się 

gazety w języku polskim [Iwanow 1991, 357-358]. Według stanu na styczeń 1937 r. na 

Ukrainie pozostało jedynie 27 polskich rad wiejskich i 60 polskich szkół [Iwanow 1991, 

365]. 

Najcięższe prześladowania w postaci wywózek do Kazachstanu i na Syberię spadły 
na Polaków w latach 1936-1938 i były poprzedzone licznymi aresztowaniami w początku 
lat trzydziestych. Objęły one nie tylko Marchlewszczyznę, ale i wszystkie rejony przygra
niczne. Powodem tych działań była opinia, że Polacy należą do grupy „politycznie niepra

womyślnych" i jako „związani więzami rodzinnymi [wraz z Niemcami - JO] ze swymi 
krajami, prowadzą ukrytą walkę z Ukraińcami." [Kupczak 1994, 323]. 

* * * 

Zwycięstwo bolszewików rozpoczęło akcję likwidacji klasy obszarniczo-burżuazyjnej, 

skierowaną na Ukrainie przede wszystkim przeciwko polskiemu ziemiaństwu, posiadają-
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cemu znaczną część ziemskiej własności prywatnej oraz przemysłu, a także inteligencji. 
Spowodowało to masową migrację polskich warstw wyższych do kraju, w wyniku której 
w okresie od listopada I 919 do 30 czerwca 1924 roku powróciło do Polski 469 tys. Pola
ków, głównie ziemian, przemysłowców i duchownych [Patek 1992, 314]. Na terenie Ukra
ińskiej SSR została ludność polska złożona przede wszystkim z chłopów i robotników 
[Iwanow 1991, 83]. 

Według danych urzędowych spisu powszechnego z 1926 r., a więc z okresu już po 
zakończeniu akcji repatriacyjnej, na Ukrainie Radzieckiej żyło 476 tys. Polaków 18

, skupio
nych przede wszystkim w zachodnich, przygranicznych okręgach. Zdecydowana więk
szość, bo aż 378 tys. mieszkała na wsi, w miastach zaś żyło niecałe 100 tys. Byli oni trze
cią, co do wielkości społecznością wśród mniejszości narodowych, za Rosjanami - 2,7 mln 
i Żydami - 1,6 mln [PNU 1, 8-9]. Największy odsetek ludność polska stanowiła w okrę
gach, z których pochodziły badane osoby: w okręgu wołyńskim mieszkało 87 tys. Polaków 
(12,5% ogółu ludności okręgu), w okręgu szepetowskim 60 tys. Polaków (9,1 %), a w okrę
gu płoskirowskim 58 tys. Polaków ( 10,2%) [PNU I, 297]. Dokładną strukturę narodowoś
ciową w wymienionych okręgach podaje tab. 2. 

Tab. 2. Struktura narodowościowa ludności okręgów wołyńskiego, płoskirowskiego 

i szepetowskiego Ukraińskiej SSR (za P. Eberhardtem 19). 

Okręg Liczba arodowość 

ludno'ci ukraińska rosyjska polska żydowska inna 
(w tys.) 

w¾ w¾ w¾ w% w% w tys. w tys. w ty . w tys. w tys. 

wołyński 690,5 461,3 66,8 19,8 2,9 86,6 12,5 65,6 9,5 57,2 8,3 

płoskirowski 706,5 459,5 80,2 5,9 1,4 58,1 10,2 46,5 8,1 3,0 0,1 

szepetowski 8997,8 536,1 81,2 7,5 1,1 60,6 9,1 47,6 7,3 7,9 1,3 

Utworzony w 1925 r. w okręgu wołyńskim polski rejon narodowościowy im. J. Mar
chlewskiego zamieszkiwało 40 ty . osób, w tym następujące grupy narodowościowe: Po
lacy - 28 tys. (69,8% zaludnienia), Ukraińcy -8 tys. (19,9%), iemcy - 2805 (7,0%), 
Żydzi -1319 (3,2%), inne narodowości- 19 (0,1%). Marchlewszczyzna została w 1930 
r. powiększona o okoliczne wsie, a liczba ludności wzrosła do 52 tys., z czego 71 % zalud
nienia stanowili Polacy [Iwanow I 991, 125]. Według stanu na 20 lipca 1927 r. radzie wiej
skiej w Dowbyszu podlegało 3485 osób, w tym Polaków 2720 (49,4%), zaś radzie wiejskiej 
w Słobódce Czernickiej 1312 osób, w tym 1098 Polaków (83,7%) [Stroński 1996a, 196]. 

18 Był to pierwszy powszechny spis ludności w ZSRR. Jego dane uważa się za najbardziej miarodajne ze wszyst
kich spisów radzieckich okresu międzywojennego, gdyż przeprowadzony został w okresie korzystnym dla rozwoju 
odrębności narodowych, kiedy chęć uzyskania rzeczywistych danych o społeczeństwie dominowała nad względami 
politycznymi Wielu jednak badaczy uważa, że statystyki spisu dotyczące Polaków zostały zaniżone. Dane uzyskane z ar
chiwaliów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczypospolitej w Waszyngtonie podają liczbę 651374 parafian 
katolickich utożsamianych z Polakami, według stanu na dzień 17 czerwca 1922 r., na terenach diecezji, które po traktacie 
ryskim znalazły się w granicach Ukraińskiej SRR [Eberhardt 1994, 83]. 

19 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Ukrainie w XX wieku, War zawa I 994. 
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Rok 1930 kończy okres dość stabilnej sytuacji demograficznej na Ukrainie. Terror 
związany z rozpoczętą w 1929 r. kolektywizacją rolnictwa, wielki głód 1932-33 r., depor
tacje lat trzydziestych okazały się tragiczne w skutkach dla ludności Ukraińskiej SRR. 

Między 1926 i 193 7 r. populacja ukraińska zmniejszyła się o ponad jeden milion osób, 
spadła także liczebność Żydów, wzrosła natomiast liczba Rosjan. Dotkliwe straty demo
graficzne poniosła również ludność polska. Na początku lat trzydziestych, w związku 
z kampanią likwidacji kułaków, wywieziono na północ do obozów przymusowej pracy 
około 1 O tys. Polaków [Stroński 1996, 242]. Wiosną 1936 r. wysiedlono ze strefy przygra
nicznej z Polską m.in. do Kazachstanu 36 tys. osób, w tym 24 tys. dorosłych i 12 tys. dzie
ci [Kupczak 1994, 324]. Jesienią tegoż roku do Kazachstanu deportowano kolejne 1600 
rodzin. Szacuje się, że przed 1I wojną światową mogło być wywiezionych z Ukrainy do 
Kazachstanu do 60 tys. Polaków [Stroński 1996, 245]. Skutki represji stalinowskich wobec 
Polaków ujawniły, opublikowane częściowo dopiero w 1991 r., dane spisu na Ukrainie z 193 7 
r. Zarejestrowano wówczas 418 tys. osób narodowości polskiej, czyli o 59 tys. mniej niż 
w roku 1926 [Eberhardt 1994, 142-143]. 

* * * 

Język polskiej ludności wiejskiej zamieszkującej Ukrainę, w tym także respondentek, 
określić można jako polskie ludowe gwary wyspowe, które niegdyś należały do zwartego 
obszaru polszczyzny południowokresowej20

• Powstały one w wyniku przeniesienia z Pol
ski etnicznej na ziemie dzisiejszej środkowej Ukrainy polskich gwar ludowych, które na
stępnie uległy asymilacji z gwarami ukraińskimi drogą zarówno kontaktu zewnętrznego, 
jak i wewnętrznego21 [Kurzowa 1997, 127; 151-152]. W wyniku przesiedlenia do Kazach
stanu ludności polskiej gwary te rozwijały się dalej w nowym, wielojęzycznym otoczeniu. 

Opisywane gwary w wyniku drugiego rozbioru, na mocy którego Ukraina na wschód 
od Zbrucza przypadła w udziale Rosji, a następnie traktatu ryskiego z 1921 r., kiedy zna
lazła się w granicach Związku Radzieckiego, pozbawione były przez dziesięciolecia łącz
ności z polskim obszarem etnicznym i funkcjonowały jako wyspy językowe wśród ukra
ińskiego otoczenia [Kurzowa 1997, 150]. Dla badanych osób „naturalnym środowiskiem 
językowym były [ ... ] współegzystujące obok siebie gwary polskie i ukraińskie. [ ... ] języ
kiem codziennych kontaktów nie była polszczyzna ogólna, nie był nim też literacki język 
ukraiński [Sierociuk 1996, 149]22• 

20 Podział dialektu potudniowokresowego na dialekt kulturalny, gwary miejskie i interesujące nas tu wyspowe 

gwary ludowe przyjmuję za Z. Kurzową [Kurzowa 1985, I 06; I 08]. Wedtug E. Dzięgiel należy także wyodrębnić, oprócz 

odmian wymienionych przez Z. Kurzową,język polski używany „przez potomków drobnej szlachty polskiej zamieszka
łych w osadach szlacheckich." [Dzięgiel 2003, 87]. 

21 Kontakt zewnętrzny w wypadku opisywanych gwar, mający miejsce na pograniczach językowych, wszędzie 

tam, gdzie istnieje bądź istniała jakakolwiek styczność niejednorodnej pod względem językowym ludności wiejskiej, 
odbywał się na przestrzeni wielu lat ich bytowania na ukraińskim obszarze macierzystym. Współżycie z ludnością ukra

ińską czy to mieszkającą w tej samej wsi, czy we wsiach sąsiednich zmuszało do opanowania również miejscowej gwary 

ukraińskiej, co z kolei prowadziło do regularnej dwujęzyczności, sprzyjającej nasiąkaniu gwary polskiej ukraińskimi 
elementami [Kurzowa 1997, 152]. Proces ten pogłębiały małżeństwa mieszane, które wprowadzały język ukraiński rów

nież do kontaktów we,vnętrznych. 
22 Sposób, w jaki mogły kształtować się polskie ludowe gwary potudniowokresowe, opisał m.in. S. Rudnicki na 
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Większość miejscowości na tzw. dalszych kresach wschodnich była mieszana pod 

względem narodowościowym, co wynikało z wielowiekowego współistnienia na tym te

renie ludności polskiej i ukraińskiej. W okresie międzywojennym ponad połowa Polaków 

(54,l %) żyła na wsi mieszanej, ulegając stopniowej asymilacji i tracąc znajomość języka 

polskiego. We wsiach polskich lub w większości zamieszkanych przez ludność polską żyło 

25,2% Polaków [Kupczak 1994, 44]. 

Prawdopodobnie wsiami w przeważającym stopniu polskimi były Storonicze, Poko

stówka oraz Słobódka Czernicka. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra

jów slowiań kich23 podaje, że pod koniec XIX w. w Storoniczach mieszkała ludność szla

checka, narodowości polskiej, wyznania rzymskokatolickiego, płacąca czynsz wieczysty. 

Prawie wszyscy mieszkańcy umieli czytać. Każdy gospodarz miał ogród od 4 do 6 mórg, 

w którym, oprócz warzyw, siał żyto jare i jęczmień. Z powodu niezbyt urodzajnej gleby 

mieszkańcy, oprócz rolnictwa, zajmowali się rzemiosłami; było kilku stelmachów, kowali, 

smolarzy, gonciarzy i szewców [SG, XI]. Dla pozostałych wsi brak jest danych określają

cych narodowość24 mieszkańców. Wiadomo jedynie, że we wsi Pokostówka mieszkała 

ludność rzymskokatolicka należąca do parafii Pulin [SG, VIII]. Podobnie było w Słobódce 

Czernickiej, która wchodziła w obręb katolickiej parafii zwiahelskiej [SG, X]. Kolejna 

wieś, Mała Radogoszcz, była prawosławna, znajdowała ię w niej cerkiew drewniana z 1800 

r. z cudownym obrazem Najświętszej Marii Panny [SG, IX]. W Zawalijkach mieszkało 

1183 osoby zarówno wyznania rzymskokatolickiego, jak i prawosławnego. We wsi istnia

ła cerkiew prawosławna z 1762 r. skupiająca 1017 parafian oraz parafialny kościół rzym

skokatolicki pochodzący z 181 O r. Do parafii w Zawalijkacb należało wraz z okolicznymi 

przykładzie gwary wsi Korczunek na Żytomierszczyźnie: ,,Ludność polska, która osiedliła się w Korczunku, mówiła 
różnymi gwarami polskimi. [ ... ] Rozwój (tworzenie się) gwary polegał zarazem na przejmowaniu cech różnych gwar 
polskich, powstawaniu gwary mieszanej, wskutek czego obok siebie w jednej kategorii gramatycznej występowały 
cechy dwóch, trzech, czterech dialektów (tak jak na Ziemiach Odzyskanych i w innych wyspowych gwarach typu 
osadniczego [ ... ]). W przejmowaniu cech dużą rolę odegrały małżeństwa kolonistów, pochodzących z różnych rodzin 
i mówiących różnymi gwarami. ie tylko dzieci (co jest oczywiste) przejmowały cechy różnych gwar, występujące 
w mowie swoich rodziców: sami małżonkowie okazywali się podatni na przejmowanie odmiennych elementów róż
nych gwar. Proces tworzenia się gwary w Korczunku zarazem był procesem jej integracji [ ... ]. Polegał on na stopnio
wym zanikaniu w poszczególnych kategoriach gramatycznych cech różnych gwar, a upowszechnieniu się cech jednej 
gwary. Ważne znaczenie w tym procesie miał kontakt z językami literackimi, odznaczającymi się skodyfikowaną normą 
- rosyjskim, ukraińskim, a w szczególności z językiem ogólnopolskim. Sprzyjało to wytwarzaniu się w poszczególnych 
kategoriach gramatycznych gwarowej normy w Korczunku. Proces ten (mówiąc ogółem o całym systemie) nie zo
stał doprowadzony do końca: oddziaływanie (intensywne) języka ogólnopolskiego trwało zbyt krótko[ ... ]." [Rudnicki 
2000, 14]. Mieszany charakter opisywanej gwary, jak również innych gwar polskich na terenie Ukrainy pogłębiony 
został w warunkach funkcjonowania gwary w otoczeniu obcojęzycznym: ukraińskim, rosyjskim, sporadycznie niemie
ckim [Rudnicki 2000, 14-15]. 

23 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów slowiań kich, t. I-XV, Warszawa 1880-1902. 
2• O narodowości ludności wymienionych wsi można wnioskować na podstawie wyznania, bowiem na Kresach 

dominował stereotyp Polak to katolik, Ukrainiec to prawosławny. Stereotyp ten potwierdzają wyniki badań socjolo
gicznych, prowadzonych wśród Polaków na Ukrainie w latach dwudziestych, stwierdzające, że 97% respondentów na 
pytanie: Czy miejscowa ludność rozróżnia religię od narodowości? odpowiadało Polak to jest ten, kto chodzi do kościoła 

[Iwanow 1991, 97]. Można zatem przypuszczać, że zdecydowana większość mieszkańców wyznania rzymskokatolickie
go uważała ię za Polaków. Ocz)'\viście za tym poczuciem przynależności narodowej nie musiała iść znajomość języka 
polskiego. 
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wsiami 3011 wiernych [SG, XN]25
. Ostatnia z wymienianych w pracy miejscowości, Dow

bysz, była to osada, w której znajdowała się fabryka porcelany [SG, IT]. W roku 1925 
Dowbysz liczył już około 3000 mieszkańców, głównie Polaków. Oprócz wymienionej fa
bryki porcelany, działały tu także dwie nieduże huty szkła. Wśród ludności polskiej prze
ważali chłopi ukraińscy, którzy w różnych okresach ulegli polonizacji, przede wszystkim 
byli unici, którzy jeszcze w XIX w. przeszli na katolicyzm. Wśród robotników fabryk prze
ważali przedstawiciele emigracji zarobkowej sprzed rewolucji. Potomków szlachty właś
ciwie nie było [Iwanow I 991, 120-122]. 

Warunki pracy i życia zmuszały Polaków do korzystania z języka zamieszkiwanego 
przez nich terytorium, stąd szerokim zjawiskiem była ich dwu- i trójjęzyczność, co sprzy
jało nasiąkaniu gwar polskich elementami ukraińskimi oraz w mniejszym stopniu rosyj
skimi (głównie w zakresie słownictwa i składni)26

. Na stopień zachowania polszczyzny 
w poszczególnych miejscowościach miało wpływ wiele czynników, takich jak: skład na
rodowościowy danej wsi oraz wsi sąsiednich, uczęszczanie mieszkańców do polskiej szko
ły, pobyt poza wsią w otoczeniu obcojęzycznym (praca) [RCD 2002, 14], a także liczba 
małżeństw mieszanych. 

Już w okresie międzywojennym w wielu wsiach na Ukrainie radzieckiej na co dzień 
mówiono przede wszystkim po ukraińsku. Według danych spisu radzieckiego z 1926 r., 
uwzględniających także stopień znajomości języka ojczystego, jedynie 45% Polaków za
deklarowało polski jako swój język ojczysty. Świadczy to o silnych procesach ukrainizacji 
wśród ludności polskiej [Eberhardt 1994, 83]. Duży stopień asymilacji językowej potwier
dza także znajomość języków w piśmie. Z liczby Polaków, którzy podali język polski jako 
ojczysty, pisało i czytało 54,6% mężczyzn i 70,8% kobiet [Kupczak 1994, 62]. Dane dla 
lat dwudziestych XX w. świadczą, że na terenie Wołynia i Podola najczęściej po polsku 
mówiło zamożne chłopstwo, czyli była szlachta, a także robotnicy fabryk szkła i porcela
ny, cukrowni, natomiast polszczyzna starych wsi chłopskich pełna była ukrainizmów 
[Stroński I 996, 179]. O tym, jak mogły wyglądać stosunki językowe na Ukrainie prawo
brzeżnej, można wnioskować na podstawie sprawozdania za rok 1924 inspektora do spraw 
polskich Wołyńskiego Gubernialnego Komitetu Wykonawczego, dotyczącego rejonu pu
lińskiego obwodu żytomierskego: 

,,Większość ludności katolickiej w życiu codziennym posługuje się językiem ukraiń
skim. Dzieci po zakończeniu zajęć w polskiej szkole radzieckiej także. Jednakże 95% lud
ności w pełni rozumie po polsku i jeśli to jest konieczne, to posługuje się tym językiem. 
Modlą się oczywiście po polsku. Tych, którzy mówią po polsku na co dzień, jest nie wię
cej niż 20%, jednak cała ludność katolicka nazywa siebie polskimi Polakami i szczyci się 
tym." [Iwanow 1991, 106]. 

25 W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych la-ajów słowiańskich brak jest informacji tylko o jednej 
pośród badanych miejscowości - chutorze Dobra. 

26 Posługiwanie się przez chłopów polskich językiem rosyjskim było zjawisk.iem rzadkim i dotyczyło jedynie osób 
bardziej aktywnych, przedsiębiorczych w handlu, mających częste kontakty z przedstawicielami władz [Iwanow 199 I, 
108]. 
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Tab. 3. Język polski w domach rodzinnych informatorek. 

W jakim języku rozmawiano 
Gdzie uczyła się Pani języka Z kim rozmawia/a Pani 

Informatorka polskiego? w domu rodzinnym po poi-
w Pani domu rodzinnym? 

dom szkoła slcu? 

AR polski + - z matką, z siostrami 

AZ polski + + z rodzicami 

HK polski + + z rodzicami 

HT polski + - z matką 

KB polski + + z matką 

NK polski + + z rodzicami, z dziadkami 

SG polski + + brak danych 

ST ukraiński - - -

WR polski + + z rodzicami 

W tab. 3. zamieszczono odpowiedzi badanych osób na trzy pytania dotyczące używania 

polszczyzny. Wynika z nich, że wszystkie kobiety, z wyjątkiem ST, mówiły w domu na co 

dzień po polsku, cztery z nich z rodzicami, trzy tylko z matką (AR podkreśliła podczas na

grania, że z ojcem porozumiewała się po ukraińsku). Na Ukrainie nauczanie języka polskie

go odbywało się przede wszystkim w domach. W domu przeciętnie od 56% do 100% ludzi 

rozmawiało po polsku. W niektórych miejscowościach przeciętna ta mogła jednak spadać, 

nawet znacznie. Około 75% dzieci było wychowywanych po polsku. Syfy jednak wsie, 

gdzie znajomość języka polskiego była niska - od 5% do 10% [Kupczak 1994, 65]. 

* * * 

Latem 1925 r. rozpoczęła działalność radziecka komisja rządowa, mająca przepro

wadzić w środowisku Polaków, zamieszkujących wsie prawobrzeżnej Ukrainy, szeroko 

zakrojone badania socjologiczne. Jednym z celów tych badań miało być wyjaśnienie ro

dowodu miejscowych skupisk polskich. Prace komisji pozwoliły ustalić, że najliczniejszą 

grupę stanowili Polacy, wywodzący się z drobnej szlachty, przybyłej z Polski etnicz

nej w czasach przedrozbiorowych oraz z chłopstwa, nazywanego Mazurami. Drugą pod 

względem liczebności grupę Polaków tworzyli przedstawiciele emigracji zarobkowej 

z XIX w., chłoporobotnicy sprowadzani na Ukrainę od lat sześćdziesiątych XIX w. przez 
właścicieli prężnie rozwijających się zakładów przemysłowych, mający jednocześnie nie

wielkie areały ziemi. Najmniej liczni byli chłopi, pochodzący z różnych stron zaboru ro

syjskiego, osiadli na prawobrzeżnej Ukrainie pod koniec XIX lub na początku XX w., 

często prawosławni. Powyższy podział potwierdzają współczesne prace historyczne [Iwa

now 1991, 67]. 
Badacze zajmujący się polszczyzną południowokresową podkreślają, że kwestia po

chodzenia Polaków zamieszkujących Ukrainę może stanowić czynnik istotny dla opisu 
sytuacji języka polskiego na tych terenach. Uważa się, że jedną z przyczyn różnicujących 
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południowokresowe gwary polskie było niejednolite rdzennie polskie podłoże, od którego 

dana gwara się oderwała. Obecnie jest ono trudne do określenia. Badania oparte jedynie 

na danych językowych są niewystarczające, pozwalają najczęściej na stwierdzenie, że dana 

gwara jest wynikiem zmieszania gwar z różnych części Polski27 [Ananiewa 1983, 31--48], 

[Dejna 1956, 5--41], [Lesiów 1957, 131-153], zaś badania pozajęzykowe dotyczące etnicz

nego podłoża gwar południowokresowych są dziś jeszcze mało zaawansowane. Możemy 

jedynie stwierdzić, że na Kresy południowo-wschodnie napływała ludność z różnych stron 

Polski, najczęściej z Małopolski i Mazowsza, a właściwości gwar kolonistów stopniowo 

się na siebie nawarstwiały. Osobną grupę mogły stanowić spolonizowane wsie ukraińskie, 

choć jest to typ wydzielany hipotetycznie28 [Rudnicki 1996, 155]. 

Z powyższych ustaleń wynika, że nawet wsie chłopskie, leżące w bezpośrednim są

siedztwie, mogły się między sobą różnić pod względem językowym, zakładali je bowiem 

osadnicy z różnych obszarów rdzennej Polski i w różnym czasie [Rieger 2001, 9], [Rieger 

2000, 109-11 O]. Wpływ tego drugiego czynnika, czasu, nie został, jak dotąd, zbadany.29 

Silny wpływ na zróżnicowanie polszczyzny południowokresowej miało pochodzenie 

stanowe jej nosicieli, dzielące ją na dwie zasadnicze odmiany: gwarową - chłopską, bar

dziej nasyconą ukrainizmami, a także zachowującą w mniejszym lub większym stopniu 

cechy gwarowe wyniesione z Polski oraz szlachecką, poprawniejszą, bliską regionalnemu 

wariantowi języka ogólnego [RCD 2002, 13-14], [Rieger 2001, 584], [Dzięgiel 2003, 

85-91]. Z badań J. Riegera i jego zespołu wynika, że i w obrębie polszczyzny szlacheckiej 

istnieją różnice: niektórzy informatorzy, zwłaszcza starsze pokolenie, mówią poprawną i sta

ranną regionalną odmianą polskiego języka literackiego, podobną do języka dawnej inte

ligencji lwowskiej (m.in. w okolicach Zasławia), inni posługują się potocznym jej warian

tem z silnymi naleciałościami rosyjskimi i ukraińskimi [RCD 2002, 15; 22-24]. 

W przeprowadzonych z badanymi kobietami wywiadach nie uzyskano informacji na 

temat czasu przybycia oraz pochodzenia geograficznego i stanowego30 mieszkańców ich 

27 K. Dejna wyodrębnił pewne cechy gwarowe w mowie mieszkańców Milna wskazujące na ich pierwotne pocho

dzenie z terenów Małopolski z drugiej strony zauważył równocze ne istnienie pewnego zespołu cech mazowieckich. 

Z kolei M. Łesiów odnalazł w gwarze Huty Starej właściwości, które ta gwara dzieli z obszarem wielkopolskim, zie

mią chełmińsko-dobrzyńską, zachodnim Mazowszem oraz pasem po obu stronach Wisły od Przasnysza po Lublin. Na 

przykładzie gwary wsi Szaróweczka i Maćkowce N. Ananiewa ukazała przeplatanie się w jej systemie zarówno cech 

małopolskich, jak wielkopolskich i mazowieckich. 
2 Ten typ w i wydziela S. Rudnicki, ale tylko hipotetycznie, pisząc, że „na podstawie dotychczasowych wiadomo

ści nie udało się nam znależć wsi takiego typu, o którym bardzo często mówiono w ukraińskiej historii radzieckiej [ ... ]. 

ależaloby prawdzić pochodzenie wsi Bechy, Chodaki [ ... ], Kaleriskie [ ... ] w powiecie korosteńskim, Symica w owru

ckim, Niedaszki i Skuraty- w mal ińskim. Mieszkańcy wymienionych tu wsi uważają siebie częściowo za Polaków, częś

ciowo za Ukraińców, w każdym bądź razie za szlachtę, rozmawiają wyróżniającą się spośród innych okolicznych wsi 

gwarą ukraińską, niechętnie biorą ślub z mieszkańcami wsi chłopskich. Może być to spolonizowana ludność ukraińska 

lub zukrainizowana ludność polska." [Rudnicki 1996, 155]. 
29 Jak pisze J. Rieger: ,,Wydaje się, że czas przybycia na Ukrainę nie odgrywa takiej roli, jak[ ... ] wiek, rodzina, 

środowisko, kontakt z językiem polskim i ukraińskim. Problem ten wymaga dalszych badań." [RCD 2002, 13]. 
30 Jak pisze W. Bielecki: .,Polacy w Kazachstanie nie mają świadomości swojego pochodzenia ze szlachty. Tam

tejsza społeczno ć polska, wywodząca się zazwyczaj ze szlachty zagrodowej lub bezrolnej, zatraciła swoje poczucie 

szlacheckości jeszcze na terenie Ukrainy. Przymusowa deklasacja dala wtedy impuls do stopniowej ukrainizacji tej 

zbiorowości. Zaprzestanie posługiwania się językiem polskim doprowadziło do przerwania rodzinnego przekazu o rodo

wodzie szlacheckim. Proces ten uległ przyspieszeniu na skutek powszechnej niechęci chłopów ukraińskich do szlachty, 
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rodzinnych wsi. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 

[SG, XI] podaje, że wsią szlachecką były Storonicze. Dla pozostałych miejscowości brak 

danych określających narodowość i pochodzenie stanowe mieszkańców. 

Okres młodości informatorek, obejmujący lata 1918-1936, był korzystny z językowe

go punktu widzenia dla polskiej mniejszości narodowej w Ukraińskiej RepubLice Ludowej, 

a potem w ukraińskim państwie radzieckim. Na skutek prowadzonego przez władze ra

dzieckie eksperymentu narodowościowego, język polski31
, który był językiem domowym 

i liturgicznym, a często także językiem ulicy i pracy32 , wszedł również do szkoły, admini

stracji lokalnej i środków masowego przekazu. Dla badanych osób okres ten zakończył się 

wraz z deportacją do Kazachstanu. 

a obcujący z nimi na co dzień, pozbawieni szlachectwa Polacy, dążyli jedynie do zachowania poczucia polskości i wiary 
katolickiej. Zachowanie poczucia poi kości okazało się ważniejsze i bardziej prestiżowe od tradycji szlacheckiej." [Bie
lecki 1996, 526). 

31 Można przypu zczać, biorąc pod uwagę poziom wykształcenia o ób mówiących po polsku, zatrudnionych 
w szkolnictwie i administracji niższego szczebla (Iwanow 1991, 142, 182-187, 232), [Kupczak 1994, 212), że w instytu
cjach tych dominował poludniowokresowy odłam polszczyzny, często w odmianie g-.varowej. Z językiem ogólnopolskim 
polska ludność kresowa mogla mieć kontakt poprzez przybywających na wieś komunistów z Polski. Jednak poi zczyznę 
literacką odbierano jako język warstw wyższych, a mówiących nią komunistów jako obcych. Doprowadzało to do sy
tuacji, ,.że wszyscy prawdziwi i rzekomi zwolennicy władzy radzieckiej( ... ], chętnie posługiwali się językiem polskim, 
chętnie uczyli się tego języka, a tymczasem prosta ludność katolicka często uporczywie trwała przy starych - uznawa
nych już za nieliterackie - formach językowych, traktując je jako przejaw wierno 'ci polskim tradycjom kresowym." 
[Iwanow 1991, 107-108). Nieufność w stosunku do polskich komunistów była na tyle duża, że w latach dwudziestych 
właściwie nie było ich w polskich radach wiejskich, a funkcję przewodniczącego pełnił Ukrainiec lub Żyd [Iwanow 
1991, 142-143). Z polszczyzną literacką miejscowa ludność mogla się stykać także poprzez księży, którzy po roku 1921 
nielegalnie przyjeżdżali z Polski na Ukrainę i często prowadzili tajne nauczanie oraz poprzez nieliczne polskie książki i 
niektóre gazety [Kupczak 1994, 22]. 

32 Taka sytuacja miała miejsce np. w Korczunku na Żytomierszczyżnie [Rudnicki 2000, 33). 
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W drugiej połowie lat trzydziestych z zachodniej strefy nadgranicznej Związku Ra
dzieckiego zaczęto wysiedlać poszczególne grupy ludności na podstawie podejrzeń o po
tencjalną nielojalność wobec państwa radzieckiego. Wywożeni byli przedstawiciele mniej
szości narodowych, które mieszkały przy granicy ze swoimi państwami narodowymi, 
a z którymi w drugiej połowie lat trzydziestych Związek Radziecki miał szczególnie na
pięte stosunki. Do tej grupy należeli także Polacy mieszkający przy granicy polsko-radzie
ckiej [Hryciuk 1996, 222]. W styczniu i kwietniu 1936 r. zapadły decyzje Sownarkomu 
SSSR33

, które ostatecznie przypieczętowały los tysięcy rodzin polskich, zwłaszcza z tere
nu Marchlewszczyzny34, w tym i badanych osób. 

Miejsca, do których zesłano Polaków, były w większości nowymi jednostkami osad
niczymi, powstałymi w okresie zsyłki, najczęściej w niezamieszkałym stepie, określanymi 
jako tzw. ,,toczki", czyli punkty. Tylko w nielicznych wypadkach (raczej na południu Ka
zachstanu) dosiedlano polskie rodziny przesiedleńców do już istniejących wsi. Dane do
tyczące osób biorących udział w badaniach i wykaz miejscowości, do których ich zesłano 
w północnym Kazachstanie, przedstawia tabela nr 4. 

Tab. 4. Miejsca zesłania informatorek. 

Informator wieś rejon 

Anna Rudnicka Krasnokijewka czkałowski 

Apolonia Zakrzewska Gorkoje kellerowski 

33 Były to dwie decyzje, na mocy których deportowano Polaków z Ukrainy do Kazachstanu: O p17esiedleniu 

z USSR do Kazachskiej ASSR z 23 stycznia 1936 r. oraz O wysiedleniu z USSR i gospodarczym urządzeniu w Karagan

dijskoj oblasri Kazachskiej ASSR I 5.000 polskich i niemieckich gospodarstw z 28 kwietnia 1936 roku [Gawęcki I 993, 
34]. Na mocy tej ostatniej wyznaczono ponad pięć tysięcy gospodarstw z obwodów kijowskiego i winnickiego podlega
jących przesiedleniu do Kazachstanu. Z danych archiwalnych wynika, że wysiedlano także ludność polską miast takich, 
jak Nowogród Wołyński, Żytomierz, Ploskirów i in. Druga tura deportacji przypadła na jesień 1936 r. na mocy uchwały 
kontynuującej postanowienia dwóch poprzednich O przesiedleniu polsko-niemieckiego elementu nacjonalistycznego 

z przygranicznych rejonów obwodu kijowskiego do Kazachstanu. Wysiedleniu podlegali mieszkańcy wsi obwodów ki
jowskiego i winnickiego, leżących wzdłuż granicy, w odległości od niej do 3,5 km [Stroński 1994, 155-157]. 

34 Na temat przyczyn deportacji Polaków do Kazachstanu i ich dziejów na nowym terytorium, nie tylko w XX w. 
pisano obszernie w: [Hryciuk 1996, 211-237], [Gawęcki 1993], [Kuczyński 1995], [Stroóski 1994, 145-164], [Stroński 
1996, 239-246], [Jasiewicz 1996, 507], [Kijas 1993]. 
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Informator wieś rejon 

Helena Krynicka Gorkoje kellerowski 

Halina Tymborska Gorkoje kellerowski 

Kazimiera Bagińska Gorkoje kellerowski 

Nina Kotwicka Dobrożanowka kellerowski 

Stanisława Godlewska Jasna Polana czkałowski 

Salomea Terlecka Stiepnoje kellerowski 

Wincentyna Rogowska Gorkoje kellerowski 

Stuletni brak łączności z polskim obszarem językowym, mający miejsce na terenie 
Ukrainy, pogłębiony teraz został przez zupełny brak kontaktu z jakimikolwiek przejawami 
polskości. Polszczyzna na obszarze Kazachstanu zaczęła funkcjonować jako wyspa języ
kowa [Sierociuk 1996, 149]. 

W nowych osadach rozpoczął się proces tworzenia nowej wspólnoty. Podczas wywózki 
zazwyczaj rozdzielano krewnych i sąsiadów z tej samej wioski na Ukrainie. Dawna zwarta 
społeczność została rozczłonkowana i przemieszana, zaś nowy sąsiedzki i językowy (gwa
rowy) układ determinowany był najczęściej przez kolejne transporty (na ogół pasażerów 
jednego pociągu kierowano do tego samego punktu w Kazachstanie) [Szynkiewicz 1996, 
249]. Ta nowa wspólnota mogła powstawać jedynie w obrębie jednej „toczki", oddalonej 
jedna od drugiej o kilkadziesiąt kilometrów. Polacy uzyskali status specjalnych przesied
leńców35, których obowiązywał nakaz comiesięcznego meldowania się w komendanturze 
i zakaz opuszczania miejsca zesłania, co utrudniało wymianę językową i kulturową z Pola
kami w innych wsiach. Dzieci przesiedlonych Polaków mogły się kształcić tylko w zakresie 
miejscowej rosyjskojęzycznej szkoły podstawowej. Biorąc pod uwagę te czynniki, o pol
szczyźnie w Kazachstanie należy raczej myśleć jak o wielu małych polskich wysepkach 
(poszczególne „toczki"), otoczonych ze wszystkich stron żywiołem obcojęzycznym, a nie 
jak o jednej dużej wyspie językowej [Sierociuk 1996, 150], [Bielecki 1996, 520-521]. 

* * * 

Republikę Kazachstan zamieszkuje 17 mln mieszkańców reprezentujących ponad sto 
różnych narodowości. Na terenie Ukrainy Polacy znajdowali się w środowisku wieloet
nicznym, kontaktowali się z Ukraińcami, Żydami, w mniejszym stopniu z Niemcami i Cze
chami. Osiedlenie w Kazachstanie zmusiło ich do współżycia z Niemcami oraz kontaktów 
z Kazachami, Rosjanami, Ukraińcami, Białorusinami oraz ludami deportowanymi z Kau
kazu. Związki z wymienionymi grupami słowiańskimi intensyfikowały się z biegiem lat, 
w miarę narastania ich migracji do północnego Kazachstanu, a zwłaszcza po zniesieniu 

35 Zdecydowana większość Polaków w Kazachstanie to byli specprzesiedler\cy, znajdujący się pod kontrolą NKWD. 
Podczas spisu ludności w 1959 byli już formalnie pełnoprawnymi obywatelami Związku Radzieckiego. Oficjalnie spe
cjalny nadzór zdjęto z nich w 1956 roku. Nie zostali jednak zrehabilitowani i jako grupa „byłych specprzesiedleńców" 
nadal byli pod specjalną kontrolą władz. Mimo przyznania pełni praw obywatelskich, w 1959 roku znaczna ich część nie 
posiadała jeszcze dowodów o obistych. Na niektórych terenach otrzymali je dopiero w latach siedemdziesiątych. 
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ograniczeń swobodnego poruszania się. Według radzieckiego spisu powszechnego z 1989 

r. struktura narodowościowa Kazachstanu przedstawiała się następująco: Kazachowie 

(43,2%), Rosjanie (35,8%), Niemcy (5,8%), Ukraińcy (5,5%), Uzbecy (2%), Tatarzy (2%). 

Do innych liczniejszych grup narodowościowych należą także Ujgurowie (1,1 %), Biało

rusini (1,1 %), Koreańczycy (0,6%), Azerowie (0,5%) oraz Polacy, których liczbę szaco

wano w 1989 r. na 60 tys. (0,36%)36 [MPK 1999, l]. Zdecydowaną większość kazachstań

skich Polaków stanowią przedwojenni przesiedleńcy z terenów Ukrainy, do których nale

żą także respondentki. 

Obecnie Polacy zamieszkują głównie w obwodach: kokczetawskim, ak:molińskim, 

kustanajskim, pawłodarskim, ałmatyńskim i karagandyjskim. Największe skupiska polskie 

występują w rejonie Kokczetawu. Według spisu ludności z 1989 r. mieszka tutaj 25 tys. 

Polaków [Gawęcki 1993, 41], [Kijas 1993, 66-67]. Tabela 5. podaje liczebność Polaków 

we wsiach, do których zesłane zostały osoby biorące udział w badaniach.37 

Tab. 5. Liczebność Polaków w obwodzie kokczetawsk.im (za M. Gawęckim38). 

Miejscowość Dane oficjalne spisu 1989 

ogólna liczba miesz- Polacy Inne dane 

kańców %/liczba 

obwód kokczetawski 662125 25400 38000* 

rejon kellerowski 7000* 

9136a 

Gorkoje 1019 33/337 401 -

Stiepnoje 267 68/182 555a 

rejon czkalowski 10000* 

Krasnokijewka 750 58/435 

Jasna Polana 2228 34/758 

*) dane Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie [Informator Polonijny, Moskwa I 993]; 

a) dane z roku 1956 (Archiwum w Kokczetawie; Informacja o byłych specposelencach; Fl / 2 / 52 / 6). 

Podane liczby nie są stałe, zmieniają się z dnia na dzień w związku z narastającymi 

wśród ludności rosyjskojęzycznej, w tym i polskiej, tendencjami migracyjnymi np. w roku 

1993 liczebność Polaków w Gorkoje oceniano na 401 osób, natomiast podczas badań w 2000 r. 

do polskiego pochodzenia przyznawało się 300 osób39
• Tendencje te spowodowane są ros-

36 Obecnie można z całą pewnością stwierdzić, że w Kazachstanie mieszka o wiele więcej Polaków. W różnych 
publikacjach ich liczbę określa się na 100-400 tysięcy [MPK 1999, I], [Gawęcki 1993, 40). Wśród przyczyn, które spo
wodowały tak niski stan liczebny Polaków w 1989 r. należy m. in. wymienić obawy związane z przyznaniem się do pol
skiej narodowości, a także trudności z określeniem własnej tożsamości narodowej Polaków będących członkami rodzin 
mieszanych. Obecnie na wzrost liczby osób deklarujących polskie pochodzenie wpływa w znacznej mierze ożywienie 
kontaktów z Polską i związana z tym nadzieja na pomoc ekonomiczną oraz repatriację. 

37 Danych liczbowych dla Dobrożanowki nie uzyskano. 
38 M. Gawęcki, Polacy w Kazachstanie: teraźniejszość i przyszłość (raport z badań), Poznań 1993, s. 42. 
39 Liczbę tę uzyskałam na podstawie danych z gminnej księgi ewidencyjnej, umożliwiającej także uzyskanie 

informacji o składzie etnicznym miejscowości, strukturze wykształcenia, zatruda.ienia, składzie rodzin etnicznie mie
szanych. 
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nącyrn poczuciem zagrożenia w obliczu zaostrzających się konfliktów etnicznych, a także 
uchwaleniem w 1992 r. ,,Ustawy o języku" postanawiającej, że językiem państwowym 
w Kazachstanie jest kazaski, zaś rosyjski jest językiem porozumiewania międzyetnicznego. 

Obowiązkiem znajomości języka kazaskiego objęta została cała kadra kierownicza. W ta
kiej sytuacji rodzi się m.in. pytanie o perspektywy kariery zawodowej dla niekazaskiej 
ludności, nieznającej tego języka [Gawęcki 1!993, 61-71], [Jankowski 1996, 557-570]. 

Skomplikowany skład etniczny dzisiejsz1ego Kazachstanu jest w głównej mierze skut
kiem sowieckiej polityki ludnościowej i ekonomicznej prowadzonej na tym terenie od lat 
dwudziestych. Kazachstan był traktowany jako miejsce deportacji nie tylko niewygodnych 
jednostek, ale również znacznych części etnosów. Jednocześnie z Kazachstanu masowo emi
growała, zwłaszcza do Mongolii i Chin, rdzenna ludność kazaska, w wyniku czego stanowi
ła ona w czasach sowieckich i po odzyskaniu niepodległości zdecydowaną mniejszość. 

Deportowani do Kazachstanu Polacy dzielili swój los z przedstawicielami wielu in
nych narodowości, często o różnej kulturze i odmiennym języku. W początkowym okresie 
zsyłki zamieszkiwali głównie, z często wspólnie wysyłanymi z Ukrainy, Niemcami, na
stępnie w roku 1937 pojawili się w nowo założonych osadach północnego Kazachstanu 
Koreańczycy, przybyli z Dalekiego Wschodu Związku Radzieckiego, zaś w okresie Il woj
ny światowej do Kazachstanu zesłana została ludność pochodzenia greckiego, tatarskiego, 
rumuńskiego a także narody kaukaskie, m.in. Czeczeńcy i Ingusze. W 1944 r. kolejny 
,,kontyngent" deportowanych z Krymu stanowili Bułgarzy, Grecy, Ormianie i Cyganie. 
Ogółem w latach 1930-1952 do Kazachstanu trafiło ponad 1600 tys. zesłańców różnych 
narodowości40 [Hryciuk 1996, 224-231]. Dodatkowo po roku 1956, a więc po likwidacji 
komendantury, wraz ze zniesieniem zakazu przemieszczania się, na terenie republiki doszło 
do znacznego przemieszania dotychczas doś1� izolowanych grup przesiedleńczych. Miała 
wówczas miejsce także fala powrotów na Ukrainę (por. informatorka SG). Lata sześćdzie
siąte przyniosły kolejne migracje przedstawicieli różnych etnosów Związku Radzieckiego 
w ramach zagospodarowywania ugorów, przi!de wszystkim Rosjan, Ukraińców i Białoru
sinów i proces ten trwał do momentu rozpadu sowieckiego imperium. W Kazachstanie 
Polacy traktowali Niemców jako najprzyjaźniejszą obie grupę i wyrażali chęć bliskich 
z nimi kontaktów, natomiast tradycyjna kultura kazaska i język były raczej wartościowane 
negatywnie, zwłaszcza na terenach północnego Kazachstanu, gdzie kontakty z Kazachami 
były sporadyczne41 [Szynkiewicz I 996, 253-254], [Gawęcki 1994, 188]. 

W ostatnich latach sytuacja etniczna w Kazachstanie uległa znacznym zmianom. Wy
emigrowała duża liczba Niemców, około 300 tys., zmalała również liczebność Rosjan 
i Ukraińców, ich miejsce zaczęli zajmować Kazachowie masowo powracający z zagranicy 

40 W pierwszej połowie lat 50. zesłańcy stanowili niemal 1/6 mieszkańców Kazach tanu. Po mierci Stalina za
częto zdejmować ze specjalnych przesiedleńców ograniczenia. iemal cala ludność z Kaukazu powróciła wówczas do 
woich miejsc zamieszkania, podczas gdy Polacy wywiezie1Ji z Ukrainy w 1936 r. oraz iemcy deportowani w okresie 

wojny z Powołża zmuszeni byli pozostać w Kazachstanie [Hryciuk 1996, 231-232). 

" .,Odmienność kultury Kazachów- pisze M. Gawęcki -postrzegana była przez Polaków z perspektywy własnych 
doświadczeń, każda zaś odmienność wartościowana była rn:gatywnie - jako brak kultury. [ ... ] Wśród kazachstańskich 
Polaków, ale także wśród Ro jan, Niemców i Ukraińców powszechne jest przekonanie o pełnieniu misji cywilizacyjnej 
w stosunku do Kazachów." [Gawęcki 1994, 188]. 
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[Gawęcki 1994, 166-167], którzy obecnie zaczynają liczebnie dominować. Kazascy repa
trianci osadzani są głównie w północnych obwodach, czyli tam, gdzie do tej pory stano
wili zdecydowaną mniejszość. 

W wyniku tych ruchów ludnościowych obecnie w Kazachstanie niemal zupełnie nie 
ma jednoetnicznych jednostek osadniczych, z wyjątkiem pewnej liczby kazaskich aułów 
na terenach południowych, gdzie Kazachowie stanowią zdecydowaną większość. Nie ist
nieją tutaj zwarte obszary ze znacznym procentem ludności mówiącej na co dzień po pol
sku. Polacy żyją w rozproszeniu w miastach i byłych kołchozach, przemieszani z Ukraiń
cami, Rosjanami i ostatnio kupującymi na wsiach domy Kazachami. Przykładowo skład 
narodowościowy wsi Gorkoje, z której pochodziła większość informatorów, przedstawiał 
się w czerwcu 2000 r. następująco (por. tab. 6.): 

Tab. 6. Skład narodowościowy Gorkoje w czerwcu 2000 r. 

Wykaz narodowości Liczba osób 
Rodziny jednoetniczne 

Liczba rodzin Liczba osób 

Polacy 300 63 147 

Niemcy 208 44 142 

Rosjanie 106 15 50 

Ukraińcy 34 5 13 

Kazachowie 43 10 42 

Mołdawianie 5 - -

Białorusini 3 I I 

Tatarzy 2 - -

Ogółem 701 138 395 

Niemalże identyczny pod względem narodowościowym skład można zaobserwować 
także w innych osadach obwodu kokczetawskiego [Gawęcki 1993, 21-23], [Werenicz 
1998, 95-96] (por. tab. 7.). 

Tab. 7. Skład etniczny wsi Stiepnoje w sierpniu 1976 r. (za W. Wereniczem42). 

Wykaz grup według narodowości rodzin osób 

Polacy 81 258 

Ukraińcy 6 8 

Niemcy 4 14 

Rosjanie 11 31 

Białorusini 7 16 

Ogółem 109 327 

42 W. Werenicz, O sytuacji etnolingwistycznej w Kellerówce i Oziornem obwodu kokczetawskiego w Kazachstanie, 

[w:] Język w mieście i jego okolicach, Siedlce 1998, s. 96. 
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Sytuacja koegzystencji tak wielu narodowości w jednej wsi doprowadzała bardzo czę

sto do zawierania małżeństw etnicznie mieszanych, które sąjednąz cech charakterystycz
nych społeczności wiejskich w Kazachstanie. We wsi Gorkoje rodziny mieszane stanowią 

34% ogólnej liczby rodzin i jest to liczba typowa dla większości środowisk wiejskich w Ka

zachstanie: w latach siedemdziesiątych w Stiepnoje było 17% takich małżeństw, w Ozior

noje 20% [Werenicz I 998, 97], dane uzyskane w 1993 r. mówią już o 27% w Stiepnoje 

i 34% w Oziornoje, zaś we wsi Dobrożanowka udział małżeń tw mieszanych wynosił aż 

58% [Gawęcki 1994, 187]. Jednak nadal preferowane są, zwłaszcza przez przedstawicieli 

starszego pokolenia małżeństwa w ramach własnej grupy etnicznej lub przynajmniej w ra

mach grupy wyznaniowej. Najmniej liczne są małżeństwa polsko - kazaskie [Gawęcki 

1993, 23], co jest zrozumiałe ze względu na silne różnice kulturowe. 

Na pytanie: Czy ktoś w Pani rodzinie jest innego niż polskie pochodzenia? Jeśli tak, 

to kto? badane osoby odpowiadały następująco (por. tab. 8.). 

Tab. 8. Osoby niepolskiego pochodzenia w rodzinach informatorek. 

Informator ojciec matka mąż zięć synowa szwagier bratowa 

AR Polak Polka Polak Rosjanin - - -

AZ Polak Polka Polak Niemiec - - -

HK Polak Polka Polak Rosjanin Rosjanka - -

Niemka, 

HT Polak Polka Polak - Ukrainka, Niemiec Niemka 

Rosjanka 

KB Polak Polka Polak Rosjanin Ukrainka - -

SG Polak Polka Polak - - - -

ST Polak Polka Rosjanin Rosjanin Rosjanka 

WR Polak Polka Polak Rosjanin - - -

Małżeństwa mieszane sprzyjają szybszemu postępowi procesów integracyjnych. Po

niższe zestawienie przedstawia strukturę małżeństw mieszanych z udziałem Polaków we 
wsiach Gorkoje i Stiepnoje (por. tab. 9., IO., 11.) 

Tab. 9. Skład etniczny rodzin mieszanych we wsi Gorkoje w czerwcu 2000 r. 

Liczba ogólna 
Liczba członków rodzin mieszanych 

wg narodowości 
Typy rodzin mieszanych 

narodowość narodowość 
rodzin osób 

pierwsza druga 

polsko-niemiecka 26 98 69 29 

polsko-rosyjska 16 55 35 20 

polsko-ukraińska 3 13 IO 3 

polsko-tatarska 2 IO 8 2 

polsko-białoruska I 4 3 I 
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Liczba ogólna 
Liczba członków rodzin mieszanych 

wg narodowości 
Typy rodzin mieszanych 

narodowość narodowość 
rodzin osób 

pierwsza druga 

niemiecko-polska 8 33 22 Il 

rosyjsko-polska 8 36 28 8 

ukraińsko-polska 5 19 Il 8 

mołdawsko-polska I 6 5 I 

Tab. 10. Skład etniczny rodzin mieszanych we wsi Stiepnoje w sierpniu 1976 r. 

(za W. Wereniczem43). 

Liczba ogólna 
Liczba członków rodzin mieszanych 

wg narodowości 
Typy rodzin mieszanych 

narodowość narodowość 
rodzin osób 

podstawowa dodatkowa 

polsko-niemiecka 2 10 8 2 

polsko-rosyjska 4 22 16 6 

polsko-ukraińska 2 Il 8 3 

polsko-białoruska 3 15 12 3 

niemiecko-polska I 7 6 I 

rosyjsko-polska 3 14 9 5 

ukraińsko-polska 3 Il 4 7 

białorusko-polska I 3 I 2 
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Tab. 11. Skład etniczny rodzin mieszanych we wsi Stiepnoje w 1993 r. (za M. Gawęckim44). 

Typy rodzin mieszanych 

polsko-niemiecka 

polsko-rosyjska 

polsko-ukraińska 

polsko-białoruska 

niemiecko-polska 

ukraińsko-polska 

* * * 

Liczba ogólna 

9 

8 

I 

2 

I 

2 

W wyniku deportacji Polacy znaleźli się w nowym kraju i musieli przystosować się 

do nowych warunków życia. Po okresie korzystnej polityki językowej, sprzyjającej posze

rzaniu funkcji języka polskiego, jaka miała miejsce na terenie Ukrainy w okresie istnienia 

43 W. Werenicz, O sytuacji e/nolingwistycznej. .. , op cit., s. 98. 
44 M. Gawęcki, Polacy w Kazachstanie ... , op.cit., s. 24. 
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tzw. Marchlewszczyzny, nastąpił okres zesłania i represji. Życie w warunkach narodowej 
unifikacji sprzyjało zatracie wielu etnokulturowycb cech45

, w szczególności utracie języka 
ojczystego wśród młodzieży. Przerwana bowiem została ciągłość przekazywania języka 
polskiego zarówno w sposób instytucjonalny (nie był nauczany w szkole),jak i w rodzinie. 
Prześladowania prowadziły do skrywania polskości, a więc i języka polskiego. ,,Wedle 
relacji osób wiekowych polszczyzna na tych terenach była w powszechnym użyciu jedynie 
w początkowym okresie zsyłki, w za adzie do momentu wkroczenia tam zorganizowanych 
struktur państwowych - urzędów i szkół. Od tego czasu, w trosce o przyszły los dzieci, 
rodzice świadomie unikali polszczyzny w kontaktach rodzinnych. Niedostateczna znajo
mość rosyjskiego i ujawnienie posługiwania się językiem polskim utrudniały polskiej mło
dzieży dostęp do szkół (nawet średnich), oddalały możliwość uzyskania interesującej pra
cy." [Sierociuk 1996, 147]. 

Kontaktów z Polską właściwie nie było. Na terenie Kazachstanu nie istniały żadne 
szkoły polskie. Wprawdzie odbywały się zajęcia z języka polskiego na uniwersytetach 
w Ałma-Acie46 oraz w Karagandzie, ale prowadzone były przez lektorów narodowości ka
zaskiej, ze słabą znajomością języka polskiego i niemających przygotowania, aby wy
kształcić nauczycieli tego języka. Nauczyciele - Polacy nie byli dopuszczani do pracy 
[Siedlecki 1990, 270]. Do niedawna nie było także autentycznych organizacji polskich, 
a tylko oficjalna działalność przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej47

. Nie wy
dawano żadnej gazety w języku polskim, choć pojawiała się prasa z Polski - jedna z in
formatorek wspominała, że jej ojciec prenumerował Życie Warszawy. Jeszcze trudniejszy 
był dostęp do polskiej literatury. Przywiezione z Ukrainy książki, najczęściej o tematyce 
religijnej, modlitewniki i śpiewniki, chowano w obawie przed konfiskatą, często przepisy
wano ręcznie - stanowiły one swoistego rodzaju elementarz z którego uczono się czytać 
po polsku. Nie było mowy o dostępie do polskiej telewizji czy radia. 

Wymienione wyżej czynniki sprawiły, że proces zanikania znajomości języka polskie
go stał się bardzo intensywny. Według niektórych uczonych była to jedynie kontynuacja 
zjawiska, które swoje źródło miało jeszcze na terenach Ukrainy, już tam bowiem zasięg 
występowania języka polskiego był mocno ograniczony. ,,Zjawisko to przybrało na sile 
w czasach rozbiorów Polski, a jego źródeł należy szukać jeszcze w czasach polskiej „ko
lonizacji" Ukrainy. Ukaz o jednodworcach i grażdanach w zapadnich guberniach z dnia 

45 ,.Niektóre jednak represje - jak pisze Z. Jasiewicz - podtrzymywały etniczność. Tak stało się z grupą Polaków 

deportowanych w drugiej połowie lat 30. z Ukrainy do Kazachstanu, których wyłączono w ten sposób z procesów 

ukrainizacji. Nie pozwalając im, jako „specjalnym przesiedleńcom", na dokonywanie wyborów narodowościowych, 

uuwalano wśród nich jednocześnie poczucie bycia Polakami [Ja iewicz 1996, 507]. 
46 Obecna nazwa Alma ty. 
47 Mam tu na myśli działalność Jana Platera-Gajewskiego, Polaka z Karagandy, członka prezydium zarządu głów

nego TPPR i wiceprezesa oraz założyciela Oddziału TPPR w Karagandzie. W styczniu 1979 r. w niezależnej prasie kato

lickiej w Pol ce ukazały się szczegóły protestu Jana Platera-Gajewskiego przeciwko traktowaniu przez władze sowieckie 

Polaków w ZSRR. Domagał się m.in. większej autonomii i respektowania praw mniejszości narodowych, szkolnictwa 

w języku ojczystym oraz kontaktu z krewnymi w Polsce. Przy pomocy organów państwowych PR!., J. Plater-Gajewski 

utworzył szereg klubów przyjaźni polsko-kazaskiej przy TPPR i innych organizacjach w PRL. Zorganizował przy ich 

udziale 52 publiczne polskie wy tawy, 20 publicznych polskich bibliotek, koncerty polskiej muzyki i baletu oraz liczne 

zebrania, wykłady i wieczory. Zorganizowano wówczas także po raz pierwszy wyjazdy młodzieży szkolnej z Kazachsta
nu do Polski i z Polski do Kazachstanu [Masiarz 1996, 575], [Siedlecki 1990, 267-268]. 
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19 X 1831 r., znoszący szlachectwo szlachty zagrodowej i bezrolnej, znacznie przyspieszył 

proces wypierania języka polskiego. Językiem porozumiewania się w tej grupie Polaków 

stały się przede wszystkim gwary języka ukraińskiego. W konsekwencji, do Kazachstanu 

przybywali Polacy mogący wykazać się tylko ograniczoną znajomością języka polskiego 

lub też nieznający go wcale." [Bielecki 1996, 523]. 

W Kazachstanie językiem polskim posługuje się obecnie tylko najstarsze pokolenie, 

które w latach dwudziestych i trzydziestych chodziło do szkół polskich na Ukrainie. Rzecz 

charakterystyczna, reprezentują to pokolenie głównie kobiety, może dlatego, że w więk

szym stopniu niż mężczyźni ocalały od wojny i prześladowań. Zaledwie 15% Polaków 

w Kazachstanie potrafi porozumieć się po polsku [BIDS95], w 1970 r. 17,7% Polaków 
podawało język polski jako ojczysty, w 1989 r. liczba ta spadła do 12,2% [Gawęcki 1994, 

166]. Głęboka izolacja spowodowała, że mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem 

stopnia opanowania języka przez poszczególnych jego użytkowników - i to w tej samej 

miejscowości; w przeważającej mierze dotyczy to leksyki, fonetyka i morfologia wykazu

je więcej nawiązań do polszczyzny terenów wysiedlenia. Należy podkreślić fakt, że sku

piska Polaków w Kazachstanie nie wytworzyły specyficznej, właściwej im odmiany języ

kowej [Sierociuk 1999, 152]. Istotny wpływ na utrzymywanie znajomości języka polskie

go miało miejsce zamieszkania (miasto lub wieś) Polaków wysiedlonych z Ukrainy 

[Bielecki 1996, 521], [Jasiewicz 1996, 511]. Po zniesieniu rygorów „specjalnego osiedle

nia" ludność polska w znacznej części przeniosła się do miast. Migracja do miasta stano
wiła awans społeczny, okupiony najczęściej porzuceniem tradycji rodzimego środowiska 

i stopieniem się z polietnicznym otoczeniem rosyjskojęzycznym. Jak pisze Z. Jasiewicz: 

„W Kazachstanie [ ... ] opuszczenie wsi było często związane z chęcią zerwania z grupą 

poprzednio represjonowaną, naznaczoną piętnem „niebezpiecznego społecznie elementu" 

i prowadziło niekiedy do zmiany identyfikacji etnicznej z polskiej na rosyjską lub ukraiń
ską. Inna sprawa, że zamieszkanie w mieście w Kazachstanie w ostatnich latach raczej 

sprzyja utrzymaniu czy odzyskaniu tożsamości polskiej w związku z pojawieniem się pa

rafii katolickich i rozwojem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych." [ s. 511]. 

Tab. 12. Obecne miejsce zamieszkania informatorek. 

Informatorka Wieś Miasto 

Anna Rudnicka Kokczetaw 

Apolonia Zakrzewska Gorkoje 

Helena Krynicka Gorkoje 

Halina Tymbarska Gorkoje 

Kazimiera Bagińska Gorkoje 

Nina Kotwicka Kokczetaw 

Stanisława Godlewska Kokczetaw 

Salomea Terlecka Kokczetaw 

Wincentyna Rogowska Gorkoje 

Jako drugi ważny czynnik, niesprzyjający zachowaniu polszczyzny, należy wymienić 

pozostawanie Polaków na terenie Kazachstanu w dużym rozproszeniu, w warunkach adrninis-
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tracyjnego zakazu pornszania się, co uniemożliwiało kontakty w polskiej zbiorowości et

nicznej. Sytuacja taka powodowała ograniczanie używania języka polskiego do środowiska 

rodzinnego, a następnie jego zupełne zarzucanie w warunkach małżeństw mieszanych. 

W Kazachstanie zesłańcy z Ukrainy znaleźli się w nowej sytuacji, co pociągnęło za 

sobą także zmiany w funkcji języka etnicznego, który przestaje służyć komunikacji i staje 

się językiem rytualnym, deklaracją etnicznej tożsamości [Sękowska 1993, 138]. Zwycza

jowo przyjmuje się istnienie pięciu podstawowych sfer funkcjonowania języków, takich 

jak rodzina, sąsiedztwo, nauka, praca i religia. Poniższa tabela zawiera dane na temat funk

cji języków używanych przez infonnatorki48
• 

Tab. 13. Funkcje języków na terenie Kazachstanu. 

rodzina 

lnfonnator sąsiedztwo nauka praca religia 
mąż dzieci 

AR ros ros ukr ros ukr poi 

AZ ukr poi/ukr ros/ukr ros ukr poi 

HK ukr poi/ukr ros/ukr ros ukr poi 

HT ukr ukr ukr ros ukr poi 

KB ukr ukr ukr ros ukr poi 

NK poi ros ros/ukr ros ros poi 

SG ukr poi/ukr ukr ros ukr poi 

ST ukr ros ros/ukr ros ros poi 

WR poi poi/ukr ros/ukr/poi ros ukr poi 

Jak wynika z powyższego przeglądu,język polski zajmuje pozycję marginalną, został 

wyparty przez języki ukraiński i rosyjski z większości uwzględnionych w opisie sfer i ob

sługuje przede wszystkim sferę religii i w bardzo ograniczonym stopniu sferę domową. 

Polaków w Kazachstanie charakteryzuje przywiązanie do wiary ojców, która jest ści

śle powiązana z poczuwaniem się do polskości - naczelnym kryterium samoidentyfikacji 

narodowej jest wyznanie rzymskokatolickie [Jasiewicz 1996, 512], [Bielecki 1996, 524]. 

Jest wiele miejscowości, gdzie ludność ma świadomość narodową polską i choć w domu 

mówi po ukraińsku lub rosyjsku, to jednak modli się po polsku, śpiewa polskie pieśni re

ligijne, chce słuchać polskiej mszy i kazań. Język polski postrzegany jest jako język Koś

cioła i w sferze religii przechował się najlepiej. W większości domów, nawet w czasach 

najsilniejszych represji, uczono po polsku pacierza i katechizmu. Z braku tałego lokum 

Polacy modlili się wspólnie po polsku w ustalonych miejscach. Zawsze obchodzono świę
ta: Boże Narodzenie, Wielkanoc. lnfonnatorki podkreślały, że zawsze modlą się polsku, 

w tym języku także rozmawiają z księdzem. Czynią tak także ci Polacy, którzy w ogóle 

nie mówią po polsku. Jednak w'ród młodszego pokolenia powszechne były i są wypadki 

ateizmu i tym samym odejścia od tradycji narodowej i języka polskiego nawet w wąskiej 

48 Tabela prezentuje odpowiedzi na następujące pytania: Jakiego języka używa P. w domu na co dzień?, Z kim roz

mawia P. w domu po polsku?, W jakich sytuacjach posługuje się P. językiem polskim?, W jakim językzt toczą się rozmowy 

z sąsiadami, w pracy?, Jaki by/ język wykładowy szkoły. do której uczęszczały dzieci i wnuki? 
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sferze religii, co prowadzi do daleko idącej rusyfikacji [Siedlecki I 990, 266], [Dzwonkow

ski Sac 1996, 490]. Jednocześnie mniej więcej od początku lat dziewięćdziesiątych zmieni

ła się sytuacja języka polskiego jako liturgicznego49
. W nowo powstających kościołach 

zaczęto odprawiać msze w całości w języku rosyjskim50
. Zmiana języka nabożeństwa ozna

cza, że aby uczestniczyć w katolickim życiu religijnym nie trzeba już władać językiem pol

skim. Także katechizacja dzieci w kościele prowadzona jest w języku rosyjskim. Taka sytu

acja zdecydowanie osłabiła motywację do nauki języka polskiego ze względów religijnych. 

Polski jako język domowy na terenie Kazachstanu używany był przez informatorki do 

momentu pójścia dzieci do szkoły, następnie jego miejsce zastępował ukraiński lub rosyj

ski. W rodzinach mieszanych proces ten postępował jeszcze szybciej, ponieważ współmał

żonek wprowadzał język obcy do kontaktów domowych. Językiem spotkań rodzinnych 

stawał się ukraiński lub rosyjski. Ponieważ przerwano przekazywanie języka polskiego 

także w szkole, dzieci i wnuki informatorek nie używały i nie używają już języka polskie

go w ogóle. 

Językiem spotkań sąsiedzkich był i jest nadal ukraiński w formie gwarowej, rzadziej 

rosyjski używany przede wszystkim w kontaktach z Kazachami. Ukraiński jest używany 

także przez Polaków w kontaktach między sobą, bardzo rzadko i to wśród najstarszego 

pokolenia słyszy się język polski. Represje wobec Polaków dawały do zrozumienia, że nie 

należy zbytnio eksponować swojej polszczyzny poza domem. 

Językiem pracy był ukraiński (na wsiach w kołchozie) lub rosyjski (praca w mieście). 

Rolę języka szkoły, a także języka urzędowego w gminie, na poczcie, we wszelkiego ro

dzaju sytuacjach oficjalnych, w sporządzaniu dokumentacji, a także języka telewizji i radia 

pełni rosyjski, a ostatnio, po wprowadzeniu „Ustawy o języku", także język kazaski. W ostat

nich latach także język polski stał się w szkołach przedmiotem nauczania51
• 

Opisana tu sytuacja językowa jest typowa dla polietnicznych osiedli północnego Ka

zachstanu. Języki rosyjski i na drugim miejscu ukraiński ograniczyły publiczne używanie 

49 Poczynając od roku 1990 Kościół katolicki uzyskuje szeroką swobodę działania na terenie Kazachstanu. 13 
kwietnia 1991 r. została ustanowiona osobna administratura apostolska w Azji Środkowej z siedzibą w Karagandzie, a jej 
pierwszym biskupem mianowany został ks. J. P. Lenga. W warunkach swobody religijnej budowana jest sieć parafialna 
Kościoła rzymskokatolickiego, działalność duszpasterska objęła wiele nowych miejscowości, zaczęły powstawać nowe 
świątynie w miejscach stałego pobytu duszpasterzy [Hlebowicz 1996, 498-499). W Kokczetawie istnieje parafia kato
licka św. Antoniego Padewskiego. Na niedzielnych mszach w nowym budynku kościoła (1997 r.) spotykają się Polacy 
starszego pokolenia. W ostatnich latach wybudowano kościoły w Krasnoarmiejsku, Oziornoje, Czkalowie i Zielonym 
Gaju. We wsi Gorkoje Polacy zbierają się na modlitwę w piątki i niedziele w kaplicy urządzonej w prywatnym domu. 

so Odprawianie przez księży z Polski mszy po rosyjsku spotyka się z wielkim niezadowoleniem Polaków w Ka
zachstanie, oczekujących, że ksiądz będzie mówił po polsku, mimo że więk zość wiernych nie rozumie tego języka. 

si W listopadzie 1989 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Polski 
a Ministerstwem Oświaty Kazachstanu, dotyczącą m.in. nauczania języka polskiego wśród Polaków w Kazachstanie. 

a mocy tych postanowień język polski może być wykładany w szkołach państwowych w wymiarze sześciu godzin 
tygodniowo [Staroń I 996, 44-49). W zbadanej przeze mnie wsi Gorkoje istnieje, wybudowana w I 936 r., I I-klasowa 
szkoła z językiem wykładowym rosyjskim, w której od 199 I r., z przerwą w latach 1996-1998, odbywa się w formie 
zajęć fakultatywnych nauka języka polskiego. Początkowo lekcje języka polskiego cieszyły się dużym powodzeniem, 
przyciągając nie tylko dzieci, ale i starszych. Obecnie uczęszcza na nie około sześciu osób. W szkole można się także 
uczyć języka niemieckiego i kazaskiego. 

Od 1991 r. w Instytucie Pedagogicznym w Kokczetawie kształci się kadrę polonistyczną. Więcej szczegółów na 
ten temat można znaleźć w [Sierociuk 1996, 148). 
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języka ojczystego, który coraz bardziej odchodzi w zapomnienie. W Kellerówce, położonej 

135 km na północ od Kokczetawu Polacy w latach siedemdziesiątych swobodnie posługi

wali się językiem ukraińskim oraz rosyjskim, język polski był rzadko używany. ,,Polaków 

miasteczkowych - pisze W. Werenicz - żenuje chyba gwarowy, nienormatywny charakter 

tutejszej polszczyzny." [Werenicz 1998, 94]. Podobna sytuacja miała miejsce we wsi Stiep

noje, gdzie języka polskiego w domu używało zaledwie 6,2% miejscowych Polaków, do

minowały natomiast języki ukraiński i rosyjski [Werenicz 1998, 100]. 

Podsumowując, z przeprowadzonych przeze mnie obsetwacji wynika, że po polsku 

mówi jeszcze najstarsze pokolenie, urodzone w latach dwudziestych i trzydziestych, wśród 

średniego pokolenia niektórzy rozumieją po polsku i znają pojedyncze wyrazy, natomiast 

najmłodsze pokolenie dopiero uczy się polskiego na różnego rodzaju kursach. W Kazach

stanie wieś, w której znaczna część ludności mówiłaby po polsku, należy do wyjątków. 

Obecna sytuacja w Kazachstanie sprzyja odradzaniu się polskości i języka polskiego. 

Nawiązane zostały kontakty z Polską: organizowane są wyjazdy starszych osób i młodzie

ży do Polski, nauczyciele z Polski przyjeżdżają do Kazachstanu. 

W kwietniu 1994 r. powstał Związek Polaków w Kazachstanie zrzeszający na zasadzie 

federacji kilka głównych organizacji polskich52 [MPK 1999, 3]. Zmienia się także postrze

ganie języka polskiego wśród społeczności polskiej, a także innych narodowości. Zaczyna 

być on traktowany jako język obcy, którego znajomość może się okazać bardzo pożytecz

na, szczególnie w obecnej sytuacji ekonomicznej (wyjazd na stałe do Polski). 

Wszystko to sprawia, że polszczyzna powoli odradza się wśród młodego pokolenia, 

ale jest to już inny język polski niż mowa pierwszego pokolenia zesłańców do Kazachsta

nu, bowiem mowa dziadków kształtowała się w otoczeniu gwar ukraińskich, zaś mowa 

dzieci i wnuków w kontekście przede wszystkim języka rosyjskiego. 

52 Są tom.in.: w Kokczetawie - ,,Polonia Północna", w Akmole i Szortandach- Polskie Centrum Kulturalne, w Ał

rnaty-,,Więź", w Karagandzie Towarzystwo „Polonia", w Pietropawłowsku-,,Kopernik". Polskie organizacje sąjednak 

nadal bardzo słabe, a działalność polonijna koncentruje się głównie na dążeniach repatriacyjnych [MPK I 999, 4). 
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1. Metody odsłuchu tekstów gwarowych 

Podstawowym dla dialektologa zagadnieniem jest stosunek percepcji słuchowej do 

rzeczywistego brzmienia głosek. Do tej pory stosuje się trzy metody odczytywania tekstów 

gwarowych utrwalonych fonograficznie: odsłuch indywidualny, odsłuch zespołowy oraz 

odsłuch indywidualny lub zespołowy poparty analizą akustyczną53 [ZOZ 1962, 11 ]. Pierw

sza z nich, najszerzej wykorzystywana, jest metodą subiektywną54 i co za tym idzie niezbyt 

dokładną. Istnieje szereg subiektywnych czynników wpływających na różnice w zapisach, 

dokonanych na postawie percepcji słuchowej tego samego nagranego tekstu przez kilku 

dialektologów lub kilkukrotnych zapisów tej samej osoby. Rozrzut, czyli rozchwianie per

cepcji słuchowej, przy założeniu, że każdy z transkrybentów ma słuch w granicach nonny, 

zależy od następujących czynników: przesłyszenia się któregokolwiek z transkrybentów, 

indywidualnych tendencji do słyszenia pewnych zjawisk fonetycznych w określony spo

sób, przypadkowej niedyspozycji transkrybenta, autosugestii, polegającej na tym, że dia

lektolog w niektórych wypadkach może słyszeć nie to, co się wymawia faktycznie, ale to, 

czego oczekuje oraz od rzeczywistego rozchwiania artykulacyjnego sygnałów mowy u na

dawcy [ZOZ 1962, 14-22]. W przypadku samogłosek problem odsłuchu pogłębia fakt, że 

głoski tego typu, w przeciwieństwie do spółgłosek, nie mają określonego, stałego miejsca 

artykulacji, czego rezultatem jest pewien rozrzut konfiguracji toru ustno-gardłowego pod

czas ich wymawiania.55 

Możliwość w miarę dokładnego ustalenia pierwszych czterech subiektywnych czyn
ników i w związku z tym ustalenia rzeczywistego stopnia rozchwiania wymowy w danej 

gwarze, to zaleta drugiej z metod, a mianowicie metody zespołowego odsłuchu, z powo

dzeniem stosowanej przez Z. Sobierajskiego, H. Nowaka i M. Gruchmanową z Zakładu 

53 Względnie obiektywną transkrypcję mowy umożliwiają także, w ograniczonym zakresie spólglo ek trących, 

samogłosek i spółgłosek płynnych, nagrania wsteczne [Dukiewicz 1958, 196-203). 
54 Metoda ta omówiona została w artykule Z. Sobierajskiego, Przydatność płyty gramofonowej w badaniach gwa-

1-owych me1odąs11biektywno-odsl11chową, [w:] .,Biuletyn Fonograficzny" III, Poznań 1960, s. 29-48. 
55 Problem ten przedstawiono w artykule z. Sobierajskiego i M. Steffen-Batogowej Mieszanie samogłosek w per

cepcji mowy gwarowej a ich s1ruk1ura akusryczna, [w:] Gwary dziś. 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, pod red. 

J. Sierociuka, Poznań 2006. 
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Dialektologii Polskiej UAM, którzy stwierdzają: ,,Obie metody [odsłuch indywidualny 

i zespołowy - JG] polegają [ ... ] na transpozycji słuchowej, a więc ą z natury subiektywne, 

ale przy odsłuchu zespołowym subiektywizm każdego z transkrybentów jest ograniczony 
i kontrolowany przez pozostałych transkrybentów. [ ... ] Zagadnienie obiektywizacji opie

ramy tu na możności powtórzenia doświadczenia kolektywnego odsłuchu przy operowaniu 

zawsze tą samą masą foniczną." [ZOZ 1962 11]. 

Najlepszą jednak z wymienionych metod jest trzecia, właściwie w dialektologii nie

stosowana56, w której słuch transkrybenta wspierany jest analizą fali głosowej wytwarzanej 

podczas artykulacji głosek przez nadawcę. Komputer osobisty wraz z odpowiednim opro

gramowaniem, który obecnie jest w powszechnym zasięgu, pozwala na: 

- ustalenie, w jaki sposób zorganizowana jest struktura wewnętrzna zbiorów pomia

rów F l i F2, czyli jaki jest stopień zróżnicowania wymowy badanych samogłosek okre

ślony współczynnikiem rozproszenia V, jakie są przyczyny tego zróżnicowania (konteks

towe, związane z tempem mowy, wpływem uwzględnionych w badaniach języków obcych 
czy istnieniem reliktów dawnych samogłosek pochylonych); 

- odtworzenie mechanizmu artykulacyjnego badanych samogłosek, co umożliwia ist

nienie korelacji między wartościami częstotliwości FI i F2 a pozycjami artykulacyjnymi 

w ponadkrtaniowym kanale głosowym; 
- porównanie czworoboków artykulacyjnych uzyskanych dla poszczególnych osób 

z odpowiednimi czworobokami dla samogłosek innych języków; 
- określenie stopnia wpływów uwzględnionych w analizie języków w mowie bada

nych osób. 

2. Budowa akustyczna a artykulacja samogłosek 

Słuchowa identyfikacja samogłosek zależy od ich budowy akustycznej. Porównując 

widma różnych samogłosek, stwierdzić można, że w sposób najbardziej wyraźny różnią 

się one między sobą wartościami częstotliwości formantów57. Na podstawie badań nad 
polskimi samogłoskami izolowanymi, a także występującymi w mowie ciągłej stwierdza-

56 Por. rozdział Stan badań. 

57 Każdy dźwięk produkowany w krtani musi przejść przez wnęki nasady, czyli część gardłowo-ustną i odchodzącą 
od niej część nosową, która może zostać odgrodzona przez zamknięcie do niej wlotu przy pomocy ruchomej tylnej części 
podniebienia miękkiego, tak jak to ma miejsce przy artykulacji samogłosek ustnych. Nasada spełnia dla tonu krtaniowego 
rolę rezonatora, która polega na wzmacnianiu jednych zakresów częstotliwości i tłumieniu innych. W czasie mówienia 
wskutek ruchu odpowiednich mięśni, ponadkrtaniowy przewód głosowy przyjmuje kolejno kształty charakterystyczne 
dla po zczególnych głosek. Każdy kolejny kształt tworzy rezonator o charakterystycznych częstotliwo ciach rezonan
sowych, uwarunkowanych przede wszystkim przez długość, a następnie kształt po zczególnych czę ci nasady [Jassem 
1974, 144]. Częstotliwości rezonansowe toru głosowego to częstotliwości formantowe, czyli takie, w których ulegają 
wzmocnieniu, w przypadku samogłosek ustnych drgania składowe tonu krtaniowego. ajniższa z tych częstotliwo-
ci nazywana je t formantem pierwszym, dalsze - formantami drugim, trzecim, czwartym itd. Częstotliwość związaną 

z maksimum energii w danym zakresie wzmocnienia składowych, nazywa się częstotliwością środkową formantu [Du
kiewicz, Sawicka 1995, 57]. Wyznaczająją szczyty obwiedni widma samogłoskowego. Rozmieszczenie formantów na 
kali częslotliwo · ci oraz względną intensywność poszczególnych formantów nazywa się strukturą formantową głoski. 
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no, że dla ich rozpoznawania wystarczające są dwa pierwsze formanty [Jassem, Krzyśko, 

Dyczkowski 1972), [Jassem, Szybista, Dyczkowski 1975). Stąd też akustyczny opis samo

głosek ogranicza się często do podania częstotliwości tych formantów. Formant trzeci 

i czwarty zawierają cechy indywidualne osobowości nadawcy [Lindner 1971, 87), [Jassem 

1987, 161). 

Istnieją ściśle określone związki pomiędzy częstotliwościami formantów F 1 i F2 a ce

chami artykulacyjnymi samogłosek. Częstotliwość Fl jest tym wyższa, im większy jest 

stopień otwarcia jamy ustnej, zatem Fl rośnie od [i] poprzez [y], [e] do [a], a następnie 

opada przez [o] do [u]. Natomiast częstotliwość F2 podnosi się w miarę przesuwania się 

miejsca najwyższego wzniesienia języka w kierunku wylotu ustnego, zatem F2 konsekwen

tnie rośnie w kolejności [u], [o], [a], [e], [y], [i]. Opisane wyżej zależności akustyczno-ar

tykulacyjne można zademonstrować, przedstawiając wartości częstotliwości formantów 

różnych samogłosek polskich w polu dwuwymiarowym, którego oś X przyporządkowuje 

dźwięki samogłoskowe pod względem pierwszego, a oś Y pod względem drugiego for

mantu. Uzyskuje się w ten sposób duże podobieństwo do artykulacyjnego trójkąta samo

głoskowego (por. rys. 3.). 
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Rys. 3. Odległości akustyczne pomiędzy samogłoskami wymówionymi w izolacji 
(za Z. Sobierajskim, M. Steffen·Batogową'8). 

Ustalanie zależności akustyczno-artykulacyjnych nie jest jednak sprawą prostą i ist

nieje jeszcze tutaj wiele niejasności. Na wartości dwóch pierwszych formantów wpływ 

58 Z. Sobierajski, M. Steffen·Batogowa, Mieszanie samogłosek w percepcji mowy gwarowej. .. , op.cit., s. 40. 
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mogą mieć nie tylko przesunięcia masy języka, ale także zaokrąglenie warg [Jassem 1973, 
191-193], niewielkie zmiany w ogólnej konfiguracji toru głosowego, płeć mówiącego 
(Kleśta 2000, 5-28], tempo mowy [Łobacz 1970, 71-94] czy zróżnicowania osobnicze 
[Jassem, Krzyśko, Stolarski, Łobacz 1977]. 

Rodowici użytkownicy danego języka najczęściej odbierają samogłoski wypowiedzia
ne np. w kolejnych powtórzeniach tego samego wyrazu, jako takie same. W rzeczywistości 
każda samogłoska, słyszana jako identyczna, ma strukturę akustyczną (wartości Fl i F2) 
mniej lub bardziej różną od pozostałych. Nawet pomiary częstotliwości F 1; F2, wykonane 
dla identycznych słuchowo samogłosek wymówionych w tych samych warunkach przez 
tę samą osobę, wykazują pewien rozrzut wartości. Może to wynikać z wyżej wymienionych 
czynników, a także z braku precyzji przy realizacji samogłosek, które - inaczej niż w przy
padku spółgłosek- nie mają wyraźnie określonego miejsca artykulacji. Jak już była mowa 
wyżej ta cecha samogłosek powoduje pewien rozrzut konfiguracji toru ustno-gardłowego, 
a co za tym idzie rozrzut wartości Fl; F2. Zatem realizacja danej samogłoski na wykresie 
rozrzutu nie wygląda jak pojedynczy punkt, ale jak chmura punktów (por. rys. 4.). 
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Rys. 4. Pola formantowe samogłosek polskich (za Z. Sobierajskim, M. Steffen-Batogową59). 

19 z. Sobierajski, M. Steffen-Batogowa, Mieszanie samogłosek w percepcji moiry gwarowej ... , op.cit., s. 43. 
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3. Analiza porównawcza akcentowanych samogłosek ustnych 

Analiza porównawcza przeprowadzona w niniejszej pracy miała na celu określenie, 
w jaki sposób badane głoski różnią się pod względem akustyczno-artykulacyjnym od od
powiednich głosek języka polskiego ogólnego, w jakim stopniu języki współwystępujące 
na danym terytorium wpłynęły na ich wymowę, a także jak różni się wymowa danej głos
ki u poszczególnych respondentów. Różnice pomiędzy badanymi głoskami i głoskami 

uwzględnionych w analizie porównawczej języków ukazano poprzez: 
- naniesienie na płaszczyznę o współrzędnych F 1 i F2 zakresu wartości dwóch pierw

szych formantów dla danej głoski wymówionej przez daną osobę i tychże wartości dla 
odpowiednich samogłosek porównywanych języków; 

- przedstawienie na jednej płaszczyźnie czworoboków artykulacyjnych uzyskanych 
dla badanych samogłosek i samogłosek porównywanych języków. 

W analizach wykorzystujących metody akustyczne porównawczą bazę danych należy 
budować z dużą ostrożnością. Jak już wyżej podkreślano, istnieje szereg czynników zmie
niających wartości F 1; F2, np. płeć60

, wiek mówiącego, to, czy samogłoska jest izolowana, 
czy występuje w tekście ciągłym61

, kontekst w jakim znajduje się badana głoska62
• Oczy

wiste zatem jest, że porównywane dane muszą sobie odpowiadać pod względem wymie
nionych czynników. 

* * * 

Wartości skrajne, minimalne i maksymalne, dwóch pierwszych formantów wyznaczy
ły zakres zmienności akcentowanych samogłosek ustnych, który można uznać za normę 
obowiązującą w wykorzystanych w analizie porównawczej językach. Wartości te uzyska
no na podstawie własnych badań przeprowadzonych z kobietami, Polkami, Ukrainkami 
i Rosjankami, w wieku od 50 do 83 lat. Respondentki pochodziły z Warszawy, Lwowa 

60 Istnieją znaczne różnice akustyczne między gło ami w zależności od płci, między innymi związane z różnicami 

długości kanału głosowego. J. K.Ieśta na podstawie swoich badań ocenia te różnice na 26% dla FI i 20% dla F2 [Kleśta 

2000, 7]. 
61 Samogłoski artykułowane w izolacji oraz w mowie ciągłej różnią się między sobą. Realizacja jakichkolwiek 

samogłosek w kontekście spółgłoskowym związana jest ze znaczną redukcją wartości fonnantowych, czyli ich centra

lizacją w stosunku do wymówień w izolacji [K.leśta 2000, 8-10]. Centralizacja prowadzi do upodobnienia wszystkich 

samogłosek w kierunku głoski centralnej tzw. 'shwa'. Badania przeprowadzone nad samogłoskami polskimi w typowych 

zdaniach [Jassem, Szybista, Dyczkowski 1975, 13-14] wykazały, że w mowie ciągłej średnie wartości formantu pierw

szego i drugiego są bardziej wyrównane niż w wypadku samogłosek w izolacji. Ponadto zauważono pewną prawidło

wość: a) FI amogłosek /i, y, u/ w tekście jest wyższe, zaś samogłosek /e, a, o/ niższe; b) F2 samogłosek /i, y/ w tekście 

jest niższe, zaś pozostałych samogłosek wyższe; c) w izolacji F2 /y/ jest większe niż F2 /e/, zaś w tekście mniejsze; d) dla 

F2 lu/ zauważono bardzo znaczne przesunięcie średnich wartości, wynoszące przeszło 400Hz. 
62 Różnice kontekstowe między pozornie takimi samymi głoskami zależą od ich pozycji w wyrazie oraz od jakoś

ciowych cech spółgłosek wymawianych w ich sąsiedztwie. Przyczyną różnic kontekstowych jest stopniowe pojawianie 

się i wygasanie poszczególnych dla danej głoski czynności artykulacyjnych. Głoski przenikają się nawzajem, a każda 

posiada pewne cechy kontekstu poprzedzającego i kontekstu następującego. W opisach fonetycznych najczęściej zwraca 

się uwagę na wpływ sąsiedztwa spółgłosek nosowych (nazalizacja) [Dukiewicz 1967], a także spólgło ek miękkich 

(palatalizacja) [Richter 1991]. W rzeczywistości kontekstowych odmian każdego elementu mowy rozpoznawanego jako 

określona głoska danego języka jest tyle, w ilu różnych kontekstach jest on realizowany [Dukiewicz, Sawicka 1995, 12]. 
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i Chmielnickiego na Ukrainie oraz Smoleńska i Kirowska w Rosji, posiadały średnie lub 

wyższe wykształcenie. 

Do nagrań wykorzystano dyktafon typu MD firmy SONY, rejestrujący dźwięk z czę

stotliwością 44 kHz w formacie Linear PCM. Pod względem materiału ustalone normy są 

jednolite i odpowiadają analizowanym w pracy danym. Obejmują wartości FI i F2 dla sa

mogłosek ustnych akcentowanych, realizowanych w mowie ciągłej i w neutralnych kon

tekstach spółgłoskowych. W tabelach 14., 15., 16. podano dane uzyskane dla dwóch pierw

szych formantów akcentowanych samogłosek ustnych języka polskiego, ukraińskiego oraz 

rosyjskiego. 

Tab. 14. Zakres zmienności formantów Fl i F2 dla akcentowanych samogłosek polskich. 

Źródło Fonnanty [i] [y] [e] (a] [o] [u] 

FI 
K163 

307-441 340-527 503-628 630-797 544-733 428-527 

F2 2305-2765 1545-2198 1576--2142 1505-1734 1032-1492 750-1386 

FI 278-381 355-561 492-621 732-940 538-750 383-458 
K2 

F2 2294-2568 1575-2520 1690-2073 1524-1888 993-1338 782-1197 

FI 315-455 389-527 477-659 709-935 541-767 439-530 
K3 

F2 2439-2816 1680-2294 1489-1846 1420-1696 1039-1493 835-1287 

FI 270-407 335-527 475-632 676-928 527-767 372-496 
K4 

F2 2414-2833 1718-2483 1799-2106 1472-1883 974-1346 699-939 

FI 266--363 316-450 408-630 626--906 533-666 355-458 
KS 

F2 2324-2781 1756--2345 1630-2195 1576--1937 1109-1512 921-1336 

FI 266-455 316--561 408-659 626--940 527-767 355-530 
Nonna 

F2 2294-2833 1545-2520 1489-2195 1420-1937 974-1512 699-1386 

Średnia 
FI 353 430 555 770 633 451 

F2 2591 2030 1850 1681 1221 974 

Tab. 15. Zakres zmienności formantów Fl i F2 dJa akcentowanych samogłosek rosyjskich. 

Źródło Fonnanty [i] [y] [e] [a] [o] [u] 

FI 343-390 389-468 445-630 709-868 430-552 376-499 
Kl 

F2 2389-2716 1713-2446 1971-2400 1307-1567 639-1043 716--1182 

F1 259-350 346-432 400-589 624-744 416--515 343-437 
K2 

F2 2558-2726 1828-2560 2251-2658 1615-1970 691-996 746--1071 

FI 259-390 346-468 400-630 624-868 416--552 343-499 
Nonna 

F2 2389-2726 1713-2560 1971-2658 1307-1970 639-1043 716--1182 

Średnia 
FI 339 398 518 748 475 415 

F2 2636 2140 2350 1604 877 883 

63 K - kobieta 
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Tab. 16. Zakres zmienności formantów Fl i F2 dla fonemów samogłoskowych ukraińsl<lcb. 

Źródło Formanty [i] [y] [e] [a] [o] [u] 

FI 308-413 376-5[0 553-682 716-910 41l-537 308-441 
Kl 

F2 2156-29[6 [919-2795 1725-2130 1242-1730 836-1300 694-l 164 

Fl 326-422 4[4-536 609-720 748.-964 561-750 492-6[5 

F2 2528-2726 2063-2609 [682-2199 1306-1764 922-1420 750-1214 

FI 310-423 419-524 539-657 613-798 436-530 333-461 
KJ 

F2 2390-2991 1918-2295 1704-2026 1335-1769 845-1428 648-1223 

FI 365-426 418-490 585-726 617-794 426-590 468-578 
K4 

F2 2281-2925 1933-2321 1925-2092 1447-1770 928-1449 822-1335 

FI 308-426 376-536 539-726 613-964 411-750 308-615 
Nonna F2 2156-2991 1918-2795 1682-2199 1242-1770 836-1449 648-1335 

Średnia 
FI 373 456 631 761 528 427 

F2 2648 2275 1929 1538 1109 939 

4. Dobór próby badawczej 

Próbę badawczą, służącą do przeprowadzenia analiz akustycznych, stanowiły wyrazy 
wyekscerpowane z nagranych tekstów. 

W celu zbadania wyłącznie wpływu akcentu na charakterystykę widmową samogłosek 
ustnych wybrano do analizy jedynie takie wyrazy, w których poszczególne samogłoski 
znalazły się w obustronnym sąsiedztwie spółgłosek twardych, np. [gospodas], [bapk'i], 
[tata] itp. Nie uwzględniono kontekstów spółgłosek miękkich i sonornych, znanych jako 
silnie modyfikujące z badań fonetyki artykulacyjnej, akustycznej i opracowań polszczyzny 
południowokresowej [Dukiewicz, Sawicka 1995, 12], [Dukiewicz 1967], [Kurzowa 1985, 
78], [Richter 1991], [Rudnicki 2000, 45-46, 48], ponieważ ich obecność wprowadziłaby 
dodatkowe źródło zmienności. Z tych samych względów pominięto przy analizie samo
głoski w wygłosie wyrazów. W kontekstach poprzedzających samogłoskę [i], w miejscach 
przewidzianych dla spółgłosek twardych występowały tzw. spółgłoski zmiękczone, np. 
[v'iza], (b'iskup], [p'isała]. 

Uzyskano najmniej po dziesięć przykładów dla każdej samogłoski w pozycji akcen
towanej, wymówionej przez każdego z informatorów. 

5. Pomiary 

Pomiary częstotliwości formantowych samogłosek przeprowadzono z wykorzysta
niem programu do cyfrowej analizy sygnału mowy PRAAT stworzonego przez Paula Bo
ersme i Davida Weeninka (Phooetic Sciences Department at the University of Amsterdam). 
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Dźwięk rejestrowany był z częstotliwością próbkowania 44 kHz, a następnie częstotliwość 

ta zmniejszona została do 11 kHz, wartości zalecanej przez program PRAAT do badania 

głosów żeńskich. Wprowadzony do komputera materiał poddano segmentacji i analizie 

formantowej. Lokalizacji samogłosek w wyrazach dokonano na podstawie obserwacji 

oscylogramów, a w wypadkach wątpliwych posługiwano się dodatkowo analizą spektro

graficzną64. 

W analizie uwzględniono tylko częstotliwości formantu pierwszego (Fl) oraz drugie

go (F2), które najwyraźniej związane są z artykulacyjnymi przesunięciami w ponadkrta

niowym kanale głosowym. Dla każdej z analizowanych samogłosek brano pod uwagę 

częstotliwość docelową65 obu formantów, odczytywaną w stadium ustalonym dźwięku. 

Parametry FI i F2 stanowiły wektor cech dla dalszych obliczeń statystycznych. Z każdego 

głosu pobrano próbki wymówień poszczególnych samogłosek, a każda próba reprezento

wana była przez N� 10 dwuzmiennych obserwacji, uwzględniających częstotliwości do

celowe FI i F2. 

6. Schemat analizy akustyczno-artykulacyjnej akcentowanych 
samogłosek ustnych 

Charakterystyka akustyczno-artykulacyjna poszczególnych akcentowanych samogło

sek ustnych w mowie kolejnych osób przedstawiana jest według określonego schematu. 

a) Zestawienie materiału wyrazowego wykorzystanego w analizach wraz z podaniem 

liczby wymówień poszczególnych form, umieszczonej w nawiasach okrągłych. W nawia

sach kwadratowych podano liczbę wszystkich zbadanych wyrazów i zarazem wymówień 

badanej głoski. W danym wyrazie analizowana głoska wraz z otaczającym kontekstem 

spółgłoskowym zaznaczona jest tłustym drukiem. 

b) W tabeli oraz na wykresie rozrzutu realizacji danej samogłoski przedstawiono war

tości docelowe częstotliwości formantów Fl i F2. Każdy wektor pomiarowy Fl; F2 repre

zentujący pojedyncze wymówienie danej samogłoski można traktować jako punkt na płasz-

64 Przebiegi akustyczne quasi-periodyczne, jakimi są samogłoski można przedstawić za pomocą oscylogramu, 
czyli krzywej uwidoczniającej zmiany ciśnienia akustycznego w funkcji czasu, w postaci widma dźwięku przedstawiają

cego częstotliwość i amplitudę drgań składowych przebiegu złożonego, a także na spektrogramie uwzględniającym trzy 

wartości charakteryzujące dźwięk: czas, częstotliwość oraz natężenie. Oś pozioma przedstawia czas, pionowa - często

tliwość, natężenie zaś zaznaczone jest poprzez stopień jasności obrazu: im większe natężenie tym ciemniejszy obraz. 
lnformacje dotyczące podstaw spektrografii można znaleźć w na tępujących polskojęzycznych pracach: [Wierzchowska 
1967], [Jassem 1971], [Jassem 1973], [Jassem 1974], [Dukiewicz, Sawicka 1995]. 

65 W obrębie każdego wycinka na spektrogramie odpowiadającego jakiejś samogłosce, częstotliwości wszystkich 

formantów ulegają mniejszym lub większym zmianom. Zdarza się jednak, że w niektórych przypadkach, co najmniej je
den z formantów samogłoskowych jest ustalony na odcinku całej samogłoski. Odcinki przebiegów formantowych tworzą 

z osią czasu na spektrogramie pewien kąt, który w przypadku odcinków poziomych wynosi o-, a w przypadku skośnych 
może przybierać wartości większe od o·, a mniejsze od 180". Szukamy dla przebiegu danego formantu takiego punktu 

czasowego, w którym tworzy on z osią czasu najmniejszy kąt. Chwilę, w której suma kątów stycznych do przebiegów 

formantowych z osią czasu osiąga wartość minimalną, nazywamy chwilą względnego ustalenia przebiegów formanto

wych, a częstotliwości, które poszczególne formanty przyjmują w tej chwili, nazywamy częstotliwościami docelowymi. 
Najczęściej moment ten przypada w środkowej części głoski [Jassem 1974, I 10-113]. 
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czyźnie. Współrzędnymi tego punktu są właśnie wartości obu formantów. Zbiór tych wek

torów tworzy chmurę, obrazującą zmienność realizacji badanych samogłosek. Na 

podstawie kształtu tej chmury i jej położenia względem obu osi współrzędnych możemy 

ogólnie stwierdzić, np. czy wymowa danej samogłoski jest jednolita, czy nie, czy poszcze

gólne skupienia tworzą mniejsze podzbiory. Wartości FI i F2 przedstawiane są na tle za

kresów dla odpowiednich samogłosek języka polskiego (oznaczanych linią ciągłą) i ukra

ińskiego ( oznaczanych linią przerywaną), a także, dla niektórych osób, języka rosyjskiego 

( oznaczanych linią kropkowaną). 
c) Statystyki opisowe obliczone dla danej samogłoski wymówionej przez określoną 

osobę obejmują: średnią arytmetyczną wyliczoną dla obu formantów ze wszystkich zana

lizowanych wymówień danej głoski, odchylenie standardowe, wartości minimalne i mak

symalne F 1 i F2, współczynnik rozproszenia V oraz liczebność próby. Wyliczone wartości 

średnie obu formantów dla danej głoski porównywane są następnie z odpowiednimi war

tościami dla samogłosek języków polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Uwzględnienie 

w analizie także wartości średnich FI i F2 można uzasadnić następująco. Gdy mamy do 

czynienia z rzeczywistością językową, wtedy opis stoi w obliczu prawie nieprzejrzanej 

ilości głosek. Jak wynika z analizowanego materiału, już przy opisie samych tylko głosek 

produkowanych przez danego mówcę napotykamy znaczną różnorodność, która może wy

nikać z działania wielu czynników, nie tylko artykulacyjnych. Drogą prowadzącą do spro

stania dużej liczbie wariantów realizacyjnych jest określenie wartości średniej i ustalenie 

zakresu rozrzutu za pomocą odchylenia standardowego, a także współczynnika rozprosze

nia. Dzięki temu można ująć i opisać ośrodki artykulacji oraz ich możliwe i dopuszczalne 

odchylenia w języku używanym przez daną społeczność językową. Operowanie średnią 

arytmetyczną jest wprawdzie dość abstrakcyjne, ale jednocześnie wyklucza działanie 

wszelkich czynników emocjonalnych, indywidualnych, sytuacyjnych oraz kontekstowych 

[Lindner 1971, 217]. 

7. Uwagi o pisowni 

Do zapisu analizowanych w pracy wyrazów zastosowano transkrypcję fonetyczną 

uproszczoną. Starano się możliwie jak najmniej odbiegać od obowiązującej ortografii tra

dycyjnej. Z cech fonetycznych uwzględniono jedynie rozłożoną lub odnosowjoną wymo
wę samogłosek nosowych, zmiękczenie spółgłosek c ', z', s ', dz', l ', cz', t ', r' oznaczane 
apostrofem po spółgłosce, a także uproszczenia w obrębie grup spółgłoskowych. W wy
tłuszczonych kontekstach ó zapisywane jest jako u, np. buk 'Bóg'. Rozróżniono także h 
dźwięczne i bezdźwięczne zapisywane jako eh. Upodobnienia fonetyczne zarówno we

wnątrzwyrazowe, jak i międzywyrazowe uwzględniano wówczas, gdy dotyczyły konteks
tu, w którym realizowana była dana samogłoska, np. pszudy, czszeba, tesz. Akcent zazna
czany jest apostrofem przed sylabą akcentowaną wówczas, gdy odbiega od reguł panują

cych w języku polskim. 



IV. Analiza materiału 

1. Samogłoska [i] 

Głos AR 

Wymowę akcentowanej samogłoski [i] przeanalizowano z wykorzystaniem następu

jącego materiału wyrazowego: rodz'ice (3),jich (l), kirpiczki (1), ubita (l), widze (1), bi

skup (1), nazwisko (1), zabita (1) [IO]. Dla każdego wymówienia otrzymano wartości do

celowe częstotliwości formantów FI i F2, które przedstawiono w tab. 17. 

Tab. 17. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski (i]. Głos AR. 

Przykład F, F2 

rodz'icel 526,61 2344,71 
rodz'ice2 414,22 2426,80 
rodz'ice3 558,54 2311,61 
jich 467,16 2635,37 
ki,piczki 419.74 2459,20 
ubita 422,47 2625,70 
widze 483,12 2503, 13 
biskup 453,30 2231,33 
nazwisko 365,75 2338,03 
zabita 475,10 2552,84 

Tylko cztery realizacje samogłoski [i], związane z wyrazami ubita, rodzice2, kirpicz
ki oraz nazwisko, mieszczą się w granicach normy dla [i] polskiego i ukraiń kiego, przy 
czym z wykresu 5. wynika, że w trzech ostatnich wymówieniach wystąpiła głoska pośred

nia pomiędzy polskimi [i] oraz [y]. W przykładach rodz'icel, rodz'ice3, widze, biskup 

mamy do czynienia z bardziej obniżoną artykulacją badanej głoski, zgodną z wymową 

polskiego [y]. Dwa wymówienia znalazły się poza obiema polskimi normami, na płasz
czyźnie wyznaczonej dla [y] języka ukraińskiego. Wyraźnie zaznacza się tendencja do 

przesuwania artykulacji badanej głoski w kierunku ukraińskiej samogłoski [y]. 
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Rys. 5. Akcentowana samogło ka [i] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AR. 

Badana samogłoska wymawiana jest przez osobę AR dość regularnie. Małe rozpro

szenie w zbiorze danych potwierdzają niskie wartości współczynnika zmienności V, przy 

czym dwukrotnie większą zmienność obserwujemy w zakresie FI, skorelowanego z pio

nowymi ruchami masy języka. 

Tab. 18. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski li). Głos AR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 10 459 366 559 57 0,12 
F2 10 2443 2231 2635 137 0,05 

Głos AZ 

Akcentowaną samogłoskę [i] zanalizowano w następujących wyrazach: rodz'ice (1), 

rodz'iców (2),jichni (1), zapisał (2), telewizer (l),piszo (I), zapisze (1), kopicy (2) (11]. 
Uzyskane wartości częstotliwości docelowej dwóch pierwszych formantów zebrano 

w tab. 19. 



54 rv. Analiza materiału 

Tab. 19. Wartości częstotliwości docelowej formantów Ft i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [i). Głos AZ. 

Przykład 
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Rys. 6. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AZ. 

Na powyższym wykresie (por. rys. 6.) rysuje się sytuacja niemalże identyczna jak 

w wypadku głosu AR. Część zbadanych wymówień, w wyrazach rodz'iców2, zapisali, 

telewizer, piszo, zapisze, znajduje się w granicach normy dla polskiej samogłoski [i], 



I. Samogłoska [i] SS 

a część znalazła się na polu wspólnym dla polskiego [i] oraz [y]: zapisa/2, rodz'ice, 

rodz'icówl. W wyraziejichni wystąpiła najniższa realizacja zgodna z polskim [y]. Dwie 

uzyskane wartości Fl  i F2 znalazły się poza zakresami ustalonymi dla polskiego [i] oraz 

[y]. Natomiast wszystkie realizacje mieszczą się w zakresach wyznaczonych dla ukraiń

skiego [y]. 

Tab. 20. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [i]. Głos AZ. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

Fl Il 439 373 521 44 0,10 

F2 li 2559 2312 2718 115 0,04 

Akcentowana samogłoska [i] w mowie AZ wymawiana jest dość regularnie, o czym 

świadczą niskie wartości współczynnika rozproszenia. Podobnie jak u informatorki AR, 

dwukrotnie większą zmienność zaobserwowano w zakresie pionowych ruchów masy ję

zyka. 

Głos HK 

W wypadku informatorki HK kontekst neutralny dla akcentowanej samogłoski [i] re

prezentuje tylko pięć form: wize (2), wizu (1), wizy (2) [5]. Uzyskano następujące wartości 

dwóch pierwszych formantów w poszczególnych wymówieniach badanej samogłoski (por. 
tab. 21.). 

Tab. 21. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [i]. Głos HK. 

Przykład F
I 

F2 

wize 464,80 2782, IO 

wize 471,85 2748,99 

wizu 458,59 2520,18 

wizy 398,70 2757,33 

wizy 404,34 2382,56 
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Rys. 7. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla amoglosek polskich i ukraińskich. Głos Hl<. 

Mimo niewielkiej liczby danych, na zamieszczonym wyżej wykresie (por. rys. 7.) wi
dać układ punktów obrazujących poszczególne realizacje, analogiczny, jak w dwóch opi
sanych głosach AR i AZ. Jedno wymówienie znalazło się przy górnej granicy F2 dla pol
skiej samogłoski [y], jedno w obrębie normy dla polskiego [i], jedno na polu wspólnym 
dla [i] oraz [y] i dwa poza polskimi normami. Podobnie jak u pozostałych informatorek, 
wszystkie realizacje mieszczą się w granicach ukraińskiej głoski [y]. 

Informatorka HK wymawia akcentowaną samogłoskę [i] w sposób mało zróżnicowa
ny zarówno jeśli chodzi o pionowe, jak i poziome ruchy masy języka, co potwierdzają ni
skie wartości współczynnika rozproszenia V, zbliżone dla F l i F2. 

Tab. 22. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [i]. Głos HK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 5 440 399 472 35 0,07 

F2 5 2638 2383 2782 178 0,06 

Głos HT 

Wymowę akcentowanej samogłoski [i] przeanalizowano w następujących kontekstach: 
kwitnie (1), 'wiktorowicz (1), widze (l),piszem (l), wypiszy (l),pisac' (2), 'biskupem (2), 
'biskupom (I) [ 1 O]. Otrzymano zbiór wartości F 1 i F2, który przedstawiono w tab. 23. oraz 
na wykresie rozrzutu realizacji tej głoski (por. rys. 8.). 
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Tab. 23. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski 

[i]. Głos HT. 

Przykład F, Fi 

kwitnie 454,90 2605,48 
'wiktorowicz 433,08 2358,61 
widze 363,65 2620,15 
piszem 479,13 2465,13 
wypiszy 579,83 2553,68 
pisac 'J 417,30 2599,65 
pisac'2 489,98 2481,67 
'biskupem/ 421,83 2574,57 
'biskupem2 553 78 2431,02 
'biskupom 462,02 2522,19 

Realizacje w wyrazach kwitnie, widze,pisac'l, 'biskupem] znalazły się w granicach 

normy dla samogłoski polskiej [i], zaś w wyrazach 'biskupom, 'biskupem2,pisac'2,piszem 

w granicach polskiego [y]. Jedno wymówienie w słowie wypiszy wystąpiło poza uwzględ

nionymi w porównaniu zakresami zarówno dla polskiego [i], jak i [y]. Realizację w wyra

zie 'wiktorowicz można uznać za pośrednią pomiędzy polskimi [i] oraz [y]. 70% artyku

lacji zmieściło się w granicach wyznaczonych dla [y] języka ukraińskiego. 
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Rys. 8. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HT. 
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Wymowa akcentowanej samogłoski [i] u informatorki HT jest w zakresie pionowych 
ruchów masy języka nieco bardziej zróżnicowana niż u omówionych wyżej osób, co su
geruje wyższa dla Fl wartość współczynnika rozproszenia. Natomiast jest bardzo jedno
lita w zakresie poziomych ruchów masy języka. 

Tab. 24. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [i). Głos HT. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI IO 466 364 580 64 0,13 

F2 IO 2521 2359 2620 86 0,03 

Głos KB 

Dla głosu KB zanalizowano wartości dwóch pierwszych formantów akcentowanej 

samogłoski [i] w wyrazach: pisac' (2), zapisuj (I), napiszem (1 ), napisze (2), spita/ ( 1 ), 
widze (1), widno (2), kwitno (1) [11). Otrzymane wartości ukazuje tab. 25. oraz wykres 
rozrzutu artykulacji tej samogłoski (por. rys. 9.). 

Tab. 25. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej samogłoski 
[i). Głos KB. 

Przykład F, F
2 

pisac' I 323,90 2790,54 

pisac'2 498,66 2558,90 

zapisuj 384,08 2428,35 

napiszem 402,32 2660 87 

napisze/ 405,29 2628,89 

napisze2 305,09 2134,95 

spita/ 453,54 2194,68 

widze 439,21 2570,10 

widno/ 413,46 2966,40 

111idno2 438,94 2687,85 

kwitno 555,22 2541,41 
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Rys. 9. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos KB. 

Akcentowana samogłoska [i] w mowie osoby KB jest wymawiana w sposób zróżnj

cowany tak pod względem pionowych, jak i poziomych ruchów masy języka, przy czym 

większe rozproszenie można zaobserwować w zbiorze wartości F 1. 

Poszczególne realizacje układają się podobnie jak u innych informatorek. Pięć wymó

wień w wyrazach pisac '1, napiszem, napisze}, widze, widno2 znalazło się w obrębie nor

my wyznaczonej dla polskiej samogłoski [i], jedno wymówienie w formie zapisuj leży 

w polu wspólnym zakresów dla polskich samogłosek [i] oraz [y]. Jedna realizacja, spita/, 

znalazła się w obrębie normy dla [y] języka polskiego. Pozostałe wymówienia nie miesz

czą w żadnym z zakresów dla głosek polskich. 63% artykulacji weszło w obręb normy dla 

[y] ukraińskiego. 

Tab. 26. Statystyló opisowe akcentowanej samogłosló [i]. Głos KB. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 
FI li 420 305 555 71 0,16 
F2 li 2560 2135 2966 241 0,09 

Głos NK 

Materiał doświadczalny dotyczący akcentowanej samogłoski [i] przedstawiał się na

stępująco:jich (1),pisac'(2),pisze (2), kal'ekt'iwy (2), ubityj (1), widza (1), rodz'ice (3), 
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rodz 'iców (I), dz 'ika ( 1) [ 14]. Zbadano wartości formantów pierwszego i drugiego dla 
każdego wymówienia analizowanej głoski i uzyskano liczby przedstawione w tab. 27. 

Tab. 27. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [il, Głos NK. 

Przykład F, F2 

jich 395,82 2773,74 
pisac'/ 510,94 2488,49 
pisac'2 609,83 2555,86 
pisze/ 494,44 2518,75 
pisze2 516,26 2168,48 
kal 'ekt'iwy 462,37 2655,36 
kal 'e/..t'iwy 571,94 2762,39 
ubity} 373,49 2726,82 
widza 491,36 2438,82 
rodz'icel 511,69 2411,96 
rodz'ice2 429,29 2322,55 
rodz'ice3 438,98 2492,54 
rodz'iców 334,65 2672,94 
dz'ika 409,49 2544,10 

Dla osoby NK cztery realizacje znalazły się w obrębie normy dla polskiej i ukraińskiej 
samogłoski [i]. Są to następujące przykłady: jich, ubity}, rodz'iców, dz'ika. Pięć wymó
wień, pis ac' 1, pisze 1, pisze 2, widza, rodz 'ice 1, ułożyło się w pobliżu górnej granicy war
tości F2 dla polskiego [y]. W wyrazach rodz'ice2, rodz'ice3 wystąpił dźwięk pośredni 
między polskimi [i] oraz [y]. Pozostałe realizacje znalazły się poza normami. Sytuacja za
tem jest bardzo zbliżona do zaobserwowanej u pozostałych osób. Zauważalna jest tenden
cja do wymowy obniżonej badanej głoski, bliskiej polskiej samogłosce [y ], ale jednocześ
nie bardziej przedniej, bliskiej polskiej samogłosce [i]. Artykulacja taka odpowiada ukra
ińskiemu [y] (por. rys. 10.). 
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Rys. 10. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos NK. 

Stopień rozproszenia wymowy akcentowanej samogłoski [i] jest dwukrotnie większy 

w zakresie pionowych ruchów masy języka. 

Tab. 28. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [il. Głos NK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 14 468 335 610 76 0,16 

F2 14 2538 2168 2774 173 0,06 

Głos SG 

Analizę wymowy akcentowanej samogłoski [i] przeprowadzono na podstawie nastę

pującego materiału wyrazowego: rodz'ice (2), rodz'icy (1), ta'kich (2), napisac' (1), 

rozpisywał (2),jadwiga (1),jich (1), 'wiszenki (1), wisznia ( l), widno (I) [13). Otrzyma

no dla każdego wymówienia parę wartości FI i F2 (por. tab. 29.). 
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Tab. 29. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski (i]. Głos SG. 

Przykład 

jicl, 

rodz'icel 

rodz'ice2 

rodz'icy 

ta'kicl, 1 

ta'kicl,2 

napisac' 

roz 'pisywał 1 

roz 'pisywa/2 

jadwiga 

'wiszenki 

wisznia 

widno 

3000 

2500 

2000 

� 1500 

1000 

500 

F, 

360,48 

393,45 

349,10 

591,87 

406,73 

448,08 

516,18 

528,29 

461,87 

466,12 

402,35 

565,84 

407,94 

r · -·- ·-·-. 
' 

ń I O ,-O-;-"�- -·� 
O I O I 

o 

. o . 
I I 

--.+---�....,o 
I, ____ i ___ ! 

O I O 

• I 
··-·-·-·-·-· 

o 

F2 

2703,48 

2483,84 

2611,46 

2551,10 

2705,76 

2923,69 

2649,39 

2440,87 

2298,46 

2825,18 

2815,83 

2637,70 

2868,69 

o l1JSG 
• (y(UKR 
• (iJUKR 

O '----�---�--�-�-�--�-�-�........., • IYJPOL 
• liJPOL 

o 100 200 300 

F1 

400 500 600 

Rys. 11. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos SG. 

W mowie osoby SG realizacja akcentowanej samogłoski [i] jest podobna do zaobser

wowanej u pozostałych informatorek. Zbiór punktów widocznych na wykresie 11. można 

podzielić na cztery skupienia: wymówień mieszczących się w normie dla polskiej samo-
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głoski [i]: jich, rodz'ice2, 'wiszenki, ta 'kich], wymówień, które znalazły się w obrębie 

normy dla polskiego [y]: roz 'pisywall, roz 'pisywa/2, wymówień leżących na polu wspól

nym dla polskich [i] oraz [y]: rodz'icel oraz wymówień leżących poza zakresami wyzna

czonymi dla polskich samogłosek [i] oraz [y]. 46% wymówień mieści w granicach normy 

dla ukraińskiego [y]. 

Tab. 30. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski fi]. Głos SG. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 13 454 349 592 77 0,16 
F2 13 2655 2298 2924 181 0,06 

W obrębie uzyskanego zbioru wartości zauważalne jest dość duże rozproszenie w za

kresie wartości F l  i o połowę mniejsze w zakresie wartości F2. Potwierdza to obserwacje 

poczynione dla pozostałych osób, u których badana samogłoska była również bardziej 

zróżnicowana pod względem pionowych ruchów masy języka. 

Głos ST 

Wymowę akcentowanej samogłoski [i] zbadano w wyrazach: rodz'ice (2), rodz'iców 

(I),pisze (1),pisac' (l),pohibli (l),pohiblo (1), biskup (2), nazwisko ( l) [10]. Otrzymane 

wartości dwóch pierwszych formantów zebrano w tabeli poniżej (por. tab. 31.). 

Tab. 31. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [i]. Głos ST. 

Przykład F
I 

F
2 

rodz'icel 360,77 2467,10 
rodz'ice2 375,45 2460,38 
rodz'iców 401,00 2046,11 
pisze 337,48 2599,48 
pisac 405,87 2232,00 
pohibli 353,69 2746,28 
pohib/o 357,13 2643,90 
biskupi 338,31 2677,68 
biskup2 395,43 2156,54 
nazwisko 385,31 2249,46 
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Rys. 12. Akcentowana amogloska [i] w porównaniu z normą dla amoglo ck polskich i ukraińskich. Gło ST. 

W obrębie akcentowanej samogłoski [i], występującej w mowie osoby ST, widoczne 

jest większe zróżnicowanie w zakresie poziomych niż pionowych ruchów masy języka, 

odwrotnie niż u pozostałych kobiet. Wśród realizacji [i] możemy wydzielić trzy podzbio

ry: zgodne z wymową polskiego [i], w wyrazach pisze, pohibli, pohiblo, biskupi, zgodne 

z wymową polskiego [y]: rodz'icuf, pisac', biskup2, nazwisko oraz realizacje pośrednie: 

rodz'icel, rodz'ice2. U ST mamy do czynienia z tendencją do wyższej, w porównaniu z in

nymi informatorkami, wymowy badanej samogłoski. Jest ona również cofnięta w kierunku 

polskiego i rosyjskiego a nie ukraińskiego [y] (por. rys. 12., 13.). 
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Rys_ 13. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla samogłosek rosyjskich i ukraińskich. Głos ST. 

Tab. 32. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [il, Głos ST. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 10 371 337 406 25 0,06 

F2 10 2428 2046 2746 243 0,10 

GlosWR 

Materiał wyrazowy wykorzystany do analizy wymowy akcentowanej samogłoski [i] 

przedstawiał się w sposób następujący: napisał (I), zapisac'(2), rozpisał (1), widac' (2), 

widze (1 ), pisze (1 ), przepiszo ( 1 ), ba bez 'isty (1 ), rodz 'ice ( 5), rodz 'iców (1 ), kirgizy (I), 

jich (4) (21]. Wartości Fl i F2 uzyskane w poszczególnych wymówieniach badanej głoski 
zestawiono w tab. 33. 

Tab. 33. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [i). Głos WR. 

Przykład F, F2 

napisał 548,57 2222,72 
zapisac 532,74 2343,49 
zapisac' 334,78 2537,06 
rozpisał 337,86 2202,64 
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Przykład F
I 

F
2 

widac' 523,68 2491,73 

widac' 349,65 2407,04 

widze 453,11 2381,20 

pisze 434,07 2518,53 

pnepiszo 435,25 2550,29 

babcz'isty 408,29 2414,18 

rodz'ice 463,45 2159,68 

rodz'ice 439,28 2371,48 

rodz'ice 501,85 2273,15 

rodz'ice 416,40 2290,89 

rodz'ice 440,27 2344,16 

rodz'iców 368,25 2312,17 

kirgizy 449,89 2440,46 

jich 420,39 2476,38 

jich 425,04 2404,82 

jich 441,11 1818,00 

jkh 445,96 2574,18 

Na zamieszczonym niżej wykresie rozrzutu realizacji akcentowanej samogłoski [i] 

(por. rys. 14.) widoczna jest tendencja do obniżania jej artykulacji w kierunku polskiego 

[y]. Liczny zbiór stanowią realizacje koncentrujące się na polu wspólnym dla polskich sa

mogłosek [i] oraz [y], którym może odpowiadać artykulacja pośrednia między tymi dwie

ma głoskami. Drugi zbiór tworzą realizacje leżące w obrębie normy dla polskiej samogłos

ki [y]. W przeciwieństwie do pozostałych kobiet właściwie nie ma realizacji odpowiada

jących polskiemu [i]. 
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Rys. 14. Akcentowana samogłoska [i] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos WR. 

Współczynnik rozproszenia V wskazuje na większe zróżnicowanie wymowy badanej 

samogłoski w zakresie pionowych ruchów masy języka. 

Tab. 34. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [i]. Głos WR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 21 437 335 549 59 0,13 
F2 21 2359 1818 2574 170 O,Q7 

1.1. Realizacja akcentowanej samogłoski [i] w mowie badanych osób - podsu
mowanie 

W poniższych tabelach i na wykresach zamieszczono uśrednione wyniki pomiarów 

częstotliwości FI i F2, dokonywanych w stadium ustalonym akcentowanej samogłoski [i], 

wymawianej przez poszczególne informatorki. 
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Tab. 35. Wartości średnie Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski li] 

w zależności od informatorki. 

Fonnant V 

F I F2 
FI F2 

459 2443 0,12 0,05 
439 2559 0,10 0,04 
440 2638 0,07 0,06 
466 2521 0,13 O,D3 
420 2560 0,16 0,09 
468 2538 0,16 0,06 
454 2655 0,16 0,06 
371 2428 0,06 0,10 
437 2359 0,13 0,07 

Liczebność 

10 
11 
5 
IO 
11 
14 
13 
JO 
21 
105 

Zamieszczone w powyższej tabeli (por. tab. 35.) wartości współczynnika rozproszenia 
V wskazują na więk ze zróżnicowanie realizacji akcentowanej samogłoslci [i] w zakresie 
pionowych ruchów masy języka, najczęściej dwukrotnie większe niż obserwowane dla 
polskiego [i] [Gonet 1993, 239]. Wyjątek pod tym względem stanowi osoba ST, u której 
wystąpiły między poszczególnymi realizacjami większe poziome przesunięcia masy języ
ka. Średnie wartości F 1 dla samogłoski [i] pod akcentem, realizowanej przez badane oso
by, mieszczą się w górnym zakresie ustalonym dla polskiej samogłoski [i], co świadczy 
o niższym położeniu masy języka podczas jej artykulacji. Na wykresie zamieszczonym 
poniżej (por. rys. 15.) widać, że prawie wszystkie informatorki wymawiają badaną samo
głoskę zgodnie z normą dla głoski [y] języka ukraińskiego. Jedynie u ST realizacja [i] jest 
zgodna z wymową tejże głoski w języku ukraińskim, a także polskim. Jest to osoba, która 
w domu rodzinnym rozmawiała przede wszystkim po ukraińsku, ukończyła także ukraiń
ską szkołę podstawową, a z polszczyzną literacką mogła mieć kontakt sporadycznie. Wy
daje się zatem, że obserwowana u ST wymowa samogłoski [i] odpowiada literackiej nor
mie ukraińskiej, a bliskie pokrewieństwo języków polskiego i ukraińskiego sprawia, że jest 
to jednocześnie wymowa zgodna z normą polską. 
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Rys. 15. Akcentowana samogłoska [i) w mowie informatorek w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, 

rosyjskich i ukraińskich. 

Podsumowując, artykulację akcentowanej samogłoski [i] w stosunku do głosek pol

skich u większości osób można określić jako silnie obniżoną w kierunku polskiego [y]. 

Jednocześnie jest to samogłoska wymawiana ze znacznym przesunięciem masy języka ku 

przodowi jamy ustnej, a więc bliska polskiej głosce [i]. Na poniższym wykresie (por. rys. 

16.) widać, że takiej artykulacji odpowiada samogłoska pośrednia pomiędzy ukraińskimi 

[i] oraz [y] lub zgodna z ukraińskim [y]. 

Zbliżoną wymowę akcentowanego [i], obniżoną aż do poziomu samogłoski [ e ], zapi

sano w gwarze polskiej w okolicach Chmielnickiego we wsi Słobódka Krasiłowska w wy

razie s'eto 'sito' [Ohołenko, Łazarenko, Dzięgiel 1999] oraz Hreczany: z niemi,jem 'im' 

[Cechosz 1999, 215-229]. 
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Rys. 16. Artykulacja akcentowanej samogłoski [i] w mowie badanych osób. 

800 

Wydaje się, że obniżoną artykulację badanej głoski można łączyć z wpływem akcen

tu na barwę samogłosek ustnych. Jest to cecha uważana za jedną z najbardziej uderzają

cych właściwości fonetycznych polszczyzny południowokresowej, zwłaszcza lwowskiej 

[Kurzowa 1997, 138], [Kurzowa 1985, 73], [Lesiów 1957, 133]. Pod wpływem ukraiń

skim [Kurzowa 1997, 130] przyjął się w polszczyźnie południowokresowej silniejszy niż 

w języku ogólnopolskim sposób akcentowania, co powoduje zmianę barwy niektórych 

samogłosek w pozycjach nieakcentowanych. Samogłoska w zgłosce akcentowanej wy

mawiana jest z większą siłą i nieco dłużej. Samogłoska nieakcentowana zmienia czasem 

swą barwę, jest bowiem słabiej wymawiana i to może powodować jej zwężenie. Takim 

zmianom ulegają samogłoski [e] oraz [o] w sylabach nieakcentowanych. Stopień zwę

żenia tych samogłosek może być większy lub mniejszy. W skrajnych przypadkach do

chodzi do utożsamienia [e] z [y ]/[i], np. p 'ińendze, tydz 'iń, ja muv 'i [Cechosz 2000, 24], 

szys 'dz 'ies 'ont, pirogi, liudz 'i [Cechosz 1996b, 290] i [o] z [u], np. dupiru, kuszuli, rubi
li [Cechosz 1996a, 261]. 

Nieco rzadziej, mniej regularnie, można obserwować zmiany barwy samogłosek ak

centowanych. Wysokie samogłoski akcentowane [y] oraz [i] a także [u] mogą być wyma

wiane nieco szerzej, co powoduje w następstwie obniżenie ich artykulacji do [y], [e], [o], 

np. czysta, do młyna, moczyli, szyje sie [Cechosz 1996a, 261], beki 'byki', te/ku, leku, cze
tał,piewu 'piwo' [Kurzowa 1997, 130], noszki 'nóżki' [Zaleski 1983, 9]. 
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Obserwowane u większości respondentek obniżenie artykulacji akcentowanego [i] do 

[y] było w dotychczasowych opracowaniach południowokresowej polszczyzny gwarowej 

notowane sporadycznie. 

2. Samogłoska [y] 

Głos AR 

Samogłoska [y] zanalizowana została w następujących kontekstach neutralnych pod 

akcentem: wszystko (3), wszyski (1), wszystki (2), wszystkich (2), żywa (I), wyszła (1), 

pszyszli ( 1 ), pszyszed ( 1 ), meszczyzny (2), byczkach (1 ), byczki (3 ), byk ( 1) [ 19]. Poszcze

gólne wymówienia charakteryzują następujące wartości dwóch pierwszych formantów 

(por. tab. 36.). 

Tab. 36. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [y]. Głos AR. 

Przykład F I F2 

wszystko 587,50 2079,37 

wszystko 545,20 1924,50 

wszystko 515,31 1824,42 

wszyski 529,38 1954,99 

wszystki 577,02 2117,15 

wszystki 541,92 1943,49 

wszystkich 470,23 2040,03 

wszystkich 517,92 1792,26 

żywa 530,69 1946,99 

wyszła 561,81 2016,11 

pszyszli 446,89 2215,71 

pszyszed 568,39 1985,85 

meszczyzny 528,48 2174,66 

meszczyzny 630,56 1930,11 

byczkach 634,90 2102,47 

byczki 522,49 2051,00 

byczki 529,72 2076,98 

byczki 514,04 1968,92 

byk 525,79 2085, 19 

Wartości FI i F2 dla akcentowanej samogłoski [y] w głosie AR prawie całkowicie 

koncentrują się w przy górnej granicy wartości Fl ustalonej dla polskiej samogłoski [y]. 

Jednocześnie wszystkie zbadane realizacje mieszczą się w normie wyznaczonej dla 

polskiej samogłoski [ e] i częściowo wchodzą w zakres norm dla [y] oraz [ e] języka ukra
ińskiego. Taki układ punktów sugeruje niską, najbliższą polskiemu [e], wymowę badanej 

samogłoski (por. rys. 17.). 
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Rys. 17. Akcentowana amogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AR. 

Współczynnik rozproszenia wskazuje na niewielkie zróżnicowanie wymowy badanej 

samogłoski zarówno pod względem pionowych, jak i poziomych ruchów masy języka. 

Tab. 37. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [yj. Głos AR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 19 541 447 635 46 0,08 
F2 19 2012 1792 2216 109 0,05 

Głos AZ 

Materiał wyrazowy dotyczący akcentowanej samogłoski [y] przedstawia się następu

jąco: wszyskie (1), wszysko (3), tych (3), nazywac' (2) czytam (1), zygmunt (1), bydłem 

(l ), bydło (l ), meszczyzna ( 1) [ I 4]. Wartości dwóch pierwszych formantów dla poszcze

gólnych wymówień zebrano w tab. 38. 

Tab. 38. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski ly]. Głos AZ. 

Przykład F I 
F

2 

wszyskie 470,81 2543,40 
wszyskol 455,40 2234,90 

wszysko2 618,19 1925,03 
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Przykład F, F2 

wszysko3 480,83 1919,52 

tych I 511,81 2377,46 

tych2 511,67 2327,94 

tyc/,3 425,82 1701,26 

nazywac'J 548,00 2045,54 

nazywac'2 543,25 2196,71 

czytam 447,25 2256,97 

zygmunt 599,64 2177,39 

bydłem 487,76 2439,27 

bydło 634,66 2204,68 

meszczyzna 556,36 2455,02 

Na zamieszczonym poniżej wykresie (por. rys. 18.) u.kazano rozrzut realizacji akcen

towanej samogłoski [y] w mowie osoby AZ na tle normy dla samogłosek polskich i u.kra

ińskich. Wynika z niego, że wszystkie wymówienia mieszczą się w obrębie norm ustalo

nych dla polskich samogłosek [y] oraz [ e]. Realizacje skupiają się w górnym zakresie 

wartości Fl dla polskiego [y]: wszyskie, tych/, tych2, bydłem, meszczyzna, czytam, wszy

skol, wchodząc na pole wspólne z polskim [e]: tych3, wszysko3. Pięć realizacji było zgod

nych z polskim i u.kraińskim [e]: wszysko2, nazywac'J, nazywac'2, zygmunt, bydło. Taki 

u.kład wymówień świadczy o tendencji do obniżania artykulacji badanej samogłoski w kie

runku [e]. 
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Rys. 18. Akcentowana samogłoska [y) w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AZ. 
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Zróżnicowanie wymowy badanej samogłoski jest prawie dwukrotnie większe niż 

w mowie osoby AR zarówno pod względem pionowych, jak i poziomych ruchów masy 

języka. 

Tab. 39. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [y]. Głos AZ. 

Fonnant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 14 521 426 635 65 0,12 
F2 14 2200 1701 2543 235 0,10 

GłosHK 

Wymowa akcentowanej samogłoski [y] zanalizowana została w wyrazach: nazywa ( l), 

wszystko (4), kszyg (1) bydło (I), czysty} (1), pszyszed (2) [10]. Uzyskano wartości for

mantów F 1 i F2 jak w tab. 40. 

Tab. 40. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski 

[y]. Głos HK. 

Przykład F
I 

F
2 

nazywa 522,44 2250,03 
wszystko 534,90 2026,87 
wszystko 551,24 2136,69 
wszystko 515,72 1891,73 
wszystko 522,64 2012,62 
kszyg 488,25 2450,93 
bydło 493,12 2462,20 

czystyj 478,17 2255,98 
pszyszed 514,22 2179,07 
pszyszed 496,23 2099,74 

Wartości z tabeli naniesiono na płaszczyznę o współrzędnych FI i F2 , otrzymując wy

kres ukazujący zakres rozchwiania realizacji badanej samogłoski (por. rys. 19.). Podobnie 

jak u poprzednich osób, wszystkie realizacje znalazły się w pobliżu górnej granicy F l  wy

znaczonej dla polskiego [y], wypełniając także pole wspólne z polskim [e]. Jednak żadne 

z wymówień nie znalazło się poza normą dla polskiej samogłoski [y]. Taki układ punktów 

sugeruje obniżoną wymowę badanej głoski, ale w mniejszym stopniu niż u reszty kobiet. 
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Rys. 19. Akcentowana samogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HK. 

Informatorka HK wymawia badaną samogłoskę bardzo regularnie, stopień rozprosze

nia otrzymanych wartości jest bardzo mały, nieco większy w zakresie poziomych ruchów 

masy języka. 

Tab. 41. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [yJ. Głos HK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 10 512 478 551 23 0,04 
F2 10 2177 1892 2462 185 0,08 

Głos HT 

Do analizy wymowy akcentowanej samogłoski [y] dla głosu HT wybrano następujące 

wyrazy: wszystki (1), wszystkim (1), zywy (1), czytac' (I), czytam (1), kszyfyk (1),jenzyka 

( 1 ), czysty ( 1 ), pszyszli (2) [ 1 O). Dla każdego wymówienia uzyskano wartości formantów 

Fl i F2 jak w tab. 42. 
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Tab. 42. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [y]. Głos HT. 

Przykład F, 
F2 

wszystki 597,15 2225,01 

wszystkim 518,01 1975,61 

zywy 587,78 1974,52 

czytac 560,90 2382,09 

czytam 517,98 2442,49 

kszytyk 669,31 2457,42 

jenzyka 552,17 2250,98 

czysty 492,02 2120,21 

pszysz/il 484,92 2206,05 

pszysz/i2 530,76 2155,26 

Wartości z tabeli tworzą obraz rozpiętości wymowy akcentowanej samogłoski [y] 

u osoby HT, na którym 70% realizacji badanej samogłoski koncentruje się, tak jak u po

przednich kobiet, w pobliżu górnej granicy Fl dla polskiej samogłoski [y]: czytam, czytac', 

pszysz/il ,jenzyka lub w polu wspólnym dla [y] oraz [e]: czysty, wszystkim, pszysz/i2, co 

świadczy o niskiej wymowie badanej głoski. Poza tą dominującą grupą jedna realizacja 

znalazła się w obrębie normy dla polskiego i ukraińskiego [ e]: zy•ry, a dwie wystąpiły poza 

uwzględnionymi zakresami (por. rys. 20.). 
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Rys. 20. Akcentowana samogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HT. 
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Wymowa badanej samogłoski nie jest bardzo zróżnicowana, o czym świadczą dosyć 

niskie wartości współczynnika rozproszenia zarówno dla Fl , jak i F2. Na nieco większą 

wartość V dla Fl wpłynęła obecność jednej realizacji odosobnionej, znajdującej się poza 

normarru. 

Tab. 43. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [y]. Głos HT. 

Fonnant Liczebność Średnia Minimum Maksirnwn Odch.Std. V 

FI IO 551 485 669 56 0,10 
F2 10 2219 1975 2457 172 O,o? 

Głos KB 

Materiał wyrazowy wykorzystany do zbadania wymowy akcentowanej samogłoski 

[y] wygląda następująco: wszystko (3), wszystkie ( l ), jen 'zyk ( l ), nazywa (2), obydwie 

( l ), pszysz/i (1 ), pszyszed (2), powyczyszczac' (1 ), czyta (1) [ 13]. Poszczególne wymó

wienia charakteryzowały się wartościami dwóch pierwszych formantów zestawionymi 

w tab. 44. 

Tab. 44. Wartości częstotliwości docelowej formantów FJ i F2 dla akcentowanej 

samogłoski fyJ. Głos KB. 

Przykład F, F2 

wszystko] 612,62 1911,52 
wszystko2 382,39 2141,48 
wszystko] 668,27 2013,93 
wszystkie 571,92 2505,75 
jen'zyk 522,32 1560,87 
nazywał 647,40 2104,01 
nazywa2 622,02 1925,83 
obydwie 600,35 2688,52 
pszysz/i 614,81 2321,30 
pszyszedl 516,97 2326,07 
pszyszed2 542,11 2002,66 
powyczyszczac' 443,58 2477,05 
czyta 494,01 2123,41 

Wykres rozrzutu (por. rys. 21.) ukazuje rozproszoną chmurę punktów, świadczącą 

o rozchwianiu wymowy badanej głoski w języku KB, co potwierdzają także wyższe niż 

u pozostałych informatorek wartości współczynnika rozproszenia zarówno dla Fl, jak i F2. 

Połowa realizacji badanej samogłoski znalazła się w obrębie normy wyznaczonej dla 

polskiej samogłoski [y]: wszystko 2, powyczyszczac ', pszyszed 1 lub bliżej jej górnej grani

cy Fl , na płaszczyźnie wspólnej z [e]: czyta,jen 'zyk, pszyszed2. Drugą połowę stanowią 

realizacje niskie, które wystąpiły poza zakresem wyznaczonym dla polskiego [y ], w obrę

bie normy dla polskiego oraz ukraińskiego [e]: wszystko], nazywa2, wszystko], nazywał. 

Trzy przypadki znalazły się poza uwzględnionymi normami. 
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Rys. 21. Akcentowana samogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos KB. 

Tab. 45. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [y). Głos KB. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 13 557 382 668 83 0,14 

F2 13 2162 1561 2689 300 0,13 

GłosNK 

Wartości formantów FI i F2 uzyskano dla akcentowanej samogłoski [y] w następują
cych wyrazach: wszyscy (2), wszystkich (2), wszystko (7), czytac' (2), wyszłam (1), wyszła 

(1), wyszło (1), wyszli (l),jenzyku (3),jenzyka (1),pyta (1), wyszli (1),pszyszed(I), czyta 
(1), spotykac' (1), tych (1), nazywał (2) [29] (por. tab. 46.). 



2. Samogłoska [y) 

Tab. 46. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [y]. Głos NK. 

Przykład F
I 

F2 

wszyscy 581,23 1970,40 

wszyscy 471,05 1966,31 

wszystkich 549,90 1865,28 

wszystkich 497,27 1991,89 

wszystko 522,88 1861,67 

wszystko 468,67 1464,16 

wszystko 492,89 2077,12 

wszystko 514,12 1766,42 

wszystko 576,17 1754,90 

wszystko 453,88 1678,80 

wszystko 458,69 1811,15 

czytac' 561,55 2384,19 

czytac' 431,96 2569,78 

wyszłam 547,56 2166,08 

wyszła 611,05 1846,56 

wyszło 496,05 1618,63 

wyszli 511,67 1835,77 

jenzyku 510,71 2373,10 

jenzyku 421,94 2428,46 

jenzyku 525,52 2135,99 

jenzyka 500,86 2152,72 

pyta 454,82 2212,72 

wyszli 511,90 2033,54 

pszyszed 446,70 1997,71 

czyta 422,76 2455,11 

spotykac' 537,01 2205,47 

tych 603,78 2177,12 

nazywał 514,04 2085,59 

nazywał 551,86 1523,39 

79 

U osoby NK niemalże wszystkie realizacje mieszczą się w obrębie normy wyznaczo

nej dla polskiej samogłoski [y], koncentrując się w pobliżu górnej granicy F l .  W polu 

wspólnym z polskim [e] znalazło się 62% wymówień (por. rys. 22.). Rozproszenie warto

ści FI i F2 i co za tym idzie, zróżnicowanie zarejestrowanych realizacji pod względem 

pionowych i poziomych ruchów masy języka nie jest duże, nieco większe w zakresie F2. 
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Rys. 22. Akcentowana samogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos NK. 

Tab. 47. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [y]. Głos NK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 29 509 422 611 52 0,10 
F2 29 2014 1464 2569 280 0,13 

Głos SG 

Materiał doświadczalny stanowiły wyrazy: wszystkich ( 1 ), wszystko ( 6), bydło ( l ), 

zygmunt (I), spytał ( 1), nazywa (2), nazywał (1 ),przeczytac' (1 ), chyba (l) [15]. Dla każ

dego wymówienia obliczono wartości dwóch pierwszych formantów (por. tab. 48.). 

Tab. 48. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [y]. Głos SG. 

Przykład F, F2 
wszystkich 486,40 2330,11 
wszystko 450,61 2252,04 
wszystko 437,86 2500,55 
wszystko 657,22 2405,11 
wszystko 611,45 2613,05 
wszystko 364,57 2823,04 
wszystko 337,48 2226,92 
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Przykład FI 
F2 

bydło 447,83 2314,39 

zygmunt 433,70 2375,04 

spytał 437,29 2788,27 

nazywa 428,79 2390,85 

nazywa 450,45 2573,53 

nazywał 479,90 1843,48 

przeczytac 482,69 2853,69 

chyba 508,23 2158,89 

W wypadku akcentowanej samogłoski [y] w mowie SG realizacje koncentrują się 

w pobliżu górnej granicy F2 dla [y] języka polskiego. Ponad połowa wymówień (60%) 

znalazła się w granicach normy dla ukraińskiej samogłoski [y] (por. rys. 23.). Artykulacja 

osoby SG zdecydowanie różni się od pozostałych. Wymawiana przez nią głoska jest wyż

sza i bardziej przednia, w niektórych zbadanych formach była wyraźnie realizowana jako 

[i]. W związku z obserwowanym u osoby SG znacznym podobieństwem artykulacji ak

centowanych samogłosek [i] oraz [y] naniesiono wartości Fl i F2 uzyskane dla obu głosek 

na wykres rozrzutu (por. rys. 24.). 
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Rys. 23. Akcentowana samogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich Głos SG. 
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Rys. 24. Akcentowane amogłoski [i], [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos SG. 

Widoczne na wykresie realizacje samogłosek [i] oraz [y] nakładają się na siebie. Ar
tykulacja akcentowanej samogłoski [i] jest właściwie identyczna z wymową akcentowanej 
samogłoski [y). Obie głoski wymawiane są najczęściej zgodnie z ukraińską samogłoską 
[y] lub jako dźwięk pośredni między ukraińskim [y] oraz [i], bliski polskiemu [i). 

Tab. 49. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [yl. Głos SG. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 15 468 337 657 81 0,17 

F2 15 2430 1843 2854 273 0,11 

Współczynnik rozproszenia przyjmuje wartości nieco wyższe niż u pozostałych infor
matorek, co świadczy o większym rozchwianiu wymowy badanej samogłoski u osoby SG, 
zwłaszcza w zakresie pionowych ruchów masy języka. 

Głos ST 

Do analizy wymowy akcentowanej samogłoski [y] wykorzystano wyrazy: wszystko 

(2), wszysto ( 1 ), wszystkich (1 ), pr 'iwykli (1 ),jen 'zyk (1 ), czytam (I), czytac' (1 ), nazywa 

(1 ), woloczyskij (1), wo/oczyskach (1), woloczyskie (1), a 'szypkami (1), żYtkie (1), żYta (1), 
odbywa/ (1 ), meszczyzny (I), pszyszed (I) [ 18). Każde pojedyncze wymówienie charakte
ryzują dwie wartości F 1 i F2, jak w tab. 50. 



2. Samogłoska [y J 

Tab. 50. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [y]. Głos ST. 

Przykład 
F I Fz 

wszystko 426,38 1862,32 

wzystko 443,72 2161,15 

wszysto 435,18 1796,21 

wszystkich 405,05 1914,65 

pr'iwyk/i 426,93 1718,15 

jen'zyk 466,30 2289,46 

czytam 393,18 2338,30 

czytac' 459,04 2518,55 

nazywa 441,48 1754,91 

woloczyskij 413, 19 1915,38 

wo/oczyskach 441,38 2066,32 

woloczyskie 435,78 1688,57 

a'szypkami 460,28 2283,02 

żytkie 356,23 2374,75 

żyta 472,17 2409,96 

odbywał 435,69 1439,69 

meszczyzny 470,76 2032,42 

pszyszed 473,87 1842,97 
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Wartości z tabeli naniesiono na płaszczyznę o współrzędnych FI i F2, uzyskując dość 

zwartą chmurę punktów, koncentrujących się w obrębie normy wyznaczonej dla polskiej 

samogłoski [y], a także [y] rosyjskiego (por. rys. 25.). W odróżnieniu od większości infor

matorek zbadane realizacje nie wykazują tendencji do obniżania artykulacji w kierunku 

[e]. Taki układ wymówień, cofniętych w stosunku do [y] języka ukraińskiego, mógłby być 

u ST wynikiem interferencji rosyjskich, jednakże analiza pozostałych samogłosek wystę

pujących w mowie tej osoby takich wpływów nie potwierdziła (por. rozdz. V.). 
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Rys. 25. Akcentowana samogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich i ukraińskich. 
Głos ST. 

Tab. 51. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [yj. Głos ST. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 18 436 356 474 31 0,07 

F2 18 2023 1440 2519 300 0,14 

Wartości współczynnika V wskazują na niezbyt duże rozproszenie pomiarów F 1 i F2, 

dwukrotnie większe z zakresie F2, czyli poziomych ruchów masy języka w jamie ustnej. 

GłosWR 
Analizę wymowy akcentowanej samogłoski [y] oparto na następującym materiale wy

razowym: wyslac' (I), wszystko (3), wszyskież (I), wszysko (I), tych (3), nazywał (2), na

zywa (3),pszyszli (1), pszyszlo (l),pszyszla ( l), bydło ( l ), spotykac' ( l),pytam (1), czytac' 

(1), kszyża (2), wyzu (2), zyto (1), czysta (1) [27]. Każde wymówienie charakteryzowały 

wartości dwóch pierwszych formantów zebraine w tab. 52. 



2. Samogłoska [y) 

Tab. 52. Wartości częstotliwości docelowej formantów Ft i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [y). Głos WR 

Przykład F, F2 
wszystko 554,91 2104,37 

wszystko 376,38 1910,14 

wszystko 504,22 2423,02 

wszyskież 520,53 2867,05 

wszysko 375,77 1967,45 

wys/ac' 434,32 1855,73 

tych 423,83 2133,72 

tych 546,22 1934,72 

tych 546,76 2035,48 

nazywał 461,77 1922,16 

nazywał 473,19 2052,53 

nazywa 484,29 1799,20 

nazywa 459,80 1480,71 

nazywa 459,13 1676,84 

pszys;,li 527,39 2277,82 

pszys;,ło 431,42 2017,17 

pszys;,ła 343,74 2068,40 

bydło 541,47 2163,03 

spotykac' 735,43 2088,73 

pytam 429 81 2173,00 

czytac' 450,75 2309,20 

kszyża 455,39 1959,09 

kszyża 480,81 2066,99 

»yzu 506,75 1651,62 

wyzu 396,54 1917,03 

żyto 462,06 2045,46 

czysta 425,37 2112,92 
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Na wykresie rozrzutu (por. rys. 26.) punkty obrazujące poszczególne wymówienia 

badanej samogłoski koncentrują się w 70% w obrębie pola wspólnego dla polskich samo

głosek [y] oraz [e], co wskazuje na wymowę obniżoną, pośrednią między tymi samogłos

kami. Współczynnik zmienności V ukazuje nieco większe zróżnicowanie wymowy bada
nej samogłoski w zakresie pionowych ruchów masy języka niż stopnia cofnięcia. 
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Rys. 26. Akcentowana samogłoska [y] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos WR. 

Tab. 53. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [yj. Głos WR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. 

FI 27 470 344 630 64 
F2 27 1991 1481 2423 203 

2.1. Realizacja akcentowanej samogłoski [y] w mowie badanych osób 
- podsumowanie 

V 

0,13 

0,10 

Na podstawie zebranego materiału, liczącego 155 wymówień, możemy stwierdzić, że 
u większości zbadanych osób zanotowano obniżoną wymowę akcentowanej samogłoski 
[y], pod względem stopnia wzniesienia masy języka bliską polskiemu [e] lub głosce po
średniej pomiędzy polskimi głoskami [y] oraz [ e]. Wymowa taka charakterystyczna jest 
dla osób AR, AZ, HK, HT, KB, NK i WR. U osoby ST miała miejsce artykulacja bliższa 
polskiemu i rosyjskiemu [y], cofnięta w stosunku do głoski [y] języka ukraińskiego. Przy
padek odosobniony stanowi informatorka SG, która wymawia badaną samogłoskę jako 
wyższą i bardziej przednią od pozostałych osób. Jest to artykulacja właściwie identyczna 
z opisaną dla SG realizacją akcentowanej samogłoski [i] (por. rys. 27.). 
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Rys. 27. Artykulacja akcentowanej samogłoski [y) w mowie badanych osób. 

Tab. 54. Wartości średnie Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski [y] w zależności 

od informatorki. 

Formant 
Osoba Liczebność 

F, F2 
FI F2 

AR 541 2012 0,08 0,05 19 

AZ 521 2200 0,12 0,10 14 

HK 512 2177 0,04 0,08 JO 

HT 551 2219 0,10 0,07 IO 

KB 557 2162 0,14 0,13 13 

NK 509 2014 0,10 0,13 29 

SG 468 2430 0,17 0,11 15 
ST 436 2023 0,07 0,14 18 

WR 470 1991 0,13 0,10 27 
Ogółem 155 
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Wartości współczynnika rozproszenia są podobne do obliczonych dla polskiej głoski 

[y] [Gonet 1993, 239]. U większości osób większe zróżnicowanie wymowy badanej samo

głoski wystąpiło pod względem stopnia otwarcia, jedynie u HK, NK oraz ST było odwrot

nie - większe różnice zauważono w zakresie ruchów poziomych języka. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią wartość Fl wyliczoną ze wszystkich wymówień 

badanej samogłoski dla poszczególnych informatorek, to okaże się, że badane osoby dzielą 
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się na dwie grupy - SG ST i WR wymawiają samogłoskę [y] z silnjejszyrn wzniesieniem 
masy języka ku górze jamy ustnej, u AR, A:Z, HK, HT, KB i NK jest ona niższa, już na 
skraju normy dla polskiego [y]. 

Różnice występują również między badanymi osobami w zakresie przedniej-tylnej 
artykulacji akcentowanego [y]. Najsilnjejsze przesunięcie masy języka ku przodowi jamy 
ustnej ob erwujemy u informatorki SG, u pozostałych osób artykulacja jest bardziej tylna. 

Poniższy wykres (por. rys. 28.), ukazujący wymowę akcentowanej samogłoski [y] 
u poszczególnych osób, potwierdza poczynione obserwacje. U większości badanych re
spondentek jest to głoska Jeżąca w pobliżu górnej granicy wartości F 1 dla polskiej samo
głoski [y], na płaszczyźnie wspólnej z polskim [e], co świadczy o jej obniżonej w kierun
ku tej samogłoski wymowie. Jedyrue u osoby SG leży ona w pobliżu górnej granicy war
tości F2 dla polskiej samogłoski [y] i w środku normy dla [y] języka ukraińskiego. U osób 
ST, a także WR analiza nie wykazała tak silniej, jak u pozostałych osób tendencji do obru
żania wymowy akcentowanej samogłoski [y). 
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Rys. 28. Akcentowana samogłoska [y) w mowie informatorek w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, 
rosyjskich i ukraińskich. 

Opisana wyżej, obrużona w kierunku samogłoski [e], wymowa akcentowanego [y] nie 
jest zjawiskiem odosobnionym w języku informatorek, rejestrowano ją także (y > y, e, e) 

w gwarach polskich podcza badań dialektologicznych prowadzonych na terenie Ukrainy 
środkowej66 (por. tab. 55.). 

66 Szeroka wymowa y typu y utrzymuje się także w południowo-wschodniej Małopolsce [Dej na 1998, m86). 
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Tab. 55. Obniżona wymowa akcentowanej samogłoski IYI - Ukraina środkowa. 

rejon wieś wymowa przykłady 

Zielona y > y. e bel, by! 

chmielnicki 
Martynówka, Zasadki y> e, e peta, s tech nici 

Hreczany y> y, e młyny, by!, uczemy s 'ie 

Tamoruda y > y. e mowy, pszeżeli 

kamieniecki 
Orynin y> y, e byli,fszyski, czetac' 

Prywitne y> y, e bela, była 

Czerwone Chatki y>y by!, byli 
dzierżyń ki 

Burtyn y>y syn, ńi by/o 
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Gródek Podolski y>y, e czysty, czesto, pszebil 'przybił', szejka, by/a 
jarmoliniecki 

Oleszkowce y> y, e bydlo,fszestko, na gżeby, żyto, kamyczek 

krasiłowski Słobódka Krasilowska y> y, e kuzena, syn, by/a, szyła 

Zapisaną u badanych osób cechę wymowy można uważać, podobnie jak w wypadku 

głoski [i], za wynik zmiany barwy samogłosek wysokich w pozycji pod akcentem. Właś

ciwość ta ukształtowała się pod wpływem gwar ukraińskich. Na ukraińskim obszarze ję

zykowym obok gwar, które mają wymowę samogłoski [y] zgodną z językiem literackim, 

istnieją gwary, w których dźwięk ten wykazuje bardziej obniżoną wymowę w każdej po

zycji lub tylko pod akcentem. Warianty [y] wahają się tutaj pomiędzy J i obniżonym e. 

Realizacje takie notowano w dorzeczu Dniestru, w zachodniej części Wołynia, na Chełm

szczyźnie, na Podlasiu i częściowo także w dialekcie Hucułów [Ziłyński 1932, 17-18]. 

3. Samogłoska [eJ 

Głos AR 

Wymowę akcentowanej samogłoski [e] zbadano na podstawie przytoczonego mate

riału: pewno (2), hes (3), czszeba (3), czekasz (I), ks'onżeczki (1), deski (1), żeby (2), żeb 

(1), żep (4), dl'aczego (2), lesz (9), tego (2), dz'ewiontego (1), mlotszego (1), deszcz (2) 

[35]. Otrzymano wartości częstotliwości formantu pierwszego i drugiego jak w tab. 56. 

Tab. 56. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej samogłoski 
le). Głos AR. 

Przykład F I F I 

pewno 728,34 1504,60 

pewno 644,22 1490,11 

bes 472,74 1466,56 

bes 508,13 2020,60 

bes 515,41 1718,45 

czszeba 738,29 I 850,78 
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Przykład F, F, 

czszeba 671,85 1795,29 

czszeba 728,97 1702,48 

czekasz 804,59 1940,72 

ks 'onżeczki 610,08 1827,36 

deski 638,20 1950,70 

żeby 487,48 1733,60 

żeby 497,38 1700,27 

żeb 505,38 1788,74 

żep 463,58 1815,36 

żep 505,11 1806,31 

żep 487,02 1827,22 

żep 489,17 1718,10 

d/'aczego 891,57 1790,13 

dl'aczego 801,62 1957,74 

tesz 517,84 1935,82 

tesz 558,35 1894,28 

tesz 576,03 2069,27 

tesz 456,42 1903,59 

tesz 608,07 2283,53 

tesz 670,75 2136,38 

tesz 729,98 1901,73 

tesz 522,65 2071,85 

tesz 574,73 1611,21 

tego 662,32 1894,97 

tego 740,35 1969,27 

dz 'ewiontego 630,46 1751,00 

mlotszego 825,04 1815,19 

deszcz 657,89 2033,28 

deszcz 649,21 2105,01 

Wymowa akcentowanej samogłoski [ e] u AR jest dwukrotnie bardziej zróżnicowana 
w zakresie stopnia otwarcia jamy ustnej niż stopnia cofnięcia masy języka. Na wykresie 
rozrzutu realizacji tej samogłoski widać rozstrzeloną chmurę punktów leżących przede 
wszystkim na płaszczyźnie wyznaczonej przez normy dla polskiego i ukraińskiego [ e] 
(por. rys. 29.). Najwyższa artykulacja objęła akcentowaną samogłoskę [e] w kontekstach 
ŻeP, ŻeB, BeS oraz TeSz. Pozostałe realizacje skupiły się w pobliżu górnej granicy F 1 
dla polskiego [e], czyli wykazują tendencję do obniżonej wymowy, b!jskiej [e] ukraiń
skiemu. Wymowa najniższa wystąpiła w wymówieniach związanych z kontekstami SzeB, 
SzeG, CzeG, CzeK oraz PeW, które znalazły się w obrębie zakresu wyznaczonego dla 
polskiej samogłoski [a]. 
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Rys. 29. Akcentowana samogłoska [ e] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AR. 

Tab. 57. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [e]. Głos AR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 35 616 456 892 118 0,19 
F2 35 1846 1467 2284 184 0,09 

Głos AZ 

Materiał doświadczalny wykorzystany do zbadania wymowy akcentowanej samogłos

ki [e] przedstawiał się następująco: pewnie (7), wtedy (4), deski (2), bes (2), chcesz (2), 

czeba (3), czebaż (1), żesz (3), tego (4), tesz (5), też (5), każdego (1) [39]. Otrzymane dla 

poszczególnych wymówień wartości dwóch pierwszych formantów zebrano w tab. 58. 

Tab. 58. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [e]. Głos AZ. 

Przykład F, Fi 
pewnie 807,19 1788,05 
pewnie 839,53 1813,01 
pewnie 703,79 1968,65 
pewnie 707,07 2133,61 
pewnie 726,89 1756,44 
pewnie 858,92 2038,51 
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Przykład F
1 

F
2 

pewnie 724,79 1619,14 

wtedy 815,76 2063,52 

wtedy 708,89 1927,64 

wtedy 649,92 2078,59 

wtedy 656,69 1979,36 

deski 780,60 2131,44 

deski 853,40 2114,12 

bes 612,87 1748,04 

bes 581,34 1897,17 

chcesz 798,77 1442,00 

chcesz 782,23 1399,98 

czeba 637,00 1712,81 

czeba 733,90 1966,50 

czeba 722,97 1706,46 

czebaż 711,17 1665,11 

żesz 497,10 2488,98 

żesz 429,42 2107,82 

żesz 539,74 2556,36 

tego 783,42 2194,21 

tego 661,14 1805,44 

tego 761,87 2059,04 

tego 658,79 1947,66 

tesz 787,73 2144,95 

tesz 667,21 1919,17 

tesz 462,40 2132,46 

tesz 474,53 2113,88 

tesz 699,79 2146,52 

też 691,88 2110,91 

też 611,71 2138,19 

też 438,52 2143,59 

też 487,12 2285,02 

też 564,34 2089,90 

każdego 733,17 2097,30 

Wartości z tabeli naniesiono na płaszczyznę o współrzędnych Fl i F2, uzyskując wy

kres rozrzutu realizacji badanej samogłoski, na którym punkty obrazujące jej poszczegól

ne wymówienia tworzą wyraźnfo wyodrębniający się zbiór częściowo wypełniający normę 

dla ukraińskiej samogłoski [e], a częściowo przekraczający wyznaczoną dla niej górną 

granicę wartości F l (por. ry . 30.). Taki układ punktów wskazuje na istnienie w mowie AZ 

tendencji do obniżonej wymowy akcentowanej samogłoski [e], bliskiej nawet polskiemu 

[a]. W obrębie opisanej grupy najniższa artykulacja wystąpiła w kontekstach PeW, CeSz, 

CzeB. Od opisanego zbioru wymówień wyraźnie różni się artykulacja [e] w jednosylabo

wych wyrazach żesz (100%)61, też (40%) oraz tesz (40%), która jest wysoka i przednia, 

67 Liczby w nawiasach przy wyrazie lub kontek · cie oznaczają procentowy/liczbowy ·udział opisywanej 
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zbliżona do polskiej i ukraińskiej samogłoski [y). Ponadto, podobnie jak u osoby AR i tu

taj wystąpiły realizacje niemieszczące się w wyznaczonych normach, niskie, ale zarazem 

bardziej przednie od [a] polskiego. 
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Rys. 30. Akcentowana samogłoska [e] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AZ. 

Tab. 59. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [e], Głos AZ. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 39 676 429 859 I 19 0,17 
F2 39 [985 1400 2556 243 0,12 

Współczynnik V wskazuje na dość duże rozproszenie w zbiorze realizacji akcentowa

nej samogłoski [ e] zarówno pod względem pionowych, jak i poziomych ruchów masy ję

zyka, przy czym na większe zróżnicowanie w obrębie wartości Fl miała wpływ grupa 

wymówień o wysokiej artykulacji. 

Głos HK 

Dla głosu HK przebadano wymowę akcentowanej samogłoski [e] w następujących 

wyrazach:pewnie (3), niczego (1), step (4), żep (I), żeby (1), żeb (1), tego (3), naszego (1) 

[15). Wartości formantów pierwszego i drugiego dla poszczególnych wymówień zebrano 

w tab. 60. 

wymowy w danym wyrazie/kontekście, np. pod zapisem też (33%) należy rozumieć, że w 33% uwzględnionych 
w analizie wyrazów też wystąpiła podwyższona realizacja akcentowanej samogłoski [e]. 
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Tab. 60. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [e). Głos HK. 

Przykład F, F2 
pewnie 660,71 1934,67 

pewnie 674,20 1645,53 

pewnie 687,87 1707,73 

niczego 592,30 2078,25 

step 772,26 2113,06 

step 698,27 2269,77 

step 668,00 2188,81 

step 612,66 2196,46 

żep 488,43 2072,82 

żeby 440,40 2278,37 

żeb 479,41 2522,54 

tego 636,88 2295,16 

tego 578,58 1953,53 

tego 680,86 2176,54 

naszego 574,54 2553,59 

Zamieszczony poniżej wykres poszczególnych realizacji badanej samogłoski (por. rys. 
31.) ukazuje obraz nieco rozchwianej wymowy, bardziej pod względem stopnia wzniesie
nia masy języka, niż stopnia cofnięcia. Prawie połowę ( 46%) stanowią wymówienia miesz
czące się w obrębie normy wyznaczonej dla ukraińskiej samogłoski [e]. Taki układ punk
tów wskazuje na istnienie tendencji do obniżania wymowy badanej samogłoski w stosun
ku do polskiej głoski [e]. W obrębie kontekstu PeW analizowana samogłoska była 
realizowana nisko i w sposób bardziej tylny, bliski już polskiemu [a]. W pozostałych wy
padkach, w kontekstach ŻeP, ŻeB miała miejsce wymowa wyższa, zbliżona do polskiej 
i ukraińskiej samogłoski [y]. 
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Rys. 31. Akcentowana samogłoska [ e J w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HK. 

Tab. 61. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [e). Głos BK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

Fl 15 616 440 772 92 0,14 
F2 15 2132 1645 2554 254 0,11 

Głos HT 

Wymowę akcentowanej samogłoski [ e] w języku HT zanalizowano w próbie zawie

rającej następujące wyrazy: pewnie (2), doczekac' ( 1 ), czszeba ( 4), wezno ( 1 ), przeżegnac' 

(1), wtedy (3),pszes (1), bez (l),pszesz/i (1),pierszego (1), tesz (16), deszcz (1), dżewo (3), 

tego (2),pożeczki (6), też (1), dżefka (l), bożego (1) [47]. Dla każdego wymówienia ana

lizowanej samogłoski uzyskano wartości dwóch pierwszych formantów (por. tab. 62.). 

Tab. 62. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski 

[e). Głos HT. 

Przykład F, F2 
pewnie 676,05 1920,64 
pewnie 611,07 2029,97 
doczekac' 725,17 1769,73 
czszeba 708,21 1682,68 
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Przykład F, F1 
czszeba 748,05 1647,10 

czszeba 750,45 1733,04 

czszeba 696,06 1890,94 

wezno 774,86 1835,39 

przetegnac' 787,98 2057,58 

wtedy 660,89 1997,41 

wtedy 707,83 1991,31 

wtedy 711,48 1924,33 

pszes 645,44 1736,23 

bez 482,48 1784,97 

pszesz/i 622,91 1926,85 

pierszego 782,97 1774,93 

tesz 702,62 1893,54 

tesz 541,63 2412,97 

tesz 584,16 2100,41 

tesz 724,10 2248,99 

tesz 578,99 2172,16 

tesz 468,29 2261,83 

tesz 530,83 2445,94 

tesz 538,43 2344,09 

tesz 566,89 2216,63 

tesz 661,23 2280,33 

lesz 529,68 2393,63 

tesz 529,54 1998,15 

tesz 574,69 1780,83 

tesz 552,81 2175,15 

tesz 588,15 2178,27 

lesz 457,81 2351,72 

deszcz 802,92 1951,42 

dżewo 602,53 1986,75 

dżewo 724,58 1967,56 

dtewo 824,04 1616,65 

tego 423,87 1570,36 

tego 877,89 1905,85 

pożeczki 504,09 2336,66 

pateczki 573,05 2057,77 

pożeczki 547,14 2037,41 

pożeczki 528,48 2139,35 

pożeczki 532,92 2163,29 

pożeczki 310,11 2168,21 

tet 479,33 1653,27 

dżefka 787,40 1677,72 

bożego 764,44 1809,52 

Wykres 32. ukazuje rozrzut wymowy badanej samogłoski w języku HT. Punkty od

powiadające poszczególnym realizacjom tej głoski układają się głównie w granicach płasz-
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czyzny wyznaczającej normę dla ukraińskiej samogłoski [ e]. Zatem, podobnie jak u innych 
osób, mamy tu do czynienia z wymową obniżoną w stosunku do [e] polskiego, często 
zgodną już z realizacją polskiej samogłoski [a]. Artykulacje najniższe związane były z kon
tekstami SzeB, DżeW, DżeF, ŻeG, SzeG orazTeG. Poza tą zwartą grupą wymówień, w ob
rębie wyrazów tesz (43%) ipożeczki (66%), wystąpiła tendencja odwrotna, do podwyższa
nia artykulacji w kierunku polskiej i ukraińskiej samogłoski [y]. 
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Rys. 32. Akcentowana samogłoska [e] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HT. 

Osoba HT wymawia badaną samogłoskę w zróżnicowany sposób, większy stopień 
rozproszenia widoczny jest w zakresie pionowych ruchów masy języka. 

Tab. 63. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [ e). Głos HT. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 47 628 310 878 122 0,19 

F2 47 2000 1570 2446 236 0,11 

Głos KB 

Materiał wykorzystany do analizy akcentowanej samogłoski [ e] stanowiła grupa wy
razów: czszeba (3), żep (3), wezne (2), chcesz (3), wtedy (3), żesz (2), czegos' (1), czego 

(1), bez (2), pewno (2), step (2), deski (2), stefan (1), trzydz'estego (1), szóstego (1), 
dwudz'estego (1), tego (2), tesz (6), teże (1), też (1), dżewo (1), deszcz (2) [43). Uzyskano 
wartości FI i F2 dla każdego wymówienia głoski [e], które zebrano w tab. 64. 
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Tab. 64. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 
samogłoski [e]. Głos KB. 

Przykład F, F2 

żep 478,42 1558,83 
żep 466,31 2230,58 
żep 392,79 1394,71 
wezne 716,45 1999,04 
wezne 716,81 2064,59 
chcesz 858,11 1753,18 
chcesz 539,70 1834,36 
chcesz 719,69 1888,68 
wtedy 631,22 1843,57 
wtedy 581,40 1790,85 
wtedy 594,39 1783,05 
żesz 601,26 1772,32 
żesz 452,48 2100,53 
czegos 523,46 2356,84 
czego 654,48 1757,71 
bez 640,15 1928,00 
bez 483,99 1699,81 
pewno 698,41 1848,12 
pewno 687,34 1658,75 
step 723,81 1752,91 
step 668,10 1903,41 
deski 560,15 2060,25 
deski 578,81 1998,08 
stefan 674,42 1833,84 
czszeba 583,47 2129,60 
czszeba 611,29 1911,59 
czs:i;eba 778,39 1941,47 
trzydz 'estego 621,05 1905,13 
szóstego 720,80 1839,69 
dwu dz' estego 673,55 I 886,75 
tego 657,74 1796,96 
tego 642,77 1842,24 
tesz 767,88 1940,10 
tesz 781,05 1859,50 
lesz 652,34 1906,35 
tesz 616,60 1894,92 
tesz 705,65 1819,38 
tesz 524,65 2004,16 
teże 734,06 2143,34 
też 618,64 1809,07 
dżewo 637,19 1901,14 
deszcz 560,98 1676,79 
deszcz 678,73 1926,40 
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Wartości z tabeli przedstawiono na wykresie nr 33, ukazującym rozrzut wymowy ak

centowanej samogłoski [e] dla głosu KB. Widoczna jest na nim grupa realizacji w więk

szości mieszczących się w normie dla ukraińskiej literackiej samogłoski [ e]. Podobnie jak 

u pozostałych kobiet część wymówień, zwłaszcza w kontekstach CeSz, TeSz i PeW, cha

rakteryzował niższy stopień wzniesienia masy języka. Wyodrębnić można także realizacje 

wyższe, skupione głównie na polu wspólnym dla polskich samogłosek [ e] oraz [y], które 

obejmują wyrazy żep (2), żesz (1), bez (1), czegos' (1), chcesz (1) oraz tesz (1). Stopień 

rozproszenia pomiarów F l i F2 dla badanej samogłoski jest porównywalny z obliczonym 

dla innych osób, i większy w zakresie pionowych ruchów masy języka 
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Rys. 33. Akcentowana samogłoska [e] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos KB. 

Tab. 65. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [eJ. Głos KB. 

Fom1ant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 43 633 393 858 97 0,15 

F2 43 1882 1395 2357 170 0,09 

Głos NK 

Materiał doświadczalny stanowiły wyrazy: czego (3), dl'aczego (1), wtedy (5),pewno 

(5), dżewam (1) dżewem (1), czszeba (6),pszesz/a (l),pszeszlo (2), czszech (1), step (3), 
żeby (5), też (3), tesz (5), dżew (1), bez (1), trzydz'estego (2), szóstego (3), d/'atego (4), 
czwartego (2), tego (3), s'edemnastego (1) [59], w których akcentowaną samogłoskę [e] 
charakteryzowały następujące wartości dwóch pierwszych formantów (por. tab. 66.). 
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Tab. 66. Wartości częstotliwości docelowej formantów FJ i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [eJ. Głos NK. 

Przykład F I F2 

czego 699,38 1865,10 
czego 591,30 1469,42 
czego 599,87 1801,13 
dl'aczego 697,45 2031,94 
wtedy 578,72 1929,49 
wtedy 614,94 1797,52 
wtedy 621,31 1551,57 
wtedy 641,23 1761,48 
wtedy 621,97 1857,01 
pewno 598,15 1856,11 
pewno 667,53 1889,50 
pewno 639,76 1713,81 
pewno 617,76 1759,83 
pewno 684,97 1468,26 
dżewam 631,89 1540,39 
dżewem 633,86 1845,29 
czszeba 634,73 1732,77 
czszeba 519,32 1615,27 
czszeba 550,28 1722,80 
czszeba 693,29 2031,96 
czszeba 602,04 1737,66 
czszeba 560,72 1589,16 
pszesz/a 655,75 1765,65 
pszesz/o 644,04 1769,96 
pszesz/o 635,57 1802,98 
czszech 565,86 1916,95 
step 742,45 2007,26 
step 601,23 1779,58 
step 775,71 1675,91 
żeby 545,55 1917,30 
żeby 563,99 1697,77 
żeby 504,66 1792,59 
żeby 576,91 1551,54 
żeby 482,20 1629,91 
bez 516,85 2026,35 
też 545,90 1562,04 
też 628,43 1677,02 
też 602,53 1822,98 
tesz 725,55 1752,53 
lesz 694,16 1889,37 
tesz 630,08 1648,15 
lesz 572,00 1825,55 
tesz 575,41 1765,43 
dżew 641,91 1674,97 
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Przykład F, F2 
trzydz'estego 699,87 1758,60 

trzydz 'estego 702,51 1715,77 

szóstego 767,58 1753,46 

szóstego 754,76 1582,79 

szóstego 553,63 1683,36 

dl'atego 756,10 1872,64 

d/'atego 688,12 1755,58 

dl'atego 600,92 1768,01 

dl'atego 575,34 1791,50 

czwartego 588,91 1579,64 

czwartego 703,31 1876,76 

tego 662,18 1681,80 

tego 631,92 1918,17 

tego 691,92 1818,66 

s 'edemnastego 738,51 1587,44 

Wartości te naniesiono na płaszczyznę o współrzędnych F 1 i F2, uzyskując wykres roz
chwiania wymowy akcentowanej samogłoski [e] w mowie informatorki NK, na którym wi
dać wyraźnie wyodrębniającą się grupę wymówień w większości znajdujących się w obrębie 
normy dla polskiej i ukraińskiej samogłoski [ e ], częściowo wchodzących w obręb normy dla 
polskiego [a]. Najniższa artykulacja cechowała badaną głoskę w kontekście TeG, TeP oraz 
PeW. Bardzo słabo zaznaczyły się realizacje wyższe, skupione w obrębie kontekstu ŻeB 
i BeZ, zbliżone do dźwięku pośredniego pomiędzy polskimi [e] oraz [y] (por. rys. 34.). 
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Rys. 34. Akcentowana samogłoska [e] w porównaniu z nom1ą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos K. 
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Tab. 67. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [e). Głos NK. 

Fonuaot Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 60 630 482 776 69 0,10 
F2 60 1755 1486 2032 135 O,o7 

W zbiorze pomiarów obserwowane jest nieduże, w porównaniu z innymi kobietami 

rozproszenie, nieznacznie większe w obrębie pionowych ruchów masy języka. 

Głos SG 

Wartości formantów pierwszego i drugiego dla akcentowanej samogłoski [e] zanali

zowano w następujących formach: pszed (l),józejka (l),józefa (1), czszeba (2), pewno 

(1), chcesz (1), deski (1), też (4), tesz (2), naszego (2), tego (2), cztyrnatcatego (1), 

s'wientego (1), deszczyk (1), dżżewa (1), dżżewo (1), żyteczny 'użyteczny' (1) [24]. Odpo

wiednie liczby zawiera tabela 68. 

Tab. 68. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski 

[e). Głos SG. 

Przykład F
I 

F
2 

pszed 707,73 1859,92 
Józejka 518,89 2064,39 
Józefa 588,12 2148,52 
czszebal 604,16 1607,31 
czszeba2 661,30 2038,31 
pewno 652,30 1836,64 
chcesz 686,48 2209,62 
deski 679,15 2274,49 
też 606,74 2029,10 
też 618,55 2015,65 
też 661 05 1712,93 
też 582,53 1858,93 
tesz 618,49 1956,47 
tesz 604,66 2038,49 
naszego 683,02 2311,69 
naszego 499,54 2385,62 
tego 571,77 2030,59 
tego 688,16 1934,26 
cztyrnatcatego 594,16 2117,93 
s'wientego 642,60 2474,20 
deszczyk 602,43 1954,74 
dżżewa 612,59 2293,69 
dżżewo 596,37 1999,59 
żyteczny 593,67 2392,88 
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Rys. 35. Akcentowana samogłoska [e) w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukrai.ńskich. Głos SG. 

Zanalizowane wymówienia akcentowanej samogłoski [ e] niemal w całości mieszczą 

się w granicach normy wyznaczonej dla ukraińskiej samogłoski [e] (por. rys. 35.). Jedna 

realizacja w wyrazie naszego znalazła się poza normą dla samogłoski [ e] języka polskiego, 

w pobliżu górnej granicy F2 dla samogłoski polskiej [y]. Nie zauważono tendencji do wy

mowy obniżonej i jednocześnie tylnej, bliskiej polskiej samogłosce [a], nie wyodrębnia się 

także grupa artykulacji wysokich. Rozproszenie w zbiorze danych dla badanej samogłoski 

nie jest duże, ale w przeciwieństwie do innych kobiet jest ono większe pod względem po

ziomych ruchów masy języka. 

Tab. 69. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [e]. Głos SG. 

Fom1ant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 24 620 500 708 52 0,08 
F2 24 2064 1607 2474 217 0,10 

Głos ST 

Wymowa akcentowanej samogłoski [ e] u informatorki ST zanalizowana została w wy

razach: czegoż (1), czego (4), rzeczy68 (3), step (3), stepów (2), stepy (2), czszeba (4), żeby 

•s Na wykresie 36. jest to kontekst ŻeCz. 
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(5),pogrzeby69 (1), wtedy (!),pewnie (3),pewno (1), szefcem (1), dl'atego (1), naszego 

(l), sfego (1), też (8), tesz (23) [65]. Odpowiadające poszczególnym realizacjom wartości 

fonnantów pierwszego i drugiego zebrano w tab. 70. 

Tab. 70. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [e]. Głos ST. 

Przykład F I F2 

czegoż 491,24 1857,31 

czego 535,47 1598,27 

czego 655,30 1782,34 

czego 571,21 1816,83 

czego 574,13 1616,13 

rzeczy 463,48 2182,50 

rzeczy 487,12 2165,22 

rzeczy 473,41 1969,35 

step 622,48 1669,84 

step 564,98 1627,05 

step 531,36 2105,47 

stepów 533,41 1795,16 

stepów 572,06 1805,26 

stepy 592,47 2168,50 

stepy 711,41 1982,92 

czszeba 516,20 2207,44 

czszeba 544,77 1625,59 

czszeba 395,52 1928,49 

czszeba 551.82 1519,37 

żeby 432,10 1891,71 

żeby 523,63 1738,82 

żeby 473,35 1756,09 

żeby 428,83 1533,89 

żeby 457,60 1916,54 

pogrzeby 459,87 1853,18 

wtedy 525,83 1969,62 

pewnie 596,88 2000,49 

pewnie 545,22 2310,06 

pewno 385,18 2021,89 

pewnie 517,98 2102,38 

szefcem 606,18 2058,75 
też 583,03 1810,43 

też 525,90 2157,77 

też 519,23 1800,17 

też 543,71 1883,51 

też 582,85 1979,25 

też 698,91 2224,00 

69 a wykresie 36. jest to kontekst ŻeB. 
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Przykład F
I 

F
2 

też 470,88 1994,93 

też 520,97 1959,09 

tesz 549,67 1892,10 

tesz 585,03 1975,96 

tesz 607,03 2025,75 

tesz 666,33 2136,41 

lesz 544,11 2039,78 

tesz 633,20 1933,85 

tesz 584,46 1929,07 

lesz 574,20 1762,14 

lesz 711,87 1944,15 

tesz 625,07 1925,92 

lesz 594,56 1871,07 

tesz 629,75 1967,21 

tesz 532,88 2053,84 

tesz 705,50 2253,08 

tesz 651,52 2002,16 

tesz 525,05 2017,24 

lesz 696,53 2239,55 

lesz 500,44 2029,66 

tesz 610,15 1958,94 

tesz 571,37 2049,31 

tesz 515,26 2115,32 

tesz 616,85 2008,88 

tesz 559,62 1970,59 

d/'atego 585,85 2149,67 

naszego 475,54 1726,65 

sfego 620,52 1695,81 
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Rys. 36. Akcentowana samogłoska [ e] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos ST. 

Zanalizowane wymówienia akcentowanej samogłoski [e] mieszczą się- z wyjątkiem 
dziewięciu przypadków - w granicach normy wyznaczonej dla polskiej samogłoski [ e]. 
Nie wystąpiły, obserwowane u większości kobiet, artykulacje niskie, zgodne z polskim [a]. 
Analizowana głoska była najwyżej wymawiana w kontekstach ŻeB, ŻeCz, SzeB, a także 
PeW (por. rys. 36.). Rozproszenie pomiarów Fl i F2 w zbadanym zbiorze realizacji jest 
większe pod względem pionowych ruchów masy języka. 

Tab. 71. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [e]. Głos ST. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 65 558 385 712 75 0,13 
F2 65 1939 1519 2310 183 O,Q9 

Głos WR 

Wymowę akcentowanej samogłoski [ e] u WR zanalizowano z wykorzystaniem nastę
pującego materiału wyrazowego: bes (2), szed (2), spszedaż ( 1 ), żeby (1 O), żeb ( 4) obeszła 

( 1 ), czszeba ( 14 ), cze ba (1 ), pszebyl ( 1 ), poczszebne ( 1 ), poczszeba (l ), step (2), stepu (l ), 
pszei;yl (I),pszetyc' (3),pewnie (1), tedy (1), wtedy (1 ), chcesz (1 ), spodeczki (1 ),pszeszła 

(1), żep (4),pszez (I),pszes (1), sfego (1), umarszego (1), tesz (6),pogrzeby70 (2),przeżeg-

70 Na wykresie 37. jest to kontekst ŻeB. 
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nac' (1), grzeszo (2), też (3), grzech (2), trzydz'estego (1), tego (2), szestego (1), het (1) 

[80]. Otrzymano dla każdej realizacji analizowanej samogłoski wartości docelowe dwóch 

pierwszych formantów, które zebrano w tab. 72. 

Tab. 72. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [e]. Głos WR. 

Przykład F, F2 

bes 462,66 1660,72 
bes 433,18 1873,21 
szed 627,28 1745,66 
szed 669,22 1715,64 
spszedaż 500,13 1606,51 
żeby 468,75 1705,88 
żeby 374,36 1683,97 
żeby 435,93 1877,84 
żeby 428,27 1753,08 
żeby 429,25 1483,57 
żeby 381,15 1612,89 
żeby 512,43 1795,55 
żeby 435,26 1717,11 
żeby 418,87 1712,72 
żeby 403,28 1625,96 
żeb 511,71 1919,66 
żeb 411,35 1820,19 
żeb 402,80 1569,18 
żeb 449,20 1675,01 
obeszła 549,59 1652,49 
czszeba 598,65 1752,91 
czszeba 560,73 1722,68 
czszeba 629,46 1711,73 
czszeba 517,70 1684,54 
czszeba 585 70 1774,61 
czszeba 615,84 1555,96 
czszeba 575,73 1755,34 
czszeba 599,89 1487,63 
czszeba 594,31 1595,93 
czszeba 556,31 1560,22 
czszeba 560,24 1605,06 
czszeba 532,79 1485,55 
czszeba 486,86 1523,72 
czszeba 480,10 1407,16 
czeba 654,68 1626,18 
pszebyl 620,39 1737,10 
poczszebne 647,36 1572,69 
poczszeba 549,39 1614,84 
step 570,81 1741,82 
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Przykład F
I 

F
2 

step 551,48 1794,94 

stepu 620,89 1770,33 

pszetyl 538,31 1739,73 

pszetyc' 525,69 1668,05 

pszetyc' 479,65 1612,33 

pszetyc 469,68 1573,07 

pewnie 434,16 1910,38 

tedy 526,38 1731,04 

wtedy 568.83 1637,24 

chcesz 625,92 1818,09 

spodeczki 578,51 1625,30 

pszeszla 563,77 1662,75 

żep 419,49 1806,80 

żep 427,36 1670,07 

żep 368,91 1799,88 

żep 428,20 1925,06 

pszez 381,11 1660,77 

pszes 712,38 1644,75 

trzydz 'es tego 486,27 1646,32 

tego 739 33 I 809,55 

tego 516,38 1694,55 

szestego 505,26 1505,89 

grzech 716,00 1800,00 

grzech 726,66 1764,76 

tesz 611,44 1745,60 

tesz 610,11 1872,72 

tesz 554,63 1767,02 

tesz 526,21 1693,63 

lesz 494,84 1605,20 

lesz 581,58 1359,06 

też 532,91 1971,29 

też 590,40 1739,47 

też 665,85 1803,17 

pogrzeby 353,16 1647,96 

pogrzeby 336,20 1821,20 

przeżegnac 666,22 1870,90 

grzeszo 554,38 1625,78 

grzeszo 588,15 1793,00 

sfego 671,46 1569,84 

umarszego 603,81 1707,48 

het 690,67 1666,83 

Wartości z tabeli przeniesiono na płaszczyznę o współrzędnych FI i F2, uzyskując dość 

regularny obraz wymowy akcentowanej samogłoski [e] (por. rys. 37.). Chmura punktów 

odpowiadających poszczególnym jej realizacjom koncentruje się głównie wokół dolnych 
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wartości F2 dla polskiej samogłoski [ e]. Wymowę najwyższą zanotowano w kontekstach 
ŻeP oraz ŻeB. Poza opisanymi miały miejsce także artykulacje niższe, zgrupowane w polu 
dla polskiej głoski [a]. Wymowa najniższa wystąpiła w wyrazach grzech,pszes, sfego. 
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Rys. 37. Akcentowana samogłoska [e] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos WR. 

Tab. 73. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [ej. Głos WR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 80 536 336 739 97 0,18 

F2 80 1699 1407 1971 115 0,06 

Zróżnicowanie badanej samogłoski miało miejsce przede wszystkim w obrębie war
tości FI, skorelowanych z ruchami pionowymi w jamie ustnej. 

3.1. Realizacja akcentowanej samogłoski [el w mowie badanych osób - podsu
mowanie 

Na podstawie przytoczonego materiału, obejmującego 408 wymówień akcentowanej 
samogłoski [ e] w kontekście neutralnym, możemy stwierdzić, że wśród badanych informa
torek przeważa wymowa, pod względem stopnia wzniesienia masy języka, niższa od samo
głoski [e] występującej w języku ogólnopolskim, zaś pod względem średnich wartości F2, 
skorelowanych z ruchami poziomymi masy języka, bardziej przednia niż polskie [e] 
(7 osób). U kobiet NK i WR wystąpiła wymowa nieco bardziej tylna od polskiego [ e]. Z za-
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mieszczonego poniżej wykresu czworoboków artykulacyjnych samogłosek polskich, rosyj

skich oraz ukraińskich (por. rys. 38.) wynika, że u zdecydowanej większości badanych ko

biet akcentowana samogłoska [e] najbardziej zbliża się do odpowiedniej głoski języka ukra

ińskiego. U respondentek ST i WR analizowana głoska była najbliższa polskiemu [e]. 

Tab. 74. Wartości średnie FI i F2 dla akcentowanej samogłoski [el w zależności od informatorki. 

Osoba Formanty V Liczebność 

FI F2 FI F2 

AR 616 1846 0,19 0,09 35 

AZ 676 1985 0,17 0,12 39 

HK 616 2132 0,14 0,11 15 

HT 628 2000 0,19 0,11 47 

KB 633 1882 0,15 0,09 43 

NK 630 1755 0,10 0,07 60 

SG 620 2064 0,08 O 10 24 

ST 558 1939 0,13 0,09 65 

WR 536 1699 0,18 0,06 80 

Ogółem 408 
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Rys. 38. Artykulacja akcentowanej samogłoski (e] w mowie badanych osób. 
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Obserwacje te potwierdza wykres 39., na którym widać, że akcentowana samogłoska 

[ e] u większości kobiet całkowicie mieści się w obrębie normy dla ukraińskiego [ e]. Oso
by AZ, HK, HT i SG charakteryzuje bardziej przednia wymowa tej głoski, u AR, KB i NK 

wystąpiły artykulacje bardziej przesunięte ku tyłowi jamy ustnej. U respondentki AZ ba

dana samogłoska jest wyraźnie niższa niż u reszty kobiet. Różna od pozostałych realizacja 

wystąpiła w mowie ST i WR, u których głoska ta znalazła się na skraju normy ukraińskiej, 

w centrum zakresu wyznaczonego dla [ e] języka polskiego. 
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Rys. 39. Akcentowana samogłoska [e] w mowie informatorek w porównaniu z normą dla samogłosek polskich 
i ukraińskich. 

Rozproszenie w obrębie pomiarów F 1 i F2 dla akcentowanej samogłoski [ e] nie jest 

duże, u większości osób większe w zakresie stopnia otwarcia niż stopnia cofnięcia. Jedynie 
u informatorki SG zaobserwowano sytuację odwrotną. Podobny stopień zróżnicowania jest 

właściwy polskiej samogłosce [e]7 ' [Gonet 1993, 239]. 
Należy się obecnie zastanowić nad przyczynami większego zróżnicowania badanej 

samogłoski pod względem stopnia otwarcia. Z zestawienia w tabeli 75. wynika, że różnice 

te mają związek z kontekstem, w którym się ta głoska znalazła. 

71 Badania, na które się powołuję prowadzone były z udziałem czterech lektorów, wymawiających samo
głoskę [e] w zdaniach w różnych kontekstach spółgłoskowych. U wszystkich zauważono duże rozproszenie 
pomiarów F 1, ale tylko u jednego stwierdzono, że są one skorelowane z kontekstem spółgłoskowym - niższe 
wartości FI odpowiadały bardziej przymkniętemu alofonowi fonemu [e], pojawiającemu się po spółgłoskach 
miękkich, wyższe bardziej otwartemu występującemu po spółgłoskach twardych. 
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Tab. 75. Konteksty modyfikujące artykulację akcentowanej samogłoski [e]. 

Wymowa AR AZ HK HT KB NK SG ST WR 

podwyż- ŻeP, TeSz, ŻeP, TeSz, ŻeP, BeZ, ZeF, ŻeB, ŻeP, 
szona ŻeB, Też, ŻeB ŻeCz TeSz, ŻeB SzeG ŻeCz, ŻeB 

(konteksty) BeS, ŻeSz Bez, SzeB 
TeSz CeSz, 

CzeG, 
ŻeSz 

obniżona PeW, CeSz, PeW SzeB, CeSz, PeW, brak brak RzeCh, 
(konteksty) SzeB, CzeB, ŻeG, TeSz, TeG, SzeS, 

SzeG, PeW SzeG, PeW TeP FeG 
CzeG, DżeF, 
CzeK DżeW, 

TeG 

Wymowa wysoka, podwyższona w kierunku polskiego [y], występowała w konteks

tach związanych głównie z jednosylabowymi wyrazami żeb, żep, żesz, hes, bez oraz tesz, 

też, charakteryzujących się dużą frekwencją tekstową. Wydaje się, że realizację taką moż

na wiązać z szybszym tempem i co za tym idzie mniejszą starannością mówienia72 [Dunaj 

1989, 70-71]. 

Poza tym wpływ na taką podwyższoną artykulację w wyrazach tesz, też, a także na

szego (SG), pożeczki (HT) może mieć obecność kontynuantu dawnego e pochylonego, 

charakteryzującego się w większości gwar na terenie Polski oraz gwar polskich na Ukrai

nie odmienną od [ e] wymową73
. Są to jedyne przykłady zawierające kontynuant dawnego e 

72 Szybsze tempo mówienia oraz mniej staranna wymowa mogą powodować zmiany jakościowe samo
głosek. ,,Za najbardziej typowe tempo wypowiedzi językowych uznamy takie, które w terminologii muzycznej 
określi się mianem moderato (umiarkowane). Wyraźne przyspieszenie określimy mianem allegro, zaś zwolnienie 
- lento.[ ... ). Należy tu podkreślić, że wymowa allegro lub lento nie musi bynajmniej obejmować dłuższych frag
mentów wypowiedzi. Nierzadko w zmienionym tempie wypowiadany jest tylko jeden wyraz, czy nawet część 
wyrazu. Dodajmy, że w tempie allegro wymawia się zwłaszcza niektóre wyrazy, przede wszystkim te, których 
frekwencja tekstowa jest wysoka." [Dunaj 1989, 22). 

73 Gwary polskie Kresów południowo-wschodnich, tak zresztą jak prawie wszystkie gwary polskie poza 
Łowickiem i okolicami Kielc i Miechowa [Dejna I 993, 175-177], mają inne kontynuanty na miejscu staropol
skiego e jasnego, a inne na miejscu e ścieśnionego. Dawne e pochylone wymawiane jest tutaj w sposób zróżni
cowany, tj. jako e, np.: v'em, [Cechosz 1999a, 89], v'em v'eće [Tymbrowska 1999, 114] oraz i luby (zależnie od 
poprzedzającej spółgłoski), np.: b 'ida [Cechosz 1999a, 89], b 'idoval [Tymbrowska 1999, 114],ja v 'im, v 'is [Rie
ger, Nepop 1999, 138], bźyk, dyść, gźyx [Harhala 1999, I 61], tak 'igo [Rudnicki 2000, 50). Jednakże notowane są 
także przykłady wymówień, w których dokonała się neutralizacja e pochylonego ze jasnym, np.: b'edńi, xl'ep, 

v'em [Cechosz 2000, 24], v 'em, j'erpem, s kobjeto [Cechosz 1999a, 89], zeka [Mazur, Rieger 1999, 92 ). 
W gwarach poludniowokresowych zróżnicowany rozwój dawnego e ścieśnionego determinowały niejed

norodne czynniki. Zrównaniu ez e jasnym sprzyjało zapewne oddziaływanie języka ogólnopolskiego, a także 
wpływ gwar ukraińskich, które nie mają samogłosek pochylonych. Z drugiej strony gwary ukraińskie, które 
przeprowadziły zmianę dawnego e w i miały wpływ na podtrzymywanie wymowy e pochylonego jak yli, bo
wiem w wyniku tego procesu fonetycznego doszło do powstania wielu zbieżności leksykalnych polsko-ukra
ińskich, por. np. poi-ukr. chlib czy eh/iw [Kurzowa 1985a, 77). W języku Polaków z Kazachstanu zanotowano 
jedynie dwa, odosobnione przykłady odmiennych kontynuantów pochylonego e: - e > i: v 'im, v 'ic'i [Ananiewa 
1984, 94]. 
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pochylonego, w których zauważono odmienną, podwyższoną realizację74
• W pozostałych 

wyrazach, w których badana samogłoska kontynuuje dawną głoskę długą (por. analizowa

ne przykłady) przesunięcie wymowy ku [y] nie miało miejsca. 

Natomiast wymowa przesunięta w kierunku polskiej samogłoski [a] miała miejsce 

głównie w kontekstach spółgłosek wargowych oraz dziąsłowych. Obniżoną wymowę ak

centowanego [e], bliską polskiej samogłosce [a], notowano także w gwarach polskich na 

terenie Ukrainy środkowej75 (por. tab. 76.), często w tych samych wyrazach, por. czszeba. 
Możliwe, że mamy tu do czynienia ze zjawiskiem podobnym do występującego w gwarach 

ukraińskich zachodnich, w których akcentowane [e] obniża swoją artykulację do [a] właś

nie w wymienionych kontekstach [Ziłyński 1932, 24]. 

Tab. 76. Obniżona wymowa akcentowanej samogłoski [el - Ukraina środkowa. 

rejon wieś wymowa przykłady 

chmielnicki Zielona e>a ćśaba, tago, svadry 
kamieniecki Orynin e>a carkof 

Gródek Podolski e>a pudejżanie 'podejrzenie' 

jarmoliniecki 
Oleszkowce e >e, a 

po 'szal 'poszedł' czszeba, tszeba, 
szczepa s 'ie 'skubie się' 

4. Samogłoska [a] 

Głos AR 

Wymowę akcentowanej samogłoski [a] zbadano w następujących wyrazach: tak (3), 

tatka (1), tato (2), pada (1), popadło (1), dadzo (1), bogatsze (l), dawaj (1), dawał (1), 

każdym (1), każdy} ()),pokaże (I),pokażo (1), was (2),paczszac' (2), ostawaj (1), kazań 
(1) [22]. Otrzymane wartości docelowe dwóch pierwszych formantów zebrano w tab. 77. 

Tab. 77. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [a]. Głos AR. 

Przykład F, F1 

taki 973,17 1613,80 

tak2 897,79 1458,12 

tak3 729,36 1523,65 

tatka 808,57 1550,30 

tato 910,92 1577,16 

tato 782,69 1508,16 

pada 810,86 1416,94 

74 W gwarach na terenie Polski właśnie w formie też zaobserwowano szczególnie silne utrzymywanie się 

takiej właśnie odrębnej wymowy [Dunaj 1989, 92-95]. 
7s Wymowę taką notowała także H. Zduńska w gwarze dawnej wsi Tuliglowy położonej w województwie 

lwowskim, której mieszkańcy po li wojnie światowej repatriowani zostali na Ziemie Zachodnie: ceber. deska. 
tśeba [Zduńska I 971, 93]. 
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Przykład F, F2 

popadio 715,69 1258,97 

dadzo 762,65 1471,67 

bogatsze 850,67 1545,30 

dawaj 762,64 1482,20 

dawał 664,42 1286,37 

każdym 915,20 1578,78 

każdyj 848,68 1553,14 

pokaże 747,59 1500,24 

pokażo 943,09 1484,66 

wasi 761,00 1473,28 

was2 644,10 1287,42 

paczszac' 975,79 1664,60 

paczszac 970,88 1422,33 

ostawaj 752,52 1307,24 

kazań 782,59 1386,02 

Zamieszczony poniżej wykres (por. rys. 40.) ukazuje rozrzut realizacji analizowanej 

samogłoski, skupiających się na płaszczyźnie wyznaczonej dla ukraińskiej samogłoski [a]. 

W stosunku do polskiej głoski [a] są to wymówienia bardziej tylne. Z grupy punktów wy

odrębniają się cztery realizacje, związane z kontekstami was2, dawał, ostawaj oraz popad

io, które znalazły się w polu wspólnym dla ukraińskich głosek [a] oraz [o] i jednocześnie 

weszły w obręb normy dla [o] polskiego. Najniższe artykulacje wystąpiły w obu wyrazach 

paczszac ' oraz tak}. 

Obliczone dla zmiennych FI i F2 współczynniki rozproszenia wskazują na średnie 

zróżnicowanie w zbiorze danych, zdecydowanie większe pod względem pionowych ru

chów masy języka. 



2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

('< 1000 

800 

600 

400 

200 

200 

4. Samogłoska [a] 

I 

·-------·-·-·-. 
I 
,O 
'° 

o e O • 

.--_..,.i i-_----���� � o 
� 

I V ' 
1 oo Of I 
L--·-·,- ·---·---' 

·- -----·-·----' 

400 600 800 

F1 

o {a]AR 
• {a]POL 
• [o]UKR 
• {o)POL 

1000 
• {a)UKR 

115 

Rys. 40. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AR. 

Tab. 78. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski la]. Głos AR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 22 819 644 976 99 0,12 
F2 22 1470 1259 1665 Ili 0,07 

Głos AZ 

Lista wyrazów, w których zanalizowano częstotliwości F 1 i F2 dla badanej samogłos

ki jest następująca: tak (4), taka (1), pasło (1), kiełbase (2), czasem (2), zastaw 'nazwa 

miejscowości' (2),pokazac' (1), bapc 'a (2), przebaczy (1), zobaczyc' (l ), sprzedawac' (2) 

[19]. Wartości docelowe dwóch pierwszych formantów, uzyskane dla poszczególnych wy
mówień akcentowanej samogłoski [a] zamieszczono w tab. 79. 
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Tab. 79. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski la]. Głos AZ. 

Przykład F, F2 
taki 746,52 I 204,40 

tak2 648,00 1693,49 

tak3 788,47 1563,59 

tak4 848,49 1704,96 

taka 883,80 1720,48 

pas/o 935,77 1676,12 

kie/base I 920,15 1603,18 

kielbase2 776,96 1227,27 

czasem 860,73 1629,17 

czasem 977,49 1611,55 

zaslaw 726,92 1552,60 

zaslaw 901,47 1621,06 

pokazac' 805,54 1236,69 

bapc'al 741,03 1382,37 

bapc'a2 727,00 l 673,70 

przebaczy 997,08 1611,34 

zobaczyc' 975,56 1702,85 

sprzedawac 'I 821,85 1509,29 

sprzedawac '2 890 IO 1374 06 

Wykres rozrzutu realizacji analizowanej samogłoski przedstawiono niżej (por. rys. 41). 

Większość zbadanych realizacji akcentowanej samogłoski [a] znalazła się w obrębie normy 

dla ukraińskiej literackiej samogłoski [a]. Wśród nieb można wyróżnić dwie podgrupy: 

pierwszą skoncentrowaną w pobliżu górnej granicy wartości F2 dla ukraińskiego [a] 

i wchodzącą w obręb normy dla [a] polskiego oraz drugą o bardziej tylnej artykulacji, 

związaną z wyrazami tak 1, pokazac ', bapc 'a 1, sprzedawac '2, kielbase2. Rozproszenie 

wymówień w zbadanym zbiorze jest nieco ""'iększe niż u informatorki AR, identyczne pod 

względem pionowych i poziomych ruchów masy języka. 
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Rys. 41. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AZ. 

Tab. 80. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [a). Głos AZ. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 19 841 648 998 99 0,11 
F2 19 1542 1204 1720 172 0,11 

Głos HK 

Samogłoskę [a] pod akcentem zbadano w następujących wyrazach: agata (1), dados 

'nazwisko' (3), tata (1), dadzo (1), kazaków (1), upadnie (l),popadlo (1), tak (2), taka (2), 

warszawy (I), każe (6), bapc 'a (2) [22]. Dla każdego wymówienia obliczono częstotliwo

ści docelowe formantów pie1wszego i drugiego (por. tab. 81 ). 
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Tab. 81. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [a]. Głos BK. 

Przykład F, Fz 
agata 882,37 1664,12 

dadosl 729,31 1665,92 

dados2 760,15 1612,89 

dados3 827,27 1571,24 

tata 805,78 1549,56 

dadzo 829,28 1846,95 

kazaków 859,08 1531,18 

upadnie 936,37 1618,57 

popadio 749,76 1692,87 

taki 650,99 1291,57 

tak2 786,94 1509,29 

taka 580,45 1642,75 

taka 665,80 1903,91 

warsza,ry 744,63 1658,02 

każe 625,84 1849,13 

każe 715,24 1680,63 

każe 652,61 1671,38 

każe 691,61 1613,29 

każe 602,07 1758,92 

każe 613,26 1967,64 

bapc'al 760,35 1452,56 

bapc'a2 693,02 1291,17 

Wykres rozrzutu zbadanych wymówień przedstawia rys. 42, na którym widać, że po
szczególne wymówienia akcentowanej samogłoski [a] koncentrują się w pobliżu górnej 
granicy wartości F2 dla ukraińskiej samogłoski [a]. W 77% realizacje te zawierają się w ob
rębie zakresu dla [a] języka polskiego. W kontekście Każ zaznaczyła się tendencja do 
wyższej i bardziej przedniej artykulacji, zgodnej z polskim i ukraińskim [e]. 
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Rys. 42. Akcentowana samogłoska [a) w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HK. 

Drugą grupę wymówień obrazują punkty skupione w polu wspólnym dla ukraińskich 
samogłosek [a] oraz [o], o wymowie podwyższonej i nieco bardziej tylnej. Artykulacja taka 
wystąpiła w wyrazach bapc 'a2 oraz taki i jest najbliższa polskiej głosce [o]. 

Tab. 82. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [a]. Głos BK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 22 735 580 936 96 0,13 

F2 22 1638 1291 1967 170 0,10 

Rozproszenie w zbiorze pomiarów Fl i F2 jest nieco większe pod względem piono
wych ruchów masy języka. 

Głos HT 

Lista wyrazów, w których wymówiono akcentowaną samogłoskę [a] jest następująca: 
taka (3), tak (1), czasem (l), czasu (l), tata (l), tato (1), warszawy (1), daże (2), kazaków 
(1), zafsze (2), waclaw (1), 'waclawowna (1), za/tra (1),pasport (1), dawał (2), dawno (1), 

paczszo (1), bapki (3), bapc'a (1), bapc'i (2), bapka (l) [29]. 
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Tab. 83. Wartości częstotliwości docelowej formantów Ft i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [a). Głos HT. 

Przykład F, F2 

taka 842,75 1483,95 
taka 805,64 1591,07 
taka 761,63 1687,50 
tak 814,86 1746,42 
czasem 814,33 1564,64 
czasu 638,11 1458,95 
tata 750,97 1590,80 
tato 886,15 1577,62 
warsza,ry 789,02 1461,87 
daże 740,43 1716,72 
daże 696,34 1556,92 
kazaków 877,93 1467,92 
zafszel 788,06 1471,51 
zafsze2 851,49 1535,69 
zafira 817,04 1390,99 
waclaw 883,88 1431,63 
'waclawowna 783,46 1391,83 
pasport 756,22 1244,94 
dawali 707,30 1304,41 
dawa/2 862,21 1470,61 
dawno 865,67 1446,68 
paczszo 831,85 1436,21 
bapki 840,13 1134,52 
bapki 783,84 1201,41 
bapki 842,23 1316,81 
bapc'a 920,81 1562,97 
bapc'i 848,96 1471,16 
bapc'i 738,37 1488,55 
bapka 959,65 1374,39 

Zakres częstotliwości F 1 i F2, jaki przyjmuje badana samogłoska, ukazano na poniż

szym wykresie (por. rys. 43). 
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Rys. 43. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HT. 

Zanalizowane realizacje znalazły się w 90% w obrębie normy dla ukraińskiej samo

głoski [a]. Trzy wymówienia, w wyrazach dawall pasport i czasu wykazały nieznaczne 

przesunięcie artykulacji w kierunku ukraińskiego i polskiego [o]. Tendencję do bardziej 

tylnych realizacji daje się zauważyć w wyrazie bapki. 

Tab. 84. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski (a]. Głos HT. 

Formant Liczebność Średnja Minimum Maksimum Odch.Std. V 

Fl 29 810 638 960 70 0,08 
F2 29 1468 1134 1746 142 0,09 

Rozproszenie w zbiorze pomiarów F 1 i F2 jest zbliżone do obserwowanego u innych 
informatorek, nieznacznie większe w zakresie poziomych ruchów masy języka. 

Głos KB 

Lista zbadanych wyrazów jest następująca: tata (1), tatko (2), taka (3), tak (2), chaty 

(1), chata (2),pada (2), upadla (1), zauważac' (1), dachu (1), bapc'a (2), dawno (2), da

wał (2), każdy (l),pokażo (1), baba (2), cmentarzu (1), zobaczyc' (1) [28]. Wartości do

celowe dwóch pierwszych formantów zebrano w tabeli poniżej (por. tab. 85.). 
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Tab. 85. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [a]. Głos KB. 

Przykład F, pl 

tata 754,07 1237,93 
tatko 659,67 1702,34 
tatko 764,74 1834,92 
taka 809,29 1706,28 
taka 665,18 1597,60 
taka 669,96 1777,80 
tak 864,47 1806,95 
tak 870,78 1597,54 
chaty 825,81 1419,10 
chata 873,48 1576,39 
chata 805,23 1090,51 
pada 781,67 1551,67 
pada 824,67 1469,88 
upadla 824,05 1261,02 
zauważac 470,42 1134,51 
dachu 773,39 1634,71 
bapc'a 914,18 1434,78 
bapc'a 820,68 1486,56 
dawno] 751,75 1322,06 
dawno2 704,59 1676,22 
dawał 843,16 1575,73 
dawał 995,37 1594,02 
każdy 806,76 1612,03 
pokażo 729,28 1077,37 
baba 628,06 923,97 
baba 677,16 1237,08 
cmentarzu 709,37 1237,59 
zobaczyc' 783,66 1369,68 

Zakres rozrzutu realizacji badanej głoski ukazano na rys. 44. Uzyskane pomiary F l 

i F2 wykazują nieco większe rozproszenie niż u pozostałych informatorek, zwłaszcza pod 

względem poziomych ruchów masy języka, co związane jest z istnieniem w wymowie ak

centowanej samogłoski [a] u osoby KB dobrze zaznaczonej grupy artykulacji bardziej tyl

nych, przesuniętych w kierunku polskiej i ukraińskiej samogłoski [o]. Są one związane 
między innymi z wyrazami tata, cmentarzu, baba, pokażo, dawno} oraz zauważac'. Po
zostałe realizacje, oprócz dwóch, niemieszczących się w żadnych normach, zawierają ię 
w granicach wyznaczonych dla polskiego i ukraińskiego [a]. 
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Rys. 44. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos KB. 

Tab. 86. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [aj. Głos KB. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 28 771 470 995 103 0,13 
F2 28 1462 924 1835 241 0,16 

Głos NK 
Akcentowaną samogłoskę [a] reprezentowały następujące przykłady: tak (3), zabrał 

(1 ), tag (1), tagże (3), kokczetawa (1), kazachów (1), kazaskom (1), kazaszki (1), łopaty (l ), 
chaty (1), dawno (2), gospodarze (2),pokaże (2) [ 20]. Uzyskane dla niej wartości docelo
we częstotliwości dwóch pierwszych formantów zebrano w tab. 87. 

Tab. 87. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [a]. Głos NK. 

Przykład F, F, 

tak 811,06 1324,89 
tak 689,85 1665,52 
tak 711,98 1732,42 
zabrał 682,74 1519,60 
tag 678,12 1776,50 
tagże 811,14 1449,24 
tagże 662,14 1694,36 
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Przykład F, F2 

tagże 721,90 1563,38 

kokczelawa 726,02 1555,22 

kazachów 738,65 1471,58 

kazaskom 792,43 1471,90 

kazaszki 773,19 1533,94 

łopaty 908,82 1461,93 

chaty 898,72 1543,54 

dawno} 689,36 1230,15 

dawno2 683,66 1676,08 

gospodarze 662,62 1516,63 

gospodarze 635,05 1551,10 

pokaże 747,40 1524,71 

pokaże 700,52 1460,09 

Zakresy częstotliwości Fl i F2 dla zbadanych wymówień ukazano na wykresie poni

żej (por. rys. 45.). Widoczna jest koncentracja punktów, obrazujących poszczególne reali

zacje, w obrębie normy wyznaczonej dla ukraińskiej samogłoski [a]. W jednym przypadku, 

w wyrazie dawno], wystąpiła wymowa bardziej tylna, zbliżona do polskiego i ukraińskie

go [o]. 
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Rys. 45. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos NK. 

Obliczony dla zmiennych F 1 oraz F2 współczynnik rozproszenia wskazuje na większe 

zróżnicowanie artykulacji badanej samogłoski w zakresie pionowych ruchów masy języka. 
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Tab. 88. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [a]. Głos NK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odcb.Std. V 

FI 20 736 635 909 76 0,10 
F2 20 1536 1230 1776 131 0,08 

Głos SG 

Częstotliwości formantów pierwszego i drugiego dla akcentowanej samogłoski [a] 

przebadano w wyrazach: tak (7), tag ( 1 ), taka (2), tatko (I), chaty (I), chatach (1 ), chat

kach (1), dach (1), każdym (3), każdy (I), każe (1), paczszym (l),pokazac' (1 ), przykazań 

(1), bapc'am (1), bapc'i (2), bapc'e (!), bapc'a (1), dwatcat (l) [ 29]. Każde pojedyncze 

wymówienie charakteryzują wartości docelowe częstotliwości Fl i F2 (por. tab. 89.). 

Tab. 89. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski 

[a]. Głos SG. 

Przykład F
I 

F
2 

tak 805,85 1817,44 
tak 748,53 1742,18 
tak 709,23 1846,20 
tak 896,40 1570,48 
tak 788,63 1720,49 
tak 740,93 1561,93 
tak 771,Q3 1759,78 
tag 826,58 1659,04 
taka 716,34 1828,73 
taka 726,03 1789,91 
tatko 982,93 1609,38 
chaty 986,20 1645,28 
chatach 806,11 1613,52 
chatkach 893,80 1602,74 
dach 877,75 1659,46 
każdym 830,00 1504,46 
każdym 718,36 1539,58 
każdym 734,13 1503,44 
każdy 704,07 1486,65 
każe 703,04 1783,15 
paczszym 941,73 1543,17 
pokazac' 893,52 1526,54 
przykazań 882,37 1565,53 
bapc'am 860,67 1511,85 
bapc'i 885,36 1526,58 
bapc'i 807,07 1459,48 
bapc'e 831,o? 1543,73 
bapc'a 781,00 1387,41 
dwatcat 759,73 1442,80 
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Rys. 46. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla amoglosek polskich i ukraińskich. Głos SG. 

Zbadane realizacje akcentowanej samogłoski [a] koncentrują się w polu wspólnym 

zakresów wyznaczonych dla polskiej i ukraińskiej samogłoski [a]. W obrębie kontekstu 

TaK zauważalna jest tendencja do bardziej przedniej wymowy. W przeciwieństwie do po

zostałych osób w mowie SG nie wystąpiły realizacje bardziej tylne, przesunięte w kierun

ku głoski [o] (por. rys. 46.). Obliczone dla obu zmiennych współczynniki V wskazują na 

większe zróżnicowanie wymowy badanej samogłoski w zakresie pionowych ruchów masy 

języka w jamie ustnej. 

Tab. 90. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [a]. Głos SG. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 29 814 703 986 83 0,10 
F2 29 1612 1387 1846 127 0,07 

Głos ST 

Lista wyrazów, w których zanalizowano akcentowaną samogłoskę [a] jest następująca: 

tato (5), 'tatowa (l), taka (I), tak (1), daże (2), kak (2), sasza (2), sad (1), rozkaże (1), 

dawał (1), bapc'o (1), bapc'a (5), bapc'i (1), bapc'ej (2), czas (1) [27]. Tabela 91 . zawie

ra wartości częstotliwości docelowej dwóch pierwszych formantów dla kolejnych realiza

cji badanej samogłoski. 
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Tab. 91. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 
samogłoski [a]. Głos ST. 

Przykład F I F2 

tato 711,61 1270,44 

tato 747,00 1529,40 

tato 733,16 1569,99 

tato 597,87 1292,43 

tato 711,93 1450,49 

'tatowa 684,76 1572,42 

taka 568,54 1759,07 

tak 627,69 1220,38 

date 654,01 1495,61 

date 661,32 1314,43 

kak 602,93 1334,36 

kak 549,74 1467,68 

sasza 746,40 1561,90 

sasza 691,02 1607,86 

sad 756,64 1477,78 

rozkaże 683,77 1718,21 

dawał 600,65 1406,61 

bapc'o 638,41 1426,55 

bapc'a 514,66 1444,11 

bapc'a 634,86 1649,92 

bapc'a 664,91 1505,81 

bapc'a 676,54 1677,02 

bapc'a 631,46 1279,39 

bapc'i 759,70 1311,05 

bapc'ej 572,32 1292,49 

bapc'ej 629,06 1344,08 

czas 591,71 1357 79 

127 

Uzyskane dla badanej samogłoski wartości formantów pierwszego i drugiego nanie

siono na wykres 47. Tworzą one zwarte skupisko w pobliżu dolnej granicy Fl dla polskiej 

i ukraińskiej samogłoski [a]. Taki układ punktów świadczy o wyższej niż u pozostałych 

osób artykulacji analizowanej głoski. 70% realizacji znalazło się w obrębie normy dla pol

skiej samogłoski [o]. 
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Rys. 47. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos ST. 

Współczynniki rozproszenia wskazują na niezbyt duże rozchwianie wymowy badanej 

samogłoski, takie samo w zakresie pionowych i poziomych ruchów masy języka. 

Tab. 92. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski (a]. Głos ST. 

Formant Liczebność Średnia Minirnwn Maksimum Odch.Std. V 

FI 27 657 515 760 64 0,09 

F2 27 1446 1220 1718 136 0,09 

Głos WR 

Zbadano akcentowaną samogłoskę [a] w wyrazach: daże (5), dasz (2), zabrał (5), zarz
nonc' ( 1 ), pietra 'paw/oska ( 1 ), etapu (I), szczawi 'u (I), czasem (I), czasy (I), zafsze ( 11 ), 

upadło ( 1 ), wasz (I), gospodarza (I), zdawac' (3), odawał (2), dawac' ( 1 ), niedawno (1 ), 
sprzedawaj (1), odawac' (1), zobaczy (I), zobaczyc'(l), waz (2), podatki (1), bapld (2), 
cmentarza (2), ołtarza (1), czas (2) [53]. Otrzymane dla każdego wymówienia analizowa
nej samogłoski wartości częstotliwości docelowej dwóch pierwszych formantów zebrano 
w poniższej tabeli (por. tab. 93.). 



4. Samogłoska [a] 

Tab. 93. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [aJ. Głos WR. 

Przykład F, F2 

daże 719,64 1481,07 

daże 695,67 1355,31 

daże 685,26 1425,92 

daże 770,56 1419,56 

daże 760,70 1566,08 

dasz 706,65 1566,76 

dasz 609,29 1772,86 

zabrał 704,14 1256,21 

zabrał 721,24 1236,37 

zabrał 685,17 1562,61 

zabrał 666,42 1306,23 

zabrał 692,51 1472,17 

zarznonc' 680,61 1446,43 

pietro 'paw/oska 696,88 1176,07 

etapu 810,38 1404,37 

szczaw/'u 747,72 1400,00 

czasem 691,38 1507,60 

czasy 706,23 1340,23 

zafsze 684,45 1374,60 

zafsze 752,08 1344,00 

zafsze 648,13 1198,04 

zafsze 632,96 1295,48 

zafsze 678,85 1349,70 

zafsze 581,59 1257,96 

zafsze 644,17 1148,37 

zafsze 722,84 1661,55 

zafsze 666,78 1301,71 

zafsze 658,11 1350,54 

zafsze 726,73 1303,62 

upad/o 754,05 1387,16 

wasz 696,42 1321,40 

gospodarza 742,96 1359,64 

zdawac' 664,13 1390,50 

zdawac' 683,29 1441,74 

zdawac 722,15 1369,45 

odawa/ 754,14 1345,08 

odawa/ 735,13 1313,71 

dawac' 543,49 1144,53 

niedawno 651,59 1315,76 

sprzedawaj 651,40 1289,08 

odawac' 699,67 1368,36 

zobaczy 739,84 1379,28 

zobaczyc· 611,36 1408,65 

129 
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Przykład F
1 

F
2 

waz 670,53 1459,44 
waz 703,92 1291,18 
podatki 643,57 1337,35 
bapki 750,02 1321,05 
bapki 722,65 1288,71 
cmentarza 638,12 1610,85 
cmentarza 649,85 1403,89 
o/tarza 681,26 1468,51 
czas 701,89 1369,71 
czas 816,75 1340,86 

Rozrzut realizacji tej samogłoski przedstawia wykres zamieszczony poniżej (por. 

rys. 48.). 
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Rys. 48. Akcentowana samogłoska [a] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos WR. 

W analizowanym zbiorze wymówień akcentowanej samogłoski [a] wystąpiło niewiel

kie zróżnicowanie zarówno pod względem pionowych, jak i poziomych ruchów masy ję

zyka. Zdecydowana większość realizacji skoncentrowała się w granicach płaszczyzny wy

znaczonej dla samogłoski polskiej [o] i w polu wspólnym dla ukraińskiego [a] oraz [o], 

podobnie jak u osoby ST. 



4. Samogłoska [a] 

Tab. 94. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [a). Głos WR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. 

FI 53 694 543 817 52 
F2 53 1378 1145 1773 121 

4.1. Realizacja akcentowanej samogłoski [a] w mowie badanych osób -
podsumowanie 

131 

V 

0,07 
0,08 

Na podstawie 249 zanalizowanych realizacji akcentowanej samogłoski [a] można wy

prowadzić pewne wnioski uogólniające, dotyczące jej wymowy. U większości infonnato

rek stopień zróżnicowania artykulacji badanej samogłoski był średniego rzędu, ale większy 

niż obserwowany dla [a] języka polskiego [Gonet 1993 239]. Największe wartości współ

czynnika rozproszenia dla obu zmiennych Fl i F2 zanotowano u osoby KB, a następnie 

HK. Nieco większe rozchwianie obserwowano pod względem stopnia otwarcia analizowa

nej samogłoski, jedynie u osób HT, KB oraz WR miała miejsce sytuacja odwrotna. 

Osoba 

AR 
AZ 
HK 
HT 
KB 

NK 
SG 
ST 
WR 

Ogółem 

Tab. 95. Wartości średnie FI i F2 dla akcentowanej samogłoski [a] 

w zależności od informatorki. 

Formanty V 

FI F2 FI F2 

819 1470 0,12 0,07 
841 1542 0,11 0,11 
735 1638 0,13 0,10 
810 1468 0,08 0,09 
771 1462 0,13 0,16 
736 1536 0,10 0,08 
814 1612 0,10 0,07 
657 1446 0,09 0,09 
694 1378 0,07 0,08 

Liczebność 

22 
19 
22 
29 
28 
20 
29 
27 
53 
249 

Wymowę najbliższą ukraińskiej samogłosce [a] zaobserwowano u osób HK, KB i NK, 

natomiast u AR, AZ, HT i SG miała miejsce artykulacja niższa. Osobną grupę stanowią 

respondentki WR i ST, które realizują samogłoskę [a] wyżej i w sposób bardziej tylny, jako 
dźwięk pośredni pomiędzy polskimi [a] oraz [o]. 

W wymowie akcentowanej samogłoski [a] wystąpiły pewne różnice między informa

torkami, dotyczące stopnia wzniesienia masy języka. Najwyżej jest ona artykułowana przez 

osoby ST i WR, zaś u osoby AZ masa języka przyjmuje najniższe położenie. Wymowę 

pozostałych kobiet można określić jako pośrednią między opisanymi. 

Mniejsze różnice zaobserwowano w zakresie stopnia cofnięcia akcentowanej samo

głoski [a]. U osób HK i SG masa języka przesunęła się najdalej ku przodowi jamy ustnej, 

zbliżając się do centrum normy dla [a] języka polskiego, za co odpowiedzialny może być 
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wysoki procentowy udział w próbie badawczej kontekstów Każ (HK) oraz TaK (SG), cha
rakteryzujących się u wymienionych osób wysokimi wartościami F2. Wymowę najbardziej 
tylną zarejestrowano u informatorki WR (por. rys. 49.). 
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Rys. 49. Artykulacja akcentowanej samogłoski [a] w mowie badanych osób. 

U wszystkich osób wymowa akcentowanej samogłoski [a] mieści się w normie usta
lonej dla ukraińskiej głoski [a], przy czym u infonnatorek ST i WR badana głoska znalazła 
się na skraju tej normy, przesuwając się wyraźnie w kierunku wymowy charakterystycznej 
dla ukraińskiego i polskiego [o]. Częściowo realizacje analizowanej samogłoski wchodzą 
także w obręb [a] polskiego, ale skupiają się nie w centrum zakresu, lecz przy dolnej gra
nicy wartości F2 (por. rys. 50.). 

U żadnej z informatorek nie stwierdzono istnienia odmiennych kontynuantów dawnej 
samogłoski pochylonej a. Taką niezróżnicowaną artykulacyjnie realizację a, pochodzące
go zarówno z a jasnego jak i pochylonego, uważa się za rezultat interferencji gwar ukra
ińskich76 . Nieliczne artykulacje akcentowanej samogłoski [a] przesunięte w kierunku [o] 

76 Dawne ó pochylone realizowane jako a, o oraz u notowano w gwarach polskich na Ukrainie, we wsiach 
Maćkowce i Szaróweczka obwodu chmielnickiego w grupie iiN, np.: znoma, mom, cytom [Ananiewa 1983, 36) 
oraz Hreczany, np.: u vaslu vos, kaza/'i, teros/teras, mom i Nowosielica, np.: pado/pada, godo, zasmaźyly, skla

dum [Dzięgiel 2000, 81-84). Pojedyncze leksemy zachowujące ii > o zarejestrowano też w gwarach polskich 
Żytomierszczyzny: we wsi Korczunek: ps 'ok, praźok 'i [Rudnicki 2000, 52] oraz Niwna: gada/goda [Wolska 
1995, 263], a także w Oleszkowcach na Podolu. Sporadycznie przed spółgłoską nosową notowano kontynuanty 
dawnego ó pochylonego w Kaniówce i Zielonej. Opisywana cecha nie wystąpiła we wsiach szlacheckich, w Mar-
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języka polskiego występowały zarówno w formach z dawnym ó pochylonym, jak i w wy
razach niekontynuujących tego dźwięku i stanowią raczej wynik obserwowanego u bada
nych osób większego niż w polskim języku ogólnym rozproszenia wymowy samogłosek 
ustnych. 
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Rys. 50. Akcentowana samogłoska [a] w mowie informatorek w porównaniu z normą dla samogłosek polskich 
i ukraińskich. 

5. Samogłoska [o] 

Głos AR 

Materiał wyrazowy wykorzystany do zbadania wymowy akcentowanej samogłoski [o] 
w mowie AR wyglądał następująco: dobra(!), dobry (1), szepeto/ski (1), został (1),potem 
(3), bosy (1), poszła (3), pokond (l), pracowac' (1), zboże (2) [15]. Dla każdego wymó
wienia uzyskano wartości docelowe Fl i F2, które zebrano w tab. 96. 

tynówce, Hajdajkach i Słobódce Krasilowskiej, a także w Tarnorudzie i Żwańcu w Chmielnickiem (Dzięgiel 
2003, 94]. Zakres występowania pochylenia w wymienionych miejscowościach nie jest jednakowy, ale wszędzie 
przeważają formy takie jak w języku ogólnopolskim - z a na miejscu dawnego a pochylonego. Podobna sytuacja 
panuje w języku Polaków z Kazachstanu. Jedyne zapisane dotychczas przykłady z odmiennymi kontynuantami 
a pochylonego to: paćac' s'i,paćym s 'i, paćys s 'i (Ananiewa 1984, 11 f]. 
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Tab. 96. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [o]. Głos AR. 

Przykład F I F2 

dobra 545,13 958,52 
dobry 546,36 1141,45 
szepetofski 563,77 976,64 
wstał 558,78 1228,82 
potem 617,18 962,88 
potem 635,40 1193,91 
potem 630,72 1181,37 
bosy 598,13 951,18 
poszła 602,90 949,44 
poszła 590,39 952,57 
poszła 549,85 1021,19 
pokond 515,40 977,77 
pracowac' 607,99 1184,97 
zboże 663,66 1045,17 
zboże 519,96 975,49 

Powyższe wartości dwóch pierwszych formantów całkowicie mieszczą się w obrębie 

normy wyznaczonej dla ukraińskiej literackiej samogłoski [o). W 53% zbadane wymówie

nia wchodzą także w zakres polskiego [o], koncentrując się w pobliżu jego dolnej granicy 

wartości F 1 i F2 (por. rys. 51.). Obliczone dla zmiennych F 1 i F2 współczynniki rozpro

szenia wskazują na niezbyt duży stopień zróżnicowania w obrębie badanej samogłoski, 

nieco większy pod względem stopnia cofnięcia. 
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Rys. Sł. Akcentowana samogłoska [ o J w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i u.kraińskich. Głos AR. 

Tab. 97. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o]. Głos AR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

Fl 15 583 515 664 44 0,07 

F2 15 1047 949 1229 106 0,10 

Głos AZ 

Wartości dwóch pierwszych formantów dla akcentowanej samogłoski [o] uzyskano 

z wykorzystaniem następującego materiału wyrazowego: poszed (1),poszla (3),poszli (2), 

wdowe (1), potem (2), dobrze (1), radohoszczy 'nazwa miejscowości' (1), pogrzeb (1), 

maczocha (1), wody (2) [15]. Otrzymane liczby zawiera poniższa tabela (por. tab. 98.). 
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Tab. 98. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [o]. Głos AZ. 

Przykład F, F2 

poszed 588,42 I 195,72 

poszła 649,93 1414,75 

poszła 684,57 1255,19 

poszła 606,51 1098,12 

poszli 686,87 1113,55 

poszli 642,48 1335,84 

wdowe 550,77 870,46 

potem 736,44 1243,42 

potem 700,91 1151,18 

dob17e 648,01 1191,15 

radohoszczy 607,48 1181,76 

pogrzeb 593,41 1077,28 

maczoclia 598,34 1375,96 

wody 680,11 1353,48 

wody 614,08 1170,67 

Uzyskane wartości dwóch pierwszych formantów naniesiono na płaszczyznę o współ
rzędnych F 1 oraz F2, uzyskując zbiór punktów grupujących się przede wszystkim w pobliżu 
górnej granicy F 1 dla [o] języka ukraińskiego, w całości w normie dla polskiego [o]. W wy
razie wdowe widoczne jest przesunięcie w stronę rosyjskiej samogłoski [o] (por. rys. 52. ). 
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Rys. S2. Akcentowana samogłoska [o) w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich 

i ukraińskich. Głos AZ. 
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Tab. 99. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [oJ. Głos AZ. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 15 639 551 736 51 0,07 
F2 15 1202 870 1415 139 0,11 

Głos HK 

Zbadano akcentowaną samogłoskę [o] w wyrazach: boże (2), wody (2), potem (2), za

werbował (1), kartofl'a (l),poszla (1),posz/i (l), boga (l) [11]. 

Tab. 100. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [oJ. Głos UK. 

Przykład F
I 

F
2 

boże 568,97 1204,61 
boże 586,88 1053,96 
wody} 596,83 1328,71 
wody2 559,93 973,21 
potem 620,79 1115,19 
potem 583,46 1216,12 
zawerbowal 488,54 864,27 
ka11ofl'a 631,70 1165,53 
poszła 532,56 941,55 
poszli 540,32 1277,63 
boga 520,00 853,76 

Wykres 53. ukazuje rozrzut wymowy badanej samogłoski dla osoby BK. Widoczne 

na nim punkty, obrazujące poszczególne realizacje tej głoski, zawierają się w obrębie nor

my wyznaczonej dla ukraińskiej samogłoski [o], częściowo wchodząc w obręb dla [o] 

polskiego. Wśród nich można rozróżnić dwa podzbiory: pierwszy, znajdujący się w cen

trum zakresu dla [o] języka ukraińskiego oraz drugi, o artykulacji bardziej tylnej, bliskiej 

samogłosce [o] języka rosyjskiego, związany z wyrazami zawerbowal, boga, poszła 

i wody2. 

Zróżnicowanie w zakresie poziomych ruchów masy języka potwierdza także dwukrot

nie większa wartość współczynnika rozproszenia dla zmiennej F2 niż dla zmiennej FI. 
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Rys. 53. Akcentowana samogłoska [o] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich i ukraińskich. 
Głos HK 

Tab. 101. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o]. Głos BK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI li 566 489 632 44 O,D7 

F2 li 1090 854 1329 165 0,15 

Głos HT 

Lista wyrazów, w których zanalizowano akcentowaną samogłoskę [o] jest następują

ca: wody (3),poszed (l),posz/i (1 ),poszła (l),pokond (1), potem (1), dworze77 (l), brato

wa (1), pracowac' (1), podoba (1) [12]. 

Tab. 102. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 
samogłoski [o). Głos HT. 

Przykład F
I 

F2 

wody} 516,49 906,04 
wody2 505,60 792,42 
wody3 580,57 981,69 
poszed 554,16 1002,31 

77 a wykresie 54. jest to kontekst WoŻ. 
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Przykład F
I 

F
2 

poszli 560,71 1046,89 
poszła 533,03 992,08 
pokond 573,13 885,14 
potem 680,12 1036,03 
dworze 619,38 1097,36 
bratowa 601,84 983,86 
pracowac 584,56 1086,20 
podoba 593,99 1099,10 

Widoczne na wykresie 54. punkty koncentrują się w pobliżu dolnej granicy F2 dla 

ukraińskiej literackiej samogłoski [o]. Wśród nich trzy, w wyrazach wody}, wody2,poszla, 

znalazły się w polu wspólnym z rosyjską samogłoską [o]. Obliczone dla obu zmiennych 

F 1 i F2 wartości współczynnika V wykazują małe rozproszenie w zbiorze danych, co ozna

cza dość regularną wymowę akcentowanej samogłoski [o]. 
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Rys. 54. Akcentowana samogłoska [o] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich i ukraińskich. 
Głos HT. 

Tab. 103. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o]. Głos HT. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 12 575 506 680 48 0,08 
F2 12 992 792 1099 93 0,09 
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Głos KB 

Częstotliwości formantów pierwszego i drugiego dla akcentowanej samogłoski [o] 
przebadano w wyrazach: poszła (2), potem (2), pracowac' ( l ), pokond ( 1 ), dobrze ( 4 ), bosa 
(I), boże (1) [12]. 

Tab. 104. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [o). Głos KB. 

Przykład F
I 

F
2 

poszła 646,39 1136,55 

poszła 614,14 885,38 

potem 596,96 953,85 

potem 564,39 1065,38 

pracowac' 502,83 980,67 

pokond 536,94 931,87 

dobrze 622,34 1205,16 

dobrze 550,93 963,13 

dobrze 660,56 1194,54 

dobrze 623,48 1236,29 

bosa 612,87 967,12 

boże 587,94 1047,70 

Zakresy częstotliwości Fl i F2 dla zbadanych wymówień ukazano na wykresie poni
żej (por. rys. 55.). Widoczna jest koncentracja punktów, obrazujących poszczególne reali
zacje, w granicach normy dla ukraińskiej literackiej samogłoski [o]. Połowa wymówień 
znalazła się także w obrębie zakresu dla polskiego [o]. Dwie realizacje w wyrazach pra
cowac' i pokond były nieco wyższe od pozostałych i znalazły się w polu wyznaczonym 
dla rosyjskiej gło ki [o]. Zróżnicowanie wymowy badanej samogłoski jest większe pod 
względem poziomych ruchów masy języka. 
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Rys. 55. Akcentowana samogłoska [o) w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich i ukraińskich. 
Głos KB. 

Tab. 105. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o). Głos KB. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 12 593 503 661 47 0,07 

F2 12 1047 885 1236 119 0,11 

Głos NK 

Materiał doświadczalny dotyczący akcentowanej samogłoski [o ] przedstawiał się na

stępująco: dobrze (2), rachowac' (1) dokond (1), tygodnie (1 ),jagody (2), sobo (2), pra

cowac' (3), pracował (2), doktorzy ( l ), pożył ( l ), chodze (3), poszła (l ), poszli (1 ), budo

wac' (3), gotowe (1), zboże (l), boże (2), post (2), kogo (2) [32]. Otrzymane wartości 

dwóch pierwszych formantów zamieszczono w tabeli poniżej (por. tab. 106.). 



142 IV. Analiza materiału 

Tab. 106. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [o]. Głos NK. 

Przykład F I F2 

dobrze 582,02 1215,00 
dobrze 581,53 1131,16 
raclwwac' 544,63 886,45 
dokond 480,43 1238,17 
tygodnie 605,71 918,99 
jagody] 487,94 987,07 
jagody2 491,51 1109,09 
sobo 647,04 1206,37 
sobo 583,60 1270,46 
pracowac'l 551,94 1090,29 
pracowac'2 538,31 879,74 
pracowac'3 536,59 1107,46 
pracował 643,59 1308,86 
pracował 562,68 1172,40 
doktorzy 494,68 1251,76 
pożył 546,63 1052,00 
chodze 597,99 1328,67 
chodze 547,47 1228,10 
c/wdze 565,64 1212,95 
poszła 589,90 1220,82 
poszli 572,58 1041,21 
budowac' 624,27 1321,23 
budowac' 613,30 1175,03 
budowac' 545,89 993,13 
gotowe 588,93 1054,82 
zboże 579,82 1021,30 
boże] 545,03 931,32 
boże2 562,95 1367,27 
post 580,02 1086,73 
post 556 48 1340,09 
kogo] 533,09 888,05 
kogo2 615,20 1450,58 

Na otrzymanym wykresie rozrzutu realizacji akcentowanej samogłoski [o] wszystkie 

wymówienia mieszczą się w granicach normy dla [o] języka ukraińskiego, a częściowo 

także dla [o] języka polskiego. Pewna liczba realizacji, związanych z wyrazaroijagodyl, 

kogo 1, pracowac '2, rachowac ', boże], wystąpiła na płaszczyźnie wspólnej dla rosyjskiej 

i ukraińskiej samogłoski [o]. Artykulacja najsilniej przesunięta ku przodowi jamy ustnej 

miała miejsce w wyrazie kogo2 (por. rys. 56.). 
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Rys. 56. Akcentowana samogłoska [o] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich i ukraińskich. 
GłosNK. 

Tab. 107. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o]. Głos NK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 32 566 480 647 42 0,07 

F2 32 1140 880 1451 154 0,13 

Wymowa badanej samogłoski jest bardziej zróżnicowana w zakresie poziomych ru

chów masy języka. 

Głos SG 

Analizę wymowy akcentowanej samogłoski [o] przeprowadzono na podstawie na

stępującego materiału wyrazowego: praco.vae' (1), potem (l), potom (1), wodu (1), 

kipia 'tog (1), za 'kopywali (I), boże (2), boga (1),poszla (2),poszli (1), kol'chos (I) [13]. 

Tabela 108. zawiera otrzymane wartości częstotliwości docelowej dwóch pierwszych 

formantów. 



144 rv. Analiza materiału 

Tab. 108. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [o]. Głos SG. 

Przykład 

pracowac' 

potem 

potom 

wadu 

kipia'tog 

za'kopywali 

boże} 

boże2 

boga 

poszła 

poszła 

poszli 

lw/'chos 
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Rys. 57. Akcentowana amogloska [ o J w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich i ukraiń kich. 
Głos SG. 

Zanalizowane wymówienia akcentowanej samogłoski [o], oprócz jednego, znalazły 

się w granicach normy wyznaczonej dla ukraińskiego [o]. Zdecydowana większość reali

zacji (84%) znalazła się również w obrębie zakresu dla [o] języka polskiego. Dwa wymó-
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wienia, boże2, boga, różniły się od pozostałych wyższą i bardziej tylną artykulacją, zgod
ną z rosyjską głoską [o] (por. rys. 57). 

Tab. 109. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o). Głos SG. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 13 618 480 711 77 0,12 
F2 13 1081 815 1353 156 0,14 

Na podstawie obliczonego dla obu zmiennych Fl i F2 współczynnika rozproszenia 
możemy mówić o średniej wielkości zróżnicowaniu wymowy analizowanej samogłoski, 
zbliżonym w zakresie pionowych i poziomych ruchów masy języka. 

Głos ST 

Wymowę akcentowanej samogłoski [o] zbadano w wyrazach: toże (1),pracowal (1), 
budowac' (1),potym (4), spotkał (2), nikogo (I), boże (l),piechoto (1), boska (I),poszla 

(I), skotowoctwem (1), zgodnie (2), 'dobryje (1), nie'dobryje (I), kał'choz (I), sofchozy 

(1 ), za 'kopywali (1) [22]. Otrzymane wartości dwóch pierwszych formantów zebrano w ta
beli poniżej (por. tab. 11 O.). 

Tab. 110. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [o]. Głos ST. 

Przykład F, F2 
toże 537,51 1107,52 
pracował 523,48 1080,43 
budowac 486,86 1054,50 
potym 467,29 1034,07 
potym 537,06 1126,13 
potym 530,05 1214,74 
potym 496,96 1127,14 
spotkał 508,73 1037,60 
spotkał 471,34 1092,49 
nikogo 440,75 2230,08 
boże 482,32 1122,55 
piechoto 505,32 1086,57 
boska 464,06 987,44 
poszła 510,20 1109,82 
skotowoctwem 655,29 1183,39 
zgodnie 505,38 1263,17 
zgodnie 453,37 1213,56 
'dobryje 502,71 J 173,85 
nie 'dobryje 475,61 1072,29 
kał'c/,oz 491,46 1317,91 
sofc!,ozy 472,15 Jll 7,38 
za 'kopywali 623,83 ll79,54 
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Na wykresie zamieszczonym poniżej (por. rys. 58.) ukazany został zakres realizacji 

akcentowanej samogłoski [o] dla osoby ST. Widoczne jest na nim skupienie punktów na 

płaszczyźnie wyznaczonej dla ukraińskiej samogłoski [o]. Zdecydowanie mniejsza niż 

u pozostałych kobiet liczba wymówień była zgodna z normą dla polskiej samogłoski [o]. 
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Rys. 58. Akcentowana samogłoska [o] w porównaniu z nonną dla samogłosek poi kich i ukraińskich. Głos ST . 
• 
..., 

Zróżnicowanie artykulacji badanej samogłoski [o] jest małe zarówno w zakresie pio

nowych, jak i poziomych ruchów masy języka. 

Tab. 111. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o). Głos ST. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 22 512 453 655 50 0,09 

F2 22 1129 987 1318 78 0,06 

GłosWR 

Realizację akcentowanej samogłoski [o] przeanalizowano w następujących wymówie

niach: za 'wot (1 ), kolchoza ( l ), poszli (I), poszła ( 1 ), pokond (I), dobrze ( l ), praco wal 

(2), schowa (!),pogrzeb (l),przychodze (1), woda (1), kogo (3), kartoszku (1), tobo (1), 

boga (1), boskiej (l ), roboto (1), sobole (1 ),jagody (1), gotowy (I) [23], otrzymując zbiór 

wartości Fl i F2, który przedstawiono w tab. 112. oraz na wykresie rozrzutu realizacji tej 

głoski (por. rys. 59.). 
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Tab. 112. Wartości częstotliwości docelowej formantów Ft i F2 dla akcentowanej samogłoski 

[oj. Głos WR. 

Przykład F I Fi 
za'wot 585,98 995,06 
kolchoza 552,22 1027,53 
poszli 603,09 1104,21 
poszła 604,43 1033,01 
pokond 551,58 903,39 
dobrze 554,29 973,50 
pracował 557,79 943,62 
pracował 603,46 1103,41 
schowa 489,49 938,62 
pogrzeb 607,21 970,18 
przychodze 635,46 1257,89 
woda 614,13 1117,15 
kogo/ 514,21 916,99 
kogo2 557,14 973,35 
kogo3 482,43 958,05 
kartoszku 444,59 1012,46 
tobo 558,20 1118,05 
boga 558,16 1005,73 
boskiej 472,54 931,34 
roboto 548,94 973,84 
sobote 477,83 869,92 
jagody 544,83 1026,09 
gotowy 482,95 1127,83 

Wszystkie wymówienia znalazły się w obrębie normy dla ukraińskiej samogłoski [o], 

lecz zauważalne jest przesunięcie chmury punktów ku niższym wartościom FI i F2, w stro

nę [o] języka rosyjskiego, szczególnie widoczne w wyrazach: kogo], kogo3, boskiej, scho

wa, sobote, kartoszku. Na wykresie 60. widać, że wszystkie- oprócz jednego-wymówie

nia badanej głoski znalazły się w polu wspólnym z ukraińską samogłoską [u], co może 

świadczyć o zbliżonej wymowie obu głosek. 
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Rys. 59. Akcentowana samogłoska [o] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich, rosyjskich i ukraińskich. 
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Rys. 60. Akcentowane samogłoski [o], [u] w porównaniu z normą dla samogłosek ukraińskich. Głos WR. 
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Rozproszenie w zbiorze danych jest małe tak pod względem stopnia otwarcia badanej 

samogłoski, jak i stopnia cofnięcia. 

Tab. 113. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [o). Głos WR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. 

FI 23 548 445 635 53 
F2 23 1012 870 1258 91 

5.1. Realizacja akcentowanej samogłoski [o] w mowie badanych osób -
podsumowanie 

V 

0,09 
0,08 

Zanalizowany dla akcentowanej samogłoski [o] materiał obejmował 155 wymówień. 

Na jego podstawie można stwierdzić, że wymowa tej samogłoski u osób HT, ST oraz WR 

jest słabo zróżnicowana zarówno pod względem pionowych, jak i poziomych ruchów masy 

języka. Mniej stabilną wymowę prezentowały informatorki AZ, AR, HK, KB, NK i SG. 

U siedmiu kobiet zaobserwowano nieco większe rozchwianie w zakresie poziomych ru

chów masy języka, a więc sytuację odwrotną niż przy samogłoskach przedniego rzędu oraz 

[a]. W porównaniu z samogłoską [o] języka polskiego [Gonet 1993, 239] pomiary Fl i F2 

dla badanej głoski wykazują nieco większy rozrzut. 

Tab. 114. Wartości średnie Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski [oj w zależności od informa

torki. 

Formanty 
Osoba Liczebność 

Fl F2 FI F2 

AR 583 1047 0,07 0,10 15 
AZ 639 1202 0,07 0,11 15 
HK 566 1090 0,07 0,15 li 

HT 575 992 0,08 0,09 12 
KB 593 1047 0,07 0,11 12 
NK 566 1140 0,07 0,13 32 
SG 618 1081 0,12 0,14 13 
ST 512 1129 0,09 0,06 22 
WR 548 1012 0,09 0,08 23 

Ogółem 155 

Pod względem pionowych ruchów masy języka artykulacja najwyższa wystąpiła w mo

wie ST, zaś najniższa w mowie AZ. Natomiast w zakresie poziomych ruchów masy języka 

wyróżniają się w badanej grupie osoby AZ, NK oraz ST, które realizują akcentowaną sa

mogłoskę [o] z największym przesunięciem masy języka ku przodowi jamy ustnej. 

U większości badanych kobiet artykulacja akcentowanej samogłoski [o] zawierała się 
pomiędzy polskim i ukraińskim [o]. W stosunku do [o] języka polskiego głoskę tę można 
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scharakteryzować jako wyższą i bardziej tylną. Wymowę najbliższą odpowiedniej samogłos

ce polskiej zanotowano u osoby AZ, zaś najbliższą samogłosce ukraińskiej u WR i ST (por. 

rys. 61.). 

2800 

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

"' 1200 

1000 
1-AR 

800 2-AZ 

3-HK 

600 4-HT 

5-KB 

400 6-NK 

7-SG 

200 8-ST 

o 
9-WR 

o 100 200 300 400 

F1 

500 600 700 

Rys. 61. Artykulacja akcentowanej samogłoski [o] w mowie badanych osób. 

800 

Podobną, obniżoną w porównaniu do [o] języka ukraińskiego, artykulację akcentowa

nej samogłoski [o] w sąsiedztwie spółgłosek twardych, zwłaszcza wargowych i nosowych, 

notowano w gwarach ukraińskich wschodnio-galicyjskich i w wymowie wykształconych 

warstw zachodnich [Ziłyński 1932, 37). Możliwe, że na obserwowane w mowie badanych 

kobiet obniżenie artykulacji miał właśnie wpływ wysoki udział kontekstów zawierających 

głoskę wargową, który u poszczególnych respondentek wynosił: AR (93%), AZ (86%), 

HK (100%), HT (100%), KB (100%), NK (68%), SG (84%), ST (68%), WR (65%). 

Wszystkie informatorki realizują badaną samogłoskę zgodnie z ukraińską normą. 

U większości osób, oprócz ST, wymowa [o] znajduje się także na skraju zakresu dla [o] 
polskiego. Artykulacja badanej głoski, najbliższa [o] występującemu w języku polskim, 

mieszcząca się w centrum normy dla tej głoski, miała miejsce u respondentki AZ (por. 

rys. 62.). 
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Rys. 62. Akcentowana samogłoska [o] w mowie informatorek w porównaniu z normą dla samogłosek polskich 

i ukraińskich. 

Należy dodać, że na obserwowaną u osób AZ, HK, HT, KB, SG oraz WR podwyższo

ną i bardziej tylną artykulację głoski [o], przesuniętą w kierunku rosyjskiego [o], mogła 

mieć wpływ, oprócz ewentualnych interferencji rosyjskich, silniejsza labializacja tej głos

ki, z którą związane jest obniżenie wartości dwóch pierwszych formantów [Jassem 1973, 

191-193], [Jassem, Nowak 1993, 9]. 

6. Samogłoska [u] 

Głos AR 

Wartości dwóch pierwszych formantów dla akcentowanej samogłoski [u] uzyskano 

z wykorzystaniem następującego materiału wyrazowego:futor (1), dużo (4), tuta (2), ni

kudy (1), placuszki (3), placuszków (2), szustym (3), buk 'Bóg' (l ), studniaż (1), stud

nia (1), studni (1) [20]. Otrzymane liczby zawiera poniższa tabela (por. tab. 115.). 
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Tab. 115. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [u]. Głos AR. 

Przykład F, F2 

futor 483,58 874,88 
dużo 364,51 934,62 
dużo 394,71 1053,07 
dużo 467,53 953,23 
dużo 434,55 1029,80 
tuta 532,86 1075,48 
tuta 401,84 861,61 
nikudy 539,17 1036,54 
placuszki 406,20 1119,47 
placuszki 437,42 1066,29 
placuszki 463,54 1010,13 
placuszków 370,07 997,25 
placuszków 525,89 1070,79 
szustym 432,35 1001,04 
szustym 339,31 1103,45 
szustym 484,17 997,49 
buk 584,00 824,78 
studniaż 483,30 1083,31 
studnia 490,93 1248,67 
studni 516,88 1072,36 

Wartości z tabeli naniesiono na płaszczyznę o współrzędnych Fl i F2, otrzymując wy

kres rozchwiania wymowy akcentowanej samogłoski [u] (por. rys. 63.). Widoczna na nim 

chmura punktów całkowicie mieści się na płaszczyźnie wyznaczonej dla ukraińskiej sa

mogłoski [u], a część realizacji (80%) znalazła się także w granicach [u] języka polskiego. 

Realizacja najniższa wystąpiła w wyrazie buk. Rozproszenie w zbiorze danych jest prawie 

dwukrotnie większe pod względem stopnia otwarcia niż stopnia cofnięcia. 
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Rys. 63. Akcentowana samogłoska [u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AR. 

Tab. 116. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u). Głos AR. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 20 458 339 584 65 0,14 
F2 20 1021 825 1249 98 0,09 

Głos AZ 

Akcentowaną samogłoskę [u] zanalizowano w następujących wyrazach: tutaj (6), cu

dzych (1), dużo (3), duży (2),paskudno (1), wutki (2), kupl'asz (1), kupl'o (l),produkty 

(l),pszudy (2), szustym (!),poduszki (1), buk 'Bóg' (l),przerzucac' (1), dwuch (1), ko

żuchy (1), kożuchach (1) [27]. Uzyskane wartości częstotliwości docelowej dwóch pierw

szych formantów zebrano w tab. 117. 
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Tab. 117. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej samogłoski 

(u). GlosAZ. 

Przykład F, F2 

tutaj 506,40 935,60 
tutaj 472,03 1249,82 
tutaj 476,72 1049,85 
tutaj 430,93 926,03 
tutaj 488,71 Jl 13,44 
tutaj 422,88 1017,78 
cud,ych 507,45 1030,94 
duto/ 571,87 1232,59 
dużo2 432,69 880,79 
dui;o3 427,72 792,68 
duży 445,05 1127,80 
duży 498,08 1156,03 
paskudna 461,94 999,83 
wutki 496,60 832,42 
wutki 462,62 868,90 
kupl'asz 446,71 996,95 
kupl'o 437,95 815,76 
produkty 396,88 892,52 
pszudy 500,29 1000,95 
pszudy 539,73 853,92 
szusrym 348,56 895,02 
poduszki 426,08 1093,04 
buk 501,71 1045,14 
przerzucac 436,86 1245,93 
dwuch 615,66 965,05 
kożuchy 502,58 1000,14 
kożuchach 518,33 913,74 
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Rys. 64. Akcentowana samogłoska [u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos AZ. 

Na powyższym wykresie (por. rys. 64.) rysuje się sytuacja bardzo zbliżona do zaob

serwowanej u osoby AR, jedynie zauważalne jest większe rozproszenie w zakresie pozio

mych ruchów masy języka. Poszczególne realizacje skupiły się w obrębie wartości F 1 i F2 

normy dla ukraińskiej samogłoski [u], wypełniając także płaszczyznę dla polskiej głoski 

[u]. W wyrazie dwuch oraz dużo] wystąpiło wyraźne obniżenie artykulacji w kierunku 

samogłoski [o] . 

Tab. 118. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u]. Głos AZ. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odcb.Std. V 

FI 27 473 349 616 55 0,11 

F2 27 997 793 1250 131 0,13 

Głos HK 

Wymowę akcentowanej samogłoski [u] przeanalizowano w następujących wymówie

niach: tutaj (4), dużo (3), buk 'Bóg' (1), inguszów (1), zupki (1), kapusta (2) [12], otrzy

mując zbiór wartości FJ i F2, który przedstawiono w tab. 119. oraz na wykresie rozrzutu 

realizacji tej głoski (por. rys. 65.). 
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Tab. 119. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [u]. Głos HK. 

Przykład F
I 

Fi 

tutaj] 462,04 921,88 

tutaj2 428,52 911,89 

tutaj3 486,42 1159,91 

tutaj4 511,74 1329,40 

dużo/ 393,97 1362,12 

dużo2 485,41 1288,04 

dużo3 397,55 873,97 

buk 456,16 718,28 

inguszów 473,55 886,35 

zupki 408,98 1283,86 

kap11Stal 478,93 839,44 

kapusta2 443,78 828,52 

Na zamieszczonym niżej wykresie widać, że punkty obrazujące poszczególne wymó

wien.ia skupiają się w obrębie normy dla polskiej samogłoski [u]. Zarejestrowane realizacje 

dzielą się na dwie grupy, wymawianą z silnym przesunięciem masy języka ku przodowi 

jamy ustnej, mieszczącą się w górnej części normy dla polskiego [u]: tutaj 3, t11taj4, dużol, 

dużo2, z11pki oraz bardziej tylną, w dolnej części tejże nonny: tutaj i, tutaj2, dużo3, buk, 

ing11szów, kapusta], kapusta2. Stosunkowo duża wartość współczynnika rozproszenia dla 

zmiennej F2 potwierdza istnienie znacznego zróżnicowania realizacji pod względem po

ziomych ruchów masy języka. 
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Rys. 65. Akcentowana samogłoska [u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HK. 

Tab. 120. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u). Głos HK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 12 452 394 512 38 0,08 

F2 12 1034 718 1362 232 0,22 

Głos HT 

Materiał doświadczalny dotyczący akcentowanej samogłoski [u ] przedstawiał się na

stępująco: szustym (3), szustyj (l),pszudy (2), buk 'Bóg' (2), studni (2), odrzuca (1), tutaj 

(2), dużo (!),paskudne (l), c 'ich11tko (3), s11szo (l ),psz11t (2), cusz (1 ), bug 'Bóg' (1) [23]. 

Zbadano wartości formantów pierwszego i drugiego dla każdego wymówienia analizowa

nej głoski i uzyskano liczby przedstawione w tab. 121., które w dalszej kolejności nanie

siono na płaszczyznę o współrzędnych FI i F2 (por. rys. 66.). 
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Tab. 121. Wartości częstotliwości docelowej formantów Ft i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [ u J. Głos HT. 

Przykład F I F2 
szustym 575,06 1196,66 

sz11stym 486,04 1159,24 

swstym 515,85 1287,57 

szustyj 353,48 1056,84 

psz11dy 512,71 1053,87 

pszudy 514,16 1034,82 

b11kl 624,05 1131,72 

b11k2 469,56 1006,97 

st11dni 591,52 1115,41 

st11dni 626,32 1277,58 

odrz11ca 485,74 1062,54 

tutaj 470,71 873,59 

t11taj 501,65 1075,79 

d11żo 435,40 1206,31 

paskudne 422,22 817,32 

c'ic/111tko 563,86 941,40 

c'ic/111tko 557 88 935, 13 

c'ic/111tko 489,08 876,59 

suszo 499,43 977,82 

pszut 543,76 1097,93 

pszut 469,56 1006,97 

Cl/SZ 488,72 1228,23 

bug 549,44 983,76 

W wypadku osoby HT punkty, obrazujące poszczególne realizacje akcentowanej sa
mogłoski [u], układają się nieco inaczej niż w wymowie wyżej opisanych informatorek. 
Niemal wszystkie - oprócz czterech - znalazły się w polu wspólnym dla ukraińskich sa
mogłosek [u] oraz [o]. Mamy tu zatem do czynienia z tendencją do bardziej przedniej 
i jednocześnie obniżonej artykulacji akcentowanej samogłoski [u]. Nałożenie pól samo
głosek [o] i [u] wymawianych przez osobę HT pokazuje, że obie głoski realizowane są jako 
dźwięk pośredni pomiędzy [o] i [u] języka ukraińskiego. Średnie wartości FI i F2 tylko 
nieznacznie się między sobą różnią - samogłoska [u] jest artykułowana nieco wyżej i w spo
sób bardziej przedni niż [o] (por. rys. 67.). Rozproszenie w zbiorze pomiarów FI oraz F2 
dla akcentowanej samogłoski [u] nie jest duże, równomierne dla obu zmiennych. 
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Rys. 66. Akcentowana samogłoska [ u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos HT. 
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Rys. 67. Akcentowane samogłoski [o], [ u J w porównaniu z normą dla samogłosek ukraińskich. Głos HT. 
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Tab. 122. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u). Głos HT. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 23 SIS 353 626 65 0,12 
F2 23 1058 817 1288 130 0,12 

Głos KB 

Dla głosu KB zanalizowano wartości dwóch pierwszych formantów akcentowanej 

samogłoski [u] w wyrazach: szus ty (1 ), dużo (2), tutaj (I), po 'duszeczki (1 ), szukac' (1 ), 

wzuta (1), zupy (I), budy (3) [1 I]. Otrzymane wartości ukazuje tab. 123. oraz wykres roz

rzutu realizacji tej samogłoski (por. rys. 68.). 

Tab. 123. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej samogłoski 
[u]. Głos KB. 

Przykład F
I 

F
2 

SZllSfy 446,75 1086,27 
dlli;O 459,53 1001,67 
dużo 452,53 923,68 
tutaj 406,70 812,08 
po 'duszeczki 422,42 1130,86 
swkac' 422,35 854,72 
WZlllO 475,15 939,34 

zupy 570,66 933,18 
blldy 434,09 851,57 
blldy 487,11 872,95 
budy 405,81 800,10 

Widoczne na wykresie punkty układają się - z wyjątkiem jednego - w obrębie normy 

dla polskiej samogłoski [u]. Wszystkie realizacje wchodzą także w zakres wyznaczony dla 

[u] języka ukraińskiego. Artykulacja najniższa wystąpiła w wyrazie zupy. 
Zróżnicowanie wymowy analizowanej samogłoski jest porównywalne zarówno pod 

względem pionowych, jak i poziomych ruchów masy języka. 
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Rys. 68. Akcentowana samogłoska [u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos KB. 

Tab. 124. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u). Głos KB. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI li 453 406 571 47 0,10 
F2 Il 928 800 1331 108 0,11 

Głos NK 

Materiał doświadczalny dotyczący akcentowanej samogłoski [u] przedstawiał się na

stępująco: szustym (3), dużo (4), dużych (1), szukac' (2), tutaj (6), inst 'ituta (1 ),pokostu/

ka 'nazwa wsi' (2),puchli (1), cusz (1), niekturzy (1) [22). Zbadano wartości formantów 

pierwszego i drugiego dla każdego wymówienia analizowanej głoski i uzyskano liczby 

przedstawione w tab. 125., które w dalszej kolejności naniesiono na płaszczyznę o współ

rzędnych Fl i F2 (por. rys. 69.). 
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Tab. 125. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [u]. Głos NK. 

Przykład F I F2 
szustyml 583,98 1154,89 
swstym2 426,62 1044,13 
szustym3 516,34 1227,67 
duto/ 501,49 965,02 
dużo2 445,26 938,49 
dużo] 382,21 946,64 
dużo4 553,55 892,42 
dużych 371,68 923,38 
szukac 493,24 1218,03 
szukac' 488,97 1004,37 
tutaj 452,75 1139,72 
tutaj 435,70 1323,70 
tutaj 473,17 1109,55 
tutaj 499,00 llll,94 
tutaj 423,94 1097,81 
tliła) 459,45 I I 75, Il 
inst'ituta 477,65 1219,73 
pokostujkal 418,57 890,78 
pokostujka2 582,22 953,28 
puchli 458,92 804,87 

CIISZ 529,68 1192,56 
niekturzy 451,68 1025,27 

Otrzymany wykres rozrzutu realizacji badanej samogłoski ukazuje układ punktów 

bardzo podobny do zarejestrowanego u innych osób. Wszystkie wymówienia zmieściły się 

w nonnie dla ukraińskiej samogłoski [u], a 86% realizacji znalazło się w środku zakresu 

wyznaczonego dla głoski polskiej [u]. Artykulacja najniższa miała miejsce w wyrazach 

szustyml, pokostujka2, dużo4. 
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Rys. 69. Akcentowana samogłoska [u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos NK. 

Zróżnicowanie wymowy badanej samogłoski jest porównywalne z zaobserwowanym 

u innych osób, równomierne zarówno w zakresie stopnia otwarcia, jak i stopnia cofnjęcia. 

Tab. 126. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u]. Głos NK. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 22 474 372 584 57 0,12 

F2 22 1062 I 805 1324 137 0,12 

Głos SG 

Wymowę akcentowanej samogłoski [u] zbadano w wyrazach: tutaj (4), tut (l),futor 
(2), chutor ( l ), słohutce 'nazwa wsi' ( l ), szustyj (I), dużo (2), kapusty (1 ), supy ( l ), pszu

dy (I), pszud ( l ), komnatuszki (1) [ 17]. Otrzymane wartości dwóch pierwszych fom1antów 
zebrano w tab. 127. 
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Tab. 127. Wartości częstotliwości docelowej formantów Fl i F2dla akcentowanej 

samogłoski lu). Głos SG. 

Przykład F I F2 

tutaj 464,30 I 156,82 

tutaj 429,23 1245,60 

tutaj 468,88 1028,91 

tutaj 621,38 1339,41 

tut 436,22 1315,63 

futor 525,39 999,39 

futor 542,18 1075,17 

chutor 403,01 1015,73 

slobutce 478,42 1023,92 

szustyj 511,91 1125,81 

duto 500,25 1072,78 

dużo 430,80 934,65 

kapusty 416,20 837,04 

supy 422,11 1171,54 

pszudy 553,59 1113,85 

pszud 546,82 1208,31 

komnatuszki 560,96 1231,23 

Otrzymany na podstawie powyższych pomiarów F 1 i F2 wykres rozrzutu realizacji 

akcentowanej samogłoski [u] (por. rys. 70.) ukazuje zbiór punktów wyraźnie przesuniętych 

w stronę górnych wartości FI oraz F2 dla ukraińskiej samogłoski [u]. Wymówienia kon

centrują się w polu wspólnym dla głosek [u] i [o] języka ukraińskiego, podobnie jak 

u osoby HT. Pola samogłosek [o] i [u] w mowie SG częściowo nakładają się na siebie (por. 

rys. 71.). Jednak wartości średnie F l i F2 wskazują na większe niż u HT różnice w zakre

sie stopnia otwarcia obu samogłosek i mniejsze w zakresie stopnia cofnięcia. 



N 
LL 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

6. Samogłoska [u] 

------------------� 

10 

10 

___ ..., 

i0 o 
o o 

o � 
a, o 

I O ' 

, I 

s----------�------! 

•---·---·-·-·-·- I 

o [uJSG 
• [uJPOL 

0 L.....�-��-�--��-��-����-��-�---' • [uJUKR 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 • [oJUKR 

F1 

165 

Rys. 70. Akcentowana samogłoska [u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos SG. 
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Rys. 71. Akcentowane samogłoski [o], [u] w porównaniu z normą dla samogłosek ukraińskich. Głos SG. 
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Stopień zróżnicowania w obrębie realizacji akcentowanej samogłoski [u] jest porów

nywalny z obserwowanym u pozostałych osób oraz taki sam w zakresie pionowych i po

ziomych ruchów masy języka. 

Tab. 128. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u]. Głos SG. 

fonnant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 17 489 403 621 63 0,12 

F2 17 li 12 837 1339 134 0,12 

Głos ST 

Materiał wyrazowy wykorzystany do analizy wymowy akcentowanej samogłoski [u] 

przedstawiał się w sposób następujący: szustym (1), biskupa (1), inguszy ( l), kapusta (l), 

buty (3), koszuba 'nazwisko' (2), dużo (3), irkuckie (1) [1 3 ]. Wartości F l  i F2 uzyskane 

w poszczególnych wymówieniach badanej głoski zestawiono w tab. 129. 

Tab. 129. Wartości częstotliwości docelowej formantów FI i F2 dla akcentowanej samogłoski 

[u]. Głos ST. 

Przykład F I F2 

sz11stym 400,08 846,77 

bisk11pa 423,63 909,39 

ingllS'lJI 414,65 806,63 

kap11sta 414,64 969,27 

b11ty 355,96 1043,62 

b11ty 410,70 925,99 

b11ty 370,36 829,94 

kosz11ba 396,20 803,91 

kosz11ba 318,59 1064,75 

d11żo 535,63 989,49 

d11żo 302,73 952,07 

dużo 402,47 1083,25 

irkuckie 402,88 1197,91 

Wszystkie uzyskane pomiary wartości FI i F2 zmieściły się w obrębie normy dla ukra

ińskiej samogłoski [u], wykazują jednak tendencję do przesuwania się w pobliże jej dolnej 

granicy Fl, a więc do artykulacji przy wyższym wzniesieniu masy języka niż u pozosta

łych kobiet (por. rys. 72 .). Zróżnicowanie wymowy badanej głoski jest nieco większe pod 

względem pionowych ruchów masy języka. 
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Rys. 72. Akcentowana samogłoska [u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos ST. 

Tab. 130. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u]. Głos ST. 

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 13 396 303 536 56 0,14 

F2 13 956 804 I 198 120 0,12 

Głos WR 

Analizę wymowy akcentowanej samogłoski [u] przeprowadzono na podstawie nastę

pującego materiału wyrazowego: chudy (1), poszukam (1), szukac' (1), gurze (1), buk 

'Bóg' (6),pastucha (1), dużo (3),posudy (l),posuda (1), dusze (4),poduszki (2), dusza 

(2), tudy (2), tuda (2), wus (l),podwurzu (l),Jezusa (3),puszcze (l),pszudy (2),paskud

nyj (2), kupka (I), tutaj (10), tut (2) [51]. Otrzymano dla każdego wymówienia parę war

tości F 1 i F2 (por. tab. 131.). 
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Tab. 131. Wartości częstotliwości docelowej formantów Ft i F2 dla akcentowanej 

samogłoski [u]. Głos WR. 

Przykład F I F2 
ch11dy 387,53 920,45 

poszukam 476,18 1152,56 

sz11kac' 405,31 941,63 

g11rze 410,34 805,86 

b11kl 502,04 862,66 

b11k2 470,96 905,05 

b11k3 454,99 I 022,75 

b11k4 476,45 852,51 

b11k5 496,24 1020,84 

b11k6 600,94 1129,05 

past11cha 488,75 935,55 

d11żo 517,48 1089,74 

d11żo 491,48 1087,83 

d11żo 427,95 959,11 

pos11dy 390,83 926,36 

pos11da 426,51 966,80 

d11sze 551,65 1007,19 

d11sze 455,35 1076,84 

d11sze 439,69 1041,81 

d11sze 445,32 1017,56 

pod11szki 451,33 774,05 

pod11s;.ki 497,43 1026,99 

d11sza 465,51 930,22 

d11sza 552,42 997,00 

t11dy 345,87 1236,33 

t11dy 490,47 1262,52 

t11da 370,43 1027,55 

t11da 457,58 1097,63 

W/IS 344,45 835,26 

podw11rzu 400,89 1001,54 

jez11sa 416,19 1226,16 

jez11sa 430,14 1081,57 

jez11sa 439,15 1205,20 

p11szcze 365,99 831,66 

psz11dy 486,90 942,34 

ps;.11dy 476,72 1066,67 

pask11dnyj 344,94 914,26 

pask11dnyj 418,63 843,86 

kllpka 441,14 837,94 

t11taj 377,24 1234,01 

t11taj 342,46 933,55 

t11taj 437,75 1230,87 

tlltaj 385,71 1237,96 
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Przykład F, F2 

tutaj 430,12 1008,53 
tutaj 442,15 1136,10 
tutaj 397,84 1197,05 
tutaj 345,30 943,18 
llltaj 472,08 979,37 
tutaj 425,70 1187,13 
tut 417,61 1299,68 
tut 376,16 1193,70 

Zarejestrowane realizacje akcentowanej samogłoski [u] znalazły się w całości w nor

mie dla ukraińskiej samogłoski [u], a w 86% weszły także w zakres wyznaczony dla pol

skiej samogłoski [u]. Najniższa artykulacja wystąpiła w wyrazie buk6 (por. rys. 73.). 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

100 200 

- - ----- ---· -

o 

o 

------ -. 

I -----� I 

._ __ . - . - . ---- - - - - -- -- _, 

300 

F1 

400 500 600 

O lulWR 
• lu!UKR 
• fu!POL 

Rys. 73. Akcentowana samogłoska (u] w porównaniu z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. Głos WR. 

Tab. 132. Statystyki opisowe akcentowanej samogłoski [u]. Głos WR-

Formant Liczebność Średnia Minimum Maksimum Odch.Std. V 

FI 51 438 342 600 57 0,13 
F2 51 1028 774 1300 137 0,13 
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6.1. Realizacja akcentowanej samogłoski [u] w mowie badanych osób -
podsumowanie 

Zanalizowany materiał wyrazowy dla akcentowanej samogłoski [u] obejmował 196 

realizacji. Obliczone współczynniki rozproszenia V wskazują, u większości badanych ko

biet, na istnienie zbliżonego w zakresie stopnia otwarcia, jak i stopnia cofnięcia zróżnico

wanfa wymowy badanej samogłoski. Jedynie u osoby AR wystąpiło prawie dwukrotnie 

większe rozchwianie pod względem pionowych ruchów masy języka, zaś u osoby HK pra

wie trzykrotnie większe w zakresie ruchów poziomych. U wszystkich kobiet rozproszenie 

pomiarów FI oraz F2 jest większe niż stwierdzone dla samogłoski [u] polskiego języka 

ogólnego [Gonet 1993, 239]. 

Tab. 133. Wartości średnie Fl i F2 dla akcentowanej samogłoski [u) w zależności 

od informatorki. 

Formant V 

Osoba 
FI F2 Fl F2 Liczebność 

AR 458 1021 0,14 0,09 20 

AZ 473 997 0,11 0,13 27 

HK 452 1034 0,08 0,22 12 

HT 515 1058 0,12 0,12 23 

KB 453 928 0,10 0,11 11 

NK 474 1062 0,12 0,12 22 

SG 489 1112 0,12 0,12 17 

ST 396 956 0,14 0,12 13 

WR 438 1028 0,13 0,13 51 

Ogółem 196 

Zaobserwowano pewne różnice między osobami pod względem stopnia otwarcia ana

lizowanej samogłoski. U informatorek SG i HT wzniesienie masy języka było najmniejsze, 

natomiast najwyższe zarejestrowano u osoby ST. 

Zdecydowanie mniejsze różnice istnieją pod względem stopnia cofnięcia akcentowa

nej samogłoski [u]. U osoby KB można stwierdzić istnienie tendencji do wymowy bardziej 

tylnej, zaś u osoby SG bardziej przedniej. 

Zamieszczone poniżej czworoboki artykulacyjne samogłosek polskich, ukraińskich 

i rosyjskich wraz z naniesionymi punktami, obrazującymi wymowę badanej głoski przez 
poszczególne informatorki, ukazują dość zwartą grupę realizacji, różniących się przede 

wszystkim stopniem otwarcia, skupionych wokół polskiej samogłoski [u] (por. rys. 74.). 

W stosunku do samogłoski rosyjskiej i ukraińskiej [u] wszystkie mają artykulację obniżo

ną. Najbardziej różną wymowę prezentuje osoba ST, u której analizowana głoska jest bli

ska zarówno [u] języka rosyjskiego, jak i ukraińskiego oraz osoby HT i SG, które wyma
wiają samogłoskę [u] zdecydowanie niżej od pozostałych respondentek. 



N 

u.. 

2800 

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

o 

c POL 
•> ROS 
6 UKR 
• AR 
• Al. 

• HK 
• HT 
" KB 
+ NK 
ił! SG 
o ST 
o WR 

100 200 

6. Samogłoska [u) 

300 400 

F1 

500 600 700 

Rys. 74. Artykulacja akcentowanej samogłoski [u) w mowie badanych osób. 
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Rys. 75. Akcentowana samogłoska [u) w mowie informatorek w porównaniu 

z normą dla samogłosek polskich i ukraińskich. 
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Jednak u wszystkich badanych osób wymowa akcentowanej samogłoski (u] mieści się 

w normie zarówno dla polskiej, jak i ukraińskiej samogłoski [u] (por. rys. 75.). 

U żadnej z informatorek nie wyodrębniła się wyraźnie grupa odmiennych realizacji 

akcentowanej samogłoski [u], kontynuujących samogłoskę pochyloną ó78
• 

78 Kontynuant ps. *o długiego ma w polskich gwarach południowokresowych na Ukrainie wymowę zgod
ną z dzisiejszą polszczyzną literacką. W opracowaniach notowano jedynie pojedyncze przykłady odmiennej 
realizacji, ro.in. w Korczunku na Żytomierszczyźnie [Rudnicki 2000, 51 ], w gwarze Nowosielicy i Zielonej 
[Dzięgiel 2003, 98] zapisano w mowie różnych informatorów obok wyrazów z u pojedyncze formy z o, np. bop, 

I 'od, psyn 'os (Korczunek), noska, poźno (Nowosielica), noska, droska (Zielona). W formach noska, gora, skora 

można upatrywać nawiązania do polskich gwar Śląska i Małopolski [Dzięgiel 200 I, 116, 122]. W żadnym z opra
cowań dotyczących języka Polaków w Kazachstanie nie zanotowano tego typu przykładów. 



V. Realizacja akcentowanych samogłosek 
ustnych w mowie badanych osób 

Głos AR 

Tab. 134. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos AR. 

[i] [y] [e] [a] [o] [u] 

FI 366-559 447-635 456-892 644-976 515-664 339-584 
Zakres 

F2 2231-2635 1792-2216 1467-2284 1259-1665 949-1229 825-1249 

Średnia 
FI 459 541 616 819 583 458 

F2 2443 2012 1846 1470 !047 1021 

FI 0,12 0,08 0,19 0,12 O,Q7 0,14 
V 

F2 0,05 0,05 0,09 0,07 0,10 0,09 

Na poniższym wykresie pól samogłoskowych (por. rys. 76.) widać niewielkie zróżni
cowanie w obrębie artykulacji [y] oraz [o]. Zdecydowanie większe rozproszenie cechuje 
wymowę samogłosek [i], [a], [u], a zwłaszcza [e]. Wartości współczynnika V wskazują na 
silniejsze rozchwianie wymowy samogłosek w zakresie pionowych ruchów masy języka. 
Tylko głoska [o] była bardziej zróżnicowana pod względem stopnia cofnięcia. Artykulacja 
poszczególnych samogłosek jest stosunkowo izolowana, z wyjątkiem częściowego nało
żenia się pól samogłosek [ e] oraz [y ], spowodowanego dużym udziałem w próbie wyrazo
wej kontekstów ŻeP, ŻeB, BeS, TeSz. 
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Wymowa akcentowanych samogłosek ustnych różni się od ich realizacji w polskim 

języku ogólnym (por. rys. 77.). ajwiększe różnice są widoczne w zakresie głosek wyso

kich [i] oraz [y], których artykulacja jest wyraźnie niższa niż odpowiednich głosek pol

skich, a także ukraińskich. Akcentowane [i] jest realizowane jako głoska najbliższa [y] 

języka ukraińskiego, natomiast akcentowane [y] jako głoska najbliższa [ e] języka polskie

go. Artykulację akcentowanej samogłoski [ e] w mowie osoby AR można scharakteryzować 

jako nieco niższą od ogólnopolskiego [e]. Podobnie samogłoska [a] była wymawiana niżej 

i w sposób bardziej tylny od odpowiedniej głoski polskiej. Samogłoskę [o] można określić 

jako pośrednią między [o] języka polskiego i ukraińskiego, zaś [u] była wymawiana tak 

samo jak odpowiednik polski. Wszystkie analizowane samogłoski były realizowane zgod

nie z normami ustalonymi dla głosek języka ukraińskiego (por. rys. 78.). 
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Głos AZ 

Tab. 135. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos AZ. 

[i] [y] (e] [a] [o] [u] 

Zakres 
FI 373-521 426-635 429-859 648-998 551-736 349-616 
F2 2312-2718 1701-2543 1400-2556 1204-1720 870-1415 793-1250 

Średnia 
FI 439 521 676 841 639 473 
F2 2559 2200 1985 1542 1202 997 

V 
FI 0,10 0,12 0,17 0,11 0,07 O,! I 

F2 0,04 0,10 0,12 0,11 0,11 0,13 

Poniższa mapa pól samogłoskowych (por. ry . 79.) ukazuje zróżnicowanie w obrębie 
wymowy poszczególnych głosek u osoby AZ. Największe rozproszenie pomiarów wystą
piło dla samogłoski [e], która nasuwa się na obszar samogłoski [y], co związane jest 
z udziałem w próbie wyrazowej kontekstów TeSz, Też, ŻeSz, a także na obszar samogłoski 
[a]. W tym drugim wypadku obniżona wymowa [e] wystąpiła w kontekstach CeSz, CzeB, 
PeW. Współczynniki rozproszenia wskazują na większe zróżnicowanie w zakresie stopnia 
otwarcia dla [i], [y] oraz [e], a w zakresie stopnia cofnięcia dla [o] i [u]. 
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W stosunku do samogłosek języka polskiego wszystkie głoski szeregu przedniego oraz 
[a] charakteryzują się obniżoną artykulacją i wymawiane są zgodnie z normami ukraiński
mi z tym, że [i] jest realizowane jak ukraińskie [y ], zaś [y] jest obniżone w kierunku ukra
ińskiego [ e]. Samogłoski tylne [o] i [u] pod względem artykulacyjnym są wymawiane jak 
odpowiednie głoski polskie, ale mieszczą się także w zakresach wyznaczonych dla samo
głosek ukraińskich (por. rys. 80., 81.). 
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Rys. 80. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos AZ. 
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Rys. 81. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami 
dla samogłosek ukraińskich i polskich. Głos AZ. 

Tab. 136. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos HK.. 

[i] [y] [e) [a] [o] [u) 

FI 399-472 478-551 440-772 580-936 489-632 394-512 
Zakres 

F2 2383-2782 1892-2462 1645-2554 1291-1967 854-1329 718-1362 

Średnia 
FI 440 512 616 735 566 452 
F2 2638 2177 2132 1638 1090 1034 

V 
FI 0,07 0,04 0,14 0,13 O,Q7 0,08 
F2 0,06 0,08 O,l l 0,10 0,15 0,22 

Mapa pól informatorki HK. (por. rys. 82.) charakteryzuje się dość dużym rozprosze
niem pomiarów, widoczne jest częściowe nałożenie się nie tylko zakresów samogłosek [ e] 
oraz [y], za co odpowiedzialne są konteksty ŻeP, ŻeB, lecz również [e] i [a]. Analiza wy
kazała, że w tym drugim wypadku przednia realizacja [a] miała związek z wyrazem każe, 

natomiast najniższa artykulacja [e] wystąpiła w kontekście PeW. Głoski [e] i [a] cechuje 
największe zróżnicowanie artykulacji. Ponadto duże rozchwianie w zakresie stopnia cof
nięcia zaobserwowano w wymowie samogłosek [ u] i [o]. Samogłoski [y ], [o] i [u] charak
teryzuje większe zróżnicowanie pod względem poziomych ruchów masy języka, w przy
padku samogłosek [i], [e], [a] wystąpiła sytuacja odwrotna. 
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Rys. 82. Pola samogłosek ustnych akcentowanych w mowie osoby HK. 

Podobnie jak u omówionych wyżej osób i tutaj widoczne jest obniżenie artykulacji 

samogłosek [i], [y] oraz [e] w stosunku do samogłosek polskich. Akcentowane [a] oraz [u] 

są głoskami bliskimi występującym w języku polskim, natomiast [o] charakteryzuje wy

mowa podwyższona i bardziej tylna w stosunku do głoski [o] języka polskiego. Wszystkie 

analizowane samogłoski mieszczą się w normach ukraińskich, lecz samogłoski [a] oraz [u] 

znalazły się także w centrum zakresów dla odpowiednich głosek polskich. Głoski [i] oraz 

[y] mają artykulację obniżoną [i] do [y], a [y] do [e] języka ukraińskiego (por. rys. 83., 

84.). 



180 

2800 

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

N 

li.. 
1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

o 

V. Realizacja akcentowanych samogłosek ustnych w mowie badanych osób 

100 200 300 

,� 
\
\

I 

\ �� 
. \ 

\ 

400 

F1 

500 600 700 800 

• POL 
• ROS 
• UKR 
• HK 

Rys. 83. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos HK. 
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Rys. 84. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami 

dla samogłosek ukraińskich i polskich. Głos HK. 
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Głos HT 

Tab. 137. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos HT. 

[i) [y) [e) [a] [o] [u] 

Zakres 
FI 364-580 485-669 310-878 638-960 506-680 353-626 

F2 2359-2620 1975-2457 1570-2446 1134-1746 792-1099 817-1288 

Średnia 
FI 466 551 628 810 575 515 

F2 2521 2219 2000 1468 992 1058 

V 
FI 0,13 0,10 0,19 0,08 0,08 0,12 

F2 0,03 0,o7 0,11 0,09 0,09 0,12 

U osoby HT widoczne jest duże rozproszenie danych dla samogłoski [u], a pod wzglę
dem stopnia otwarcia także dla samogłoski [i], [y] oraz [e]. Pomiary dla głosek [a] oraz [o] 
wykazały większe zróżnicowanie w obrębie F2. Podobnie jak u pozostałych osób widocz
ne jest nakładanie się pól [e] oraz [y], związane z kontekstami TeSz, ŻeCz oraz pól [o] i [u]. 
Zakresy samogłosek [o] i [u] prawie całkowicie się pokrywają, a średnie wartości F l i F2 
wskazują na istnienie niewielkich różnic między nimi zarówno w zakresie stopnia wznie
sienia masy języka, jak i stopnia cofnięcia. Obniżenie artykulacji samogłoski [e] do [a] 
wystąpiło przede wszystkim w kontekstach DżeW, DżeF (por. rys. 85.). 
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Rys. 85. Pola samogłosek ustnych akcentowanych w mowie osoby HT. 
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U informatorki HT widoczna jest, zbliżona do wymowy pozostałych osób, realizacja 

samogłosek [i], [y], [e], z wyraźnym w stosunku do samogłosek polskich obniżeniem arty

kulacji. Artykulację akcentowanego [a] można określić jako niższą i bardziej tylną od [a] 

języka polskiego, zaś [o] oraz [u] wymawiane sąjako głoski pośrednie pomiędzy polskimi 

samogłoskami [o] i [u]. Wszystkie wymawiane przez HT samogłoski mieszczą się w gra

nicach wyznaczonych dla głosek języka ukraińskiego (por. rys. 86., 87.). 
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Rys. 86. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos HT. 
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Rys. 87. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami dla samogłosek ukraińskich. Głos HT. 

Głos KB 

Tab. 138. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos KB. 

[i] [y] [e] [a) [o] [u) 
FI 305-555 382-668 393-858 470-995 503-661 406-571 

Zakres 
F2 2135-2966 1561-2689 1395-2357 924-1835 885-1236 800-1331 

Średnia 
FI 420 557 633 771 593 453 
F2 2560 2162 1882 1462 1047 928 

V 
FI 0,16 0,14 0,15 0,13 0,07 0,10 
F2 0,09 0,13 0,09 0,16 0,11 0,11 

Wykres 88. ukazuje rozchwianą wymowę wszystkich samogłosek. Współczynnik roz
proszenia przyjmuje najwyższe wartości dla głosek [y] oraz [a]. Większe zróżnicowanie 
pod względem pionowych ruchów masy języka miało miejsce w wymowie samogłosek [i], 
[y] oraz [ e]. Samogłoski [o], [u], a także [a] wykazały większą zmienność w zakresie po
ziomych ruchów masy języka. Pola samogłosek wzajemnie się przenikają, zwłaszcza [e] 
nasuwa się na [y] w kontekstach ŻeP, TeSz, Bez, CeSz, CzeG, ŻeSz oraz na [a] w kon
tekstach CeSz, TeSz i Pe W. Realizacje [a], które wystąpiły w wyrazach zauważac' i baba 

znalazły się w polach samogłosek [o] oraz [u]. Artykulacja najniższa dla samogłoski [u] 
wystąpiła w wyrazie zupy. 
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Rys. 88. Pola samogłosek ustnych akcentowanych w mowie osoby KB. 
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Kształt czworoboku artykulacyjnego samogłosek akcentowanych jest u osoby KB 

bardzo zbliżony do obserwowanego u HT (por. rys. 89.). W stosunku do odpowiednich 

samogłosek polskich głoski [i], [y] oraz [e] wymawiane są niżej, [a] jest głoską bardziej 

tylną, zaś [o] bardziej tylną i wyższą. Akcentowana samogłoska [u] realizowana jest tak, 

jak w języku polskim. Wszystkie analizowane samogłoski, także [u] były zgodne z norma

mi ukraińskimi (por. rys. 90.). 
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Rys. 89. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos KB. 
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Rys. 90. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami 

dla samogłosek ukraińskich i polskich. Głos KB. 
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Głos NK 

Tab. 139. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos NK. 

[i] [y] [e] (a] [o] [u] 

Zakres 
FI 335-610 422-611 482-776 635-909 480-647 372-584 
F2 2168-2774 1464-2569 1486-2032 1230-1776 880-1451 805-1324 

Średnia 
FI 468 509 630 736 566 474 
F2 2538 2014 1755 1536 1140 1062 

V 
FI 0,16 0,10 0,10 0,10 0,07 0,12 
F2 0,06 0,13 0,07 0,08 0,13 0,12 

U osoby NK widoczne jest duże rozproszenie wymowy samogłoski [u]. Większe zróż
nicowanie artykulacji pod względem poziomych ruchów masy języka zaobserwowano dla 
samogłosek [y] oraz [o], pozostałe głoski wykazywały większą zmienność w zakresie ru
chów pionowych. 

Widoczny na poniższym wykresie rozrzutu (por. rys. 91.) układ punktów jest w po
równaniu z innymi osobami „skurczony" tak, że polami nakładają się wszystkie głoski. 
Podwyższenie wymowy [e] do [y] wystąpiło w kontekstach BeZ, ŻeB, a obniżenie do [a] 
miało miejsce w kontekstach TeG, TeP oraz PeW. Artykulacja najniższa samogłoski [u] 
miała miejsce w wyrazach szustyml, pokostujka2, dużo4. 
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Rys. 91. Pola samogłosek ustnych akcentowanych w mowie osoby NK. 
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Rys. 92. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos NK. 
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Rys. 93. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami 

dla samogłosek ukraińskich i polskich. Głos NK. 
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Wszystkie akcentowane samogłoski szeregu wysokiego, a także [e] mają w mowie 

NK artykulację obniżoną w porównaniu z odpowiednimi samogłoskami języka polskiego. 

Natomiast samogłoski [a] oraz [o] są realizowane wyżej i w sposób nieco bardziej tylny 

(por. rys. 92.). Wszystkie samogłoski są realizowane zgodnie z normami języka ukraiń

skiego, z tym że [i], [y] mają wyraźnie obniżoną artykulację, odpowiednio do [y] oraz [e] 

(por. rys. 93.). 

Głos SG 

Tab. 140. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos SG. 

[i] [y] [e] [a] [o] (u] 

Zakres 
FI 349-592 337-657 500-708 703-986 480-711 403-621 

F2 2298-2924 1843-2854 1607-2474 1387-1846 815-1353 837-1339 

Średnia 
FI 454 468 620 814 618 489 

F2 2655 2430 2064 1612 1081 1112 

Fl 0,16 0,17 0,08 0,10 0,12 0,12 
V 

F2 0,06 0,11 0,10 0,07 0,14 0,12 

Zróżnicowanie wymowy poszczególnych samogłosek jest porównywalne z występu

jącym u pozostałych osób. Dla głosek [i], [y] oraz [a] jest ono większe pod względem pio

nowych ruchów masy języka, zaś dla głosek [ e] i [o] pod względem ruchów poziomych. 

Poniższy wykres rozrzutu realizacji samogłosek akcentowanych (por. ry . 94.) ukazu

je stosunkowo izolowaną artykulację, z wyjątkiem nałożenia się pól [y] i [i] oraz [u] i [o]. 

W tym ostatnim wypadku głoska [u] jest przesunięta w kierunku [o], a wartości średnie Fl 

i F2 wskazują na istnienie większych różnic między nimi jedynie w zakresie stopnia wznie

sienia masy języka. Natomiast pokrywanie się pól samogłosek [y] oraz [i] wynika ze zlania 

się ich w jeden dźwięk w mowie SG - obie głoski wymawiane są zgodnie z normą dla [y] 

języka ukraińskiego. 
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U osoby SG stwierdzono wyraźne obniżenie w stosunku do samogłosek polskich wy
mowy samogłosek wysokich [i] oraz [u], a także [e] i [a). Akcentowana samogłoska [y] 
nie wykazuje przesunięcia masy języka w dół jamy ustnej, jak u pozostałych osób. Samo
głoska [o] jest wymawiana nieco wyżej i w sposób bardziej tylny od głoski [o] języka pol
skiego (por. rys. 95.). Wszystkie akcentowane samogłoski ustne są realizowane zgodnie 
z normami języka ukraińskiego, z tym że [i] oraz [y] wymawiane były w większości wy
razów tak samo, jako ukraińska samogłoska [y] (por. rys. 96.). 
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Rys. 95. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos SG. 
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Rys. 96. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami 

dla samogłosek ukraińskich i polskich. Głos SG. 
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Głos ST 

Tab. 141. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos ST. 

[i] [y] [e] [a] [o] [u] 

Zakres 
FI 337-406 356-474 385-712 515-760 453-655 303-536 
F2 2046-2746 1440-2519 1519-2310 1220-1718 987-1318 804-1198 

Średnia 
FI 371 436 558 657 512 396 
F2 2428 2023 1939 1446 1129 956 

V 
FI 0,06 0,07 0,13 0,09 0,09 0,14 
F2 0,10 0,14 0,09 0,09 0,06 0,12 

Największym zróżnicowaniem pomiarów Fl i F2 charakteryzuje się samogłoska [u]. 
W zakresie pionowych ruchów masy języka bardziej zróżnicowane są głoski [ e ], [o] oraz 
[u], zaś w zakresie ruchów poziomych [i] oraz [y]. Wymowa poszczególnych głosek jest 
dość izolowana, jedynie pola samogłosek [ e] i [y] nakładają się na siebie, co związane jest 
z wyższą i bardziej przednią wymową samogłoski [ e] w kontekstach ŻeB, ŻeCz, SzeB, 
a także PeW (por. rys. 97.). 
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Rys. 97. Pola samogłosek ustnych akcentowanych w mowie osoby ST. 
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Poniższy rysunek (por. rys. 98.) przedstawiający czworobok artykulacyjny samogłosek 
akcentowanych w mowie osoby ST ukazuje nieco inną sytuację niż u pozostałych respon
dentek. W zakresie samogłosek [i], [y] oraz [e] nie wystąpiło silne obniżenie artykulacji 
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w stosunku do tychże głosek języka polskiego. Głoski te są wymawiane niemal identycz

nie jak ich polskie odpowiedniki. Większe różnice widoczne są w zakresie [a] oraz samo

głosek szeregu tylnego, które są wymawiane zdecydowanie wyżej niż te same głoski w ję

zyku polskim. Obserwacje te potwierdza wykres średnich wartości FI i F2 z nałożonymi 

zakresami wyznaczonymi dla samogłosek polskich i ukraińskich (por. rys. 99.). Akcentowa

ne samogłoski [i], [y] oraz [e] są realizowane zgodnie z normami polskimi, chociaż miesz

czą się także w skrajnych zakresach wartości dla odpowiednich głosek ukraińskich. Samo

głoski [a], [o] i [u] wymawiane sąjak w języku ukraińskim. Taka, bliska głoskom języka 

polskiego, wymowa amogłosek przednich dziwi u osoby, która w dzieciństwie rzadko 

mówiła po polsku i kończyła szkoły ukraińskie i rosyjskie. Wydaje się bardziej prawdopo

dobne, że realizuje ona badane samogłoski zgodnie z wymową ukraińską, choć możliwe 

jest jeszcze inne wytłumaczenie obserwowanej wymowy. Sytuacja ST przypomina, opisy

wany przez E. Dzięgiel [Dzięgiel 2001a, 181], przypadek informatorki z rodziny szlache

ckiej, która z domu wyniosła znajomość polszczyzny bez cech gwarowych, zbliżonej do 

kulturalnego dialektu kresowego. Osoba ta nigdy nie chodziła do szkoły polskiej, a w co

dziennym życiu w jej domu rodzinnym często używany był również język ukraiński, po

dobnie jak u ST. Zatem możliwe, że w przypadku analizowanej osoby mamy do czyruerua 

ze szlachecką odmianą polszczyzny południowokresowej. 
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Rys. 98. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos ST. 
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Rys. 99. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami 
dla samogłosek ukraińskich i polskich. Głos ST. 

Tab. 142. Statystyki opisowe akcentowanych samogłosek ustnych. Głos WR. 

[i] [y] [e] [a] [o] [u] 

Zakres 
FI 335-549 344-630 336-739 543-817 445-635 342-600 

F2 1818-2574 1481-2423 1407-1971 1145-1773 870-1258 774-1300 

Średnia 
FI 437 470 536 694 548 438 

F2 2359 1991 1699 1378 1012 1028 

V 
FI 0,13 0,13 0,18 0,07 0,09 0,13 

F2 0,07 0,10 0,06 0,08 0,08 0,13 

U osoby WR największe zróżnicowanie artykulacji charakteryzowało akcentowaną 
samogłoskę [u]. Samogłoski [i], [y], [e] oraz [o] wykazały większe rozproszenje pomia
rów F 1, natomiast samogłoska [a] F2. Podobnie jak u innych osób widoczne jest częścio
we nakładanie się zakresów samogłosek [e] na [y] w kontekstach ŻeP, ŻeB, a także [o] 
oraz [u], co związane jest u WR z tendencją do podwyższania artykulacji głosb [o] (por. 
rys. 100.). 
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Rys. l 00. Pola samogłosek ustnych akcentowanych w mowie osoby WR. 

Podobnie jak u większości informatorek i w tym wypadku widoczne jest obniżenie 

wymowy samogłosek wysokich [i] oraz [y]. Natomiast nie wystąpiła niższa realizacja [e], 

które jest cofnięte w stosunku do [e] języka polskiego. W obrębie samogłosek [a] oraz [o] 

nastąpiło przesunięcie artykulacji ku górze jamy ustnej, zaś [ u] wymawiane jest podobnie 

jak w języku polskim (por. rys. 101.). Samogłoski [y], [e] oraz [u] wymawiane są zgodnie 

z normami ustalonymi dla odpowiednich samogłosek polskich, ale mieszczą się również 

w zakresie skrajnych wartości dla głosek ukraińskich. Wymowa bliska polskiej wydaje się 

prawdopodobna u osoby, która używa na co dzień jedynie polskiej gwary południowokre

sowej, ukończyła też cztery klasy polskiej szkoły podstawowej, a w młodości mieszkała 

na terenie Marchlewszczyzny. Pozostałe głoski odpowiadają samogłoskom ukraińskim, 

z tym że [i] jest realizowane jak ukraińskie [y] (por. rys. 102.). 
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Rys. 101. Czworobok artykulacyjny akcentowanych samogłosek ustnych. Głos WR. 
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Rys. 102. Akcentowane samogłoski ustne w porównaniu z normami 

dla samogłosek ukraińskich i polskich. Głos WR. 
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VI. Wnioski końcowe 

Podswnowanie obserwacji dotyczących artykulacji poszczególnych samogłosek znaj

duje się w odpowiednich rozdziałach im poświęconych. W tym rozdziale dokonano zesta

wienia wniosków uogólniających, nasuwających się na podstawie zestawień końcowych 

dla każdej samogłoski. 

I. Spróbujemy obecnie podsumować, w jaki sposób zorganizowana jest struktura we

wnętrzna zbiorów pomiarów FJ i F2, czyli jaki jest stopień zróżnicowania wymowy bada

nych samogłosek oraz jak się mają uzyskane wyniki do danych zawartych w literaturze 

przedmiotu poświęconej samogłoskom ustnym języka polskiego [Gonet 1993, 239-240]. 

Dla wszystkich zanalizowanych samogłosek wartości współczynnika rozproszenia 

były nieco większe lub porównywalne z obliczonymi dla odpowiednich samogłosek pol

skich. Głoskami, dla których współczynnik rozproszenia osiągał największe wartości dla 

Fl było [e], a następnie [i], [y], a największe wartości dla F2 [o], [u]. Spostrzeżenia te róż

nią się nieco od wyników uzyskanych dla samogłosek polskich, gdzie duże rozproszenie 

pomiarów Fl wykazywały [e] oraz [y], następnie nieco mniejsze [a] oraz [o], zaś artyku

lacja spójna cechowała [i] i [u]. Pod względem F2 najbardziej były zróżnicowane [y] oraz 

[e] [Gonet 1993, 245]. 

Dla głosek [i], [y] oraz [ e] parametrem bardziej różnicującym był u większości osób 

stopień otwarcia. U osoby ST wystąpiło większe zróżnicowanie w zakresie poziomych 

ruchów masy języka przy wymowie samogłoski [i], u osób HK, ST i WR [y ], zaś u SG [ e]. 

Samogłoska [o] u wszystkich kobiet - z wyjątkiem ST i WR -była bardziej zróżnicowania 

w zakresie poziomych ruchów masy języka. Dla samogłosek [a] oraz [u] sytuacja przed

stawiała się w sposób zróżnicowany. 
Większość samogłosek wymawianych przez AR oraz WR cechowało większe rozpro

szenie pomiarów F 1, u HK miała miejsce sytuacja odwrotna. Pozostałe osoby nie wyka

zywały w tym względzie wyrazistych tendencji. 

2. U wszystkich badanych osób wystąpiło nałożenie się pól samogłosek [e] oraz [y], 

obserwowane także w języku polskim, a u większości także nałożenie się pól samogłosek 

[a] i [e] oraz [o] i [u]. Jak już była wyżej mowa wysoka, podwyższona w kierunku [y] ar

tykulacja samogłoski [ e] występowała w kontekstach związanych głównie z wyrazami żeb, 
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żep, żesz, hes, bez oraz tesz, też i łączyła się z szybszym tempem i co za tym idzie mniejszą 
starannością mówienia. Reliktów dawnego e pochylonego można szukać jedynie w wyra
zach tesz, też, a także naszego (SG), pożeczki (HT). Natomiast nakładanie się zakresów 
samogłosek [ e] i [a] było spowodowane obniżoną wymową [ e] w kontekstach spółgłosek 
wargowych oraz dziąsłowych. Jedynie u osoby HK wystąpiło podwyższenie artykulacji 
[a] do [e] w kontekście KaŻ. 

U informatorek HT, NK, SG oraz WR wystąpiło silniejsze niż u pozostałych osób na
kładanie się zakresów samogłosek [o] i [u]. U HT, SG i w mniejszym stopniu NK jest to 
spowodowane tendencją do obniżania artykulacji akcentowanego [u], zaś u WR tendencją 
do podwyższania artykulacji głoski [o]. 

Ponadto u osoby SG miało miejsce całkowite nałożenie się na siebie pól samogłosek 
[i] oraz [y]. Obie głoski realizowane są jako ukraińskie [y] lub samogłoska pośrednia mię
dzy ukraińskimi [i] oraz [y]. 

3. Realizacja wszystkich zbadanych samogłosek mieści się w normach wyznaczonych 
dla samogłosek języka ukraińskiego (por. rys. 103.). U większości respondentek wystąpi
ła silnie obniżona wymowa samogłosek [i] oraz [y]. Jedynie u ST nie zaobserwowano wy
raźnego obniżenia artykulacji obu tych głosek, a u SG głoski [y]. Akcentowana samogłos
ka [i] realizowana była zgodnie z normą dla ukraińskiego literackiego [y ], a głoska [y] jako 
dźwięk pośredni między ukraińskimi [y] oraz [e], bliski polskiej samogłosce [e]. U więk
szości kobiet, z wyjątkiem AZ i ST, samogłoski [o] i [u] były wymawiane jako głoski po
średnie pomiędzy ukraińskimi literackimi [o] i [u], różniące się między sobą jedynie stop
niem wzniesienia masy języka. U HT i SG różnice te były niewielkie, co spowodowane 
było tendencją do niższej niż u pozostałych kobiet artykulacji akcentowanego [u]. Z poło
żenia względem siebie norm ukraińskich wynika, że nakładanie się zakresów samogłosek 
[o] i [u] jest także właściwością literackiego języka ukraińskiego. 
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Rys. 103. Akcentowane samogłoski ustne w mowie informatorek w porównaniu z normą 

dla samogłosek ukraińskich. 

W mowie wszystkich informatorek zaznaczyły się wpływy gwar ukraińskich, przeja

wiające się przede wszystkim w tendencji do obniżania wymowy akcentowanych samo

głosek wysokich [i] oraz [y], a u HT i SG także [u]. Zjawisko to nie wystąpiło w mowie 

ST, która realizowała wymienione głoski zgodnie z ukraińską normą literacką. U SG ob

niżona artykulacja miała miejsce przy wymowie samogłoski [i], natomiast [y] realizowane 

było zgodnie z normą ukraińską. Wpływ ukraińskiej wymowy gwarowej zaznaczył się 

również w obniżaniu artykulacji samogłoski [ e] w kontekście spółgłosek dziąsłowych i war

gowych. Poza tym głoski [e], [a], [o] oraz [u] realizowane były tak,jak w literackim języ

ku ukraińskim. 

Z wpływem języka ukraińskiego wiąże się także brak w mowie badanych osób od

miennych kontynuantów dawnych samogłosek pochylonych a, e oraz ó. Jedynie w wyra

zach tesz, też, naszego (SG), pożeczki (HT) możemy mieć do czynienia z inną od pozosta

łych realizacją samogłoski pochylonej e. 
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Zanalizowane samogłoski częściowo mieszczą się także w zakresach wyznaczonych 

dla akcentowanych samogłosek ustnych języka polskiego, co spowodowane jest bliskim 

pokrewieństwem obu języków. W stosunku do samogłosek polskich u większości kobiet 

głoski [i], [y] oraz [e] mają obniżoną artykulację. Samogłoska [a] jest wymawiana w spo

sób bardziej tylny, natomiast [o], a zwłaszcza [u] mieszczą się całkowicie w normach pol

skich, choć u osoby HT głoska [u] znajduje się już na skraju wyznaczonego zakresu. U trzech 

respondentek, bliżej centrum normy polskiej, a nie ukraińskiej, oprócz samogłoski [u], 

znalazły się także głoski: [o] u AZ, [a] u HK i [e], a także [y] u WR. Z całej zbadanej gru

py te trzy kobiety były najstarsze, urodzone w latach 1909 - 19 I 9, ukończyły 2-4 klasy 

polskiej szkoły podstawowej i w domu rodzinnym mówiły tylko po polsku. Przypadek 

odosobniony stanowi osoba ST, u której bliska polskiej wymowa samogłosek [i], [y] oraz 

[ e] może być rezultatem posługiwania się szlachecką odmianą polszczyzny południowo

kresowej. 

Natomiast u osoby HT, która urodziła się już w Kazachstanie i kończyła jedynie ro

syjską szkołę podstawową, a w domu na co dzień posługuje się językiem ukraińskim 

wszystkie analizowane samogłoski, nawet [u], znalazły się na skraju norm polskich i w cen

trum norm ukraińskich. 

Wykres 105. ukazuje czworoboki artykulacyjne akcentowanych samogłosek ustnych 
wymawianych przez wszystkie badane osoby. 
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