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Ma³gorzata I¯YKOWSKA

Polszczyzna uczniów tzw. szkó³ utrakwistycznych

na Œl¹sku w po³owie XIX wieku

Zeszyt ucznia podopolskiej szko³y elementarnej, licz¹cy sobie dziœ 150 lat,
spoczywa³ zapomniany na strychu budynku mieszkalnego w Zawadzie, zatkniê-
ty miêdzy elementy konstrukcji dachu. Znaleziono go dopiero podczas rozbiór-
ki i – na szczêœcie – wypo¿yczono mi do zbadania. Po sporz¹dzeniu odbitki
kserograficznej i mikrofilmu odda³am go w³aœcicielom. Skromny zeszycik, czê-
œciowo zniszczony przez myszy, okaza³ siê niezmiernie ciekawym zabytkiem
polszczyzny œl¹skiej z okresu tzw. szkolnictwa utrakwistycznego, tj. dwujêzycz-
nego, na pruskim Œl¹sku przed wprowadzeniem ustawy szkolnej z 28 wrzeœnia
1872 roku, zabraniaj¹cej u¿ywania jêzyka polskiego.

Rok 1848, rok Wiosny Ludów, charakteryzowa³ siê ogólnym odwrotem od
silnego nacisku germanizacyjnego. Od kiedy radc¹ szkolnym przy rejencji opol-
skiej zosta³ ks. Bernard Bogedain, pojawi³ siê w szko³ach jêzyk polski1. Od na-
uczycieli wymagano wiêc bieg³ej znajomoœci obu jêzyków. Seminaria nauczy-
cielskie w G³ogówku i Pyskowicach (a od ok. 1850 roku tak¿e w Prószkowie2)
kszta³ci³y przysz³ych nauczycieli równie¿ w dziedzinie polszczyzny literackiej3.

Szko³y utrakwistyczne mia³y w za³o¿eniu dostarczaæ podstaw jêzyka niemiec-
kiego uczniom mówi¹cym w domu po polsku, ale równolegle pozwala³y

1 J. Byczkowski, Ludnoœæ polska na pograniczu Œl¹ska Opolskiego i Dolnego 1848–1914,
Opole 1969, s. 30.

2 J. Madeja, Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Œl¹sku w wiekach XVIII
i XIX (1763–1848), Katowice 1960, s. 221.

3 Ibidem, s. 36.



kszta³ciæ siê w jêzyku ojczystym. Coroczne wizytacje inspektorów szkolnych
ocenia³y postêpy uczniów w mowie i w piœmie w obu tych jêzykach4. Sam ks.
Bogedain wizytowa³ szko³y œl¹skie, zachêca³ do pog³êbiania znajomoœci jêzyka
polskiego, wyda³ te¿ œpiewnik polskich pieœni. Niestety, po jego œmierci w 1860
roku atmosfera przychylnoœci dla polszczyzny w szko³ach skoñczy³a siê bezpo-
wrotnie. Ju¿ w 1863 roku znacznie ograniczono jej stosowanie, a od 1872 roku
– jak wiadomo – ca³kowicie zakazano5.

Z oczywistych wzglêdów polszczyzna œl¹ska w tym okresie to przede wszyst-
kim zespó³ gwar wiejskich o specyficznych cechach fonetycznych, leksykal-
nych i frazeologicznych. Szko³a jako instytucja stanowi³a wzorzec poprawnoœci
i stylistycznej og³ady dla ogó³u mieszkañców okolicznych wsi.

Treœci nauczania zawarte w zeszycie zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e w jêzyku pol-
skim udostêpniano uczniom wiedzê niekoniecznie elementarn¹ i pospolit¹ oraz
¿e wymagano od nich pewnej sprawnoœci pos³ugiwania siê polszczyzn¹6.
Œwiadcz¹ o tym zarówno tematy poszczególnych lekcji (istota cz³owieczeñ-
stwa), jak i æwiczenia stylistyczne, podobne do zadawanych uczniom w szko³ach
wspó³czesnych (list, ¿yczenia, sprawozdanie).

Zeszyt jest niewielki, 10,3 cm × 16,8 cm, zosta³ zszyty rêcznie z ró¿nych kar-
tek, linie wykreœlono o³ówkiem. Jest pozbawiony ok³adki, brak równie¿
pocz¹tku, a pierwsze 18 kart zosta³o uszkodzone przez myszy. Zawiera 83 zapi-
sane strony oraz trzy puste karty na koñcu.

Pisany by³ przez dwoje dzieci, brata i siostrê, Lorenza i Margaretê Pikosów,
mieszkañców Zawady i uczniów tamtejszej szko³y. Prawdopodobnie brat wczeœ-
niej ukoñczy³ szko³ê i przekaza³ rozpoczêty zeszyt m³odszej siostrze, która pro-
wadzi³a go dalej. Pierwsz¹ i zarazem wiêksz¹ czêœæ zapisów (do s. 54) spo-
rz¹dzi³ Lorenz Pikos, zapewne dobry uczeñ, pismo jest bowiem staranne, zdra-
dza znajomoœæ zasad kaligrafii. Margareta Pikos (od s. 55) pisze znacznie mniej
starannie i robi wiêcej b³êdów.

Wydaje siê, ¿e zeszyt by³ zapisywany sukcesywnie przez kilka lat z rzêdu.
Datowany jest trzykrotnie: na s. 18 nieczytelnie, na s. 38 z ca³¹ pewnoœci¹ jest
rok 1855. Trzecie datowanie jest poœrednie: Margareta Pikos pisze na s. 75 o so-
bie, ¿e urodzi³a siê 13 lipca 1843 roku i ma 13 lat, 6 miesiêcy i 11 dni. Wynika
st¹d, ¿e zapisa³a te s³owa 24 stycznia 1857 roku.
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4 Por. Cz. Glensk, wstêp do zespo³u dokumentów Kreisschulinspektion Oppeln, w zbiorach
Archiwum Pañstwowego w Opolu, 1963.

5 J. Madeja, op. cit., s. 51.
6 Por. U. Burzywoda, Dziewiêtnastowieczna polszczyzna literacka Górnego Œl¹ska, [w:] Pol-

szczyzna Œl¹ska. Historia i wspó³czesnoœæ, red. B. Wyderka, Opole 1997, s. 37–52.



W zeszytach uczniowskich w tym okresie na ogó³ wspó³istnia³y teksty nie-
mieckie i polskie: „[...] pisano czêsto na przemian na jednej linii po niemiecku,
a na nastêpnej po polsku, treœæ zaœ dyktanda lub wypracowania by³a podana po
niemiecku i w dos³ownym t³umaczeniu po polsku”7. Nasz zeszyt jest jednak
w ca³oœci zapisany po polsku.

Wiêkszoœæ tekstów w nim zawartych sprawia wra¿enie dyktowanych przez
nauczyciela. Œwiadczy o tym ich organizacja, narzucony porz¹dek, numerowa-
nie i tytu³owanie poszczególnych punktów, np.: „5. Grunt: w Zowadzie iest 600
are 6. Urodzaie: w Zowadzie iest grunt urodziayny na zyto Kartofle 9. Zna-
komitosci: na Zowadzie iest cz³o [‘c³o’ – M.I.] feierstrownia [‘leœniczówka’,
z niem. Försterei – M.I.), Palarnia na spyrytus, Karcz[ma] folwark iszko³a”
(s. 12–13). Równie¿ tzw. wskaŸniki zespolenia w zdaniach z³o¿onych maj¹ ro-
dowód ksi¹¿kowy, œwiadcz¹ wiêc o pewnej starannoœci opracowania: poniewa¿,
a¿eby itp. Wskazywaæ na to mo¿e tak¿e zawartoœæ doœæ d³ugich, rozbudowa-
nych zdañ: „Czasie najwiêkszego mrozu w zimie chodzio³ pewny rzimski ce-
ladnik od domu [do] domu bardzo ubogo ubrany, zêbami zgrzita[j¹]c od wiel-
kiego mrozu, drz¹c powszystkich cz³onkach cia³a” (s. 48).

Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e czêœæ tekstów to tak¿e samodzielne prace pi-
semne uczniów. Nie³atwo to wprawdzie udowodniæ, poniewa¿ poziom precyzji
opisu oraz styl wypowiedzi niemal nie odbiega w nich od tekstów wyraŸnie dy-
ktowanych. Sk¹din¹d wiadomo jednak, ¿e umiejêtnoœæ sformu³owania oficjal-
nego tekstu u¿ytkowego, takiego jak ¿yciorys (tzw. Lebenslauf), stanowi³a jed-
no z podstawowych kryteriów oceny opuszczaj¹cego szko³ê ucznia. Wzór
takiego ¿yciorysu, pisany rêk¹ Margarety, znajduje siê i w tym zeszycie:

[s. 75] Opisanie mego zycia. Ia siê narodzie³a wewsi Zowadzie wkrysie
opolskim 1843 roku 7 miesiêcy 13 dnia iestem stara 13 lat 6 miesêcy 11 dni.
Namiono mi iest Margarytcha Pikoss Moy Oycic iest stary
57 lat 1 mies¹c 11 dni Moia Matka iest stara 55 lat 8 miescy 6 dni Mam
6 brat Iozef Urban Iocha bartek Krystek Lorêz. Mam 4 siostrow
Ulka Maryna Ewa Kasia Moiemu Oyciu iest namiono
[s. 76] Iochan Pikoss Moei Mactze [tak! – M.I.] iest namiono Krystyna aporo
dzie Baron Moyi oycic iest wycuznikiem Ja napocona do szko³y
6 rok azdo dzisa nucy³ siê pisac rachowac Katechizmusu itd.

Dodajmy, ¿e w³aœciwy Lebenslauf zawiera³ obowi¹zkowo wersjê niemiecko-
jêzyczn¹, po której nastêpowa³a dodatkowo wersja polska. Taki uk³ad tekstu
obowi¹zywa³ a¿ do roku 1872, po czym zosta³ zlikwidowany. Odt¹d ¿yciorys
mia³ postaæ wy³¹cznie niemieck¹, stopniowo te¿ zyskiwa³ na d³ugoœci i rozmai-
toœci przywo³ywanych faktów. W naszym zeszycie znajduje siê wy³¹cznie wer-
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7 J. Madeja, op. cit., s. 170.



sja polska, co mo¿e poœrednio dowodziæ, ¿e do pisania po niemiecku s³u¿y³ osob-
ny zeszyt; trudno bowiem przypuszczaæ, aby nauczyciel poprzesta³ na pokazaniu
uczniom, czyli kszta³c¹cym siê obywatelom pañstwa pruskiego, wy³¹cznie pol-
skiego wzoru tekstu urzêdowego.

Do grupy oryginalnych tekstów uczniowskich mog¹ ponadto nale¿eæ np. Pis-
mo do Rodziców (s. 16), Winszowanie do rodziców (s. 37–38), Opisania, czyli
opisy takich budynków publicznych, jak szko³a (s. 8), koœció³ (s. 44–45), z naj-
wiêksz¹ pewnoœci¹ tak¿e Opisanie moiego domu:

[s. 41] Nro 28
Opisanie moiego domu

Moy dom lezy we wsi Zowadzie wpo³ wsi przy wieyskiey drodze.
Moy dom iest zdrzewa budowany s³om¹ pokryty. Wmoim domie
znayduie siê iedna izba iedna komora, chlyw stodo³ka, gora, jata
dwa okna czwioro drzwi8. Wmoim domie iest siedem osob oyciec
matka 1den wielki brat dwie wielkie siostry a 1dna
[s. 42] ma³a siostra a ja. My chowamê dwie krowy dwie swinie. Moy oyciec
iest wycuznikiem nazywa siê Iochan Pikos

Najwiêksz¹ czêœæ tekstów poœwiêcono wychowaniu religijnemu. Znajdujemy
tu objaœnienie znaczenia sakramentów (s. 6), skutków grzechu pierworodnego
(s. 2) i innych grzechów (s. 58–59), natury grzechu (s. 3–6), typologiê grzechów
(np. s. 21–22, 26–28, 62–64), przymioty Boga (s. 46–47, 50–51, 51–53), opis
historii biblijnych (s. 1), ksi¹g Pisma œw. (s. 39–40, 53–54) itd. Dla przyk³adu
podajê tekst o siódmym i ósmym przykazaniu Bo¿ym:

[s. 26] Nro 19 Ktorzi grzesz¹ przeciwko 7dmemu przi[k] [...]9 boskiemu.
Rabierz [...] wa³tem cudze dobro Bie [...] zi potai [...]
adobrze sobie zap³acic kaz¹. M³ynarze ktorzi powiezone dobra
bier¹. Czelatka która iest niewierna która wynosii niscy.
Dziatki na które oycowie nak³adai¹ aone siê nie ucz¹.
Oycowie ktorzi mai¹ piêni¹dze a dziatek niedai¹ nauczyc potym
dziatki niemog¹ sobie chleba zarobic Ci wszyiscy [...] ubogich
uciskai¹. Ci w [...] rzi drugich
fa³sywie swiac¹. Ktorzi fa³sywie przisi¹gai¹. Obmowoy ktorzi blizniego
obmowiai¹ abymu szkodzic nas³awie Ob³udnicy ktorzi na oko dobrze
mowi¹ akrom oczu zle. Podchlypczy ktorzi siê podchlybiai¹ aby sobie
jak¹ ³aszkê ublizniego ziednac. Platkarze ktorzi radzi plotkow
s³uc[h] [...] i ie roznos¹ [...]
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8 Por. J. Basara, Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich, cz. 1: Dom miesz-
kalny, Wroc³aw 1964, s. 37.

9 W tekœcie Ÿród³owym wielokropek w nawiasie kwadratowym oznacza, i¿ w tym miejscu ze-
szyt by³ uszkodzony, co uniemo¿liwi³o odczytanie zapisu.



Z wiedz¹ religijn¹ s¹siaduj¹ informacje przyrodnicze, np. O po¿ytku powie-
trza (s. 7), O po¿ytku kartofli (s. 57–58), O lnie (s. 59–60), a tak¿e opisy œrodo-
wisk przyrodniczych (jak powiedzielibyœmy dzisiaj – ekosystemów), spe³nia-
j¹ce tak¿e funkcjê æwiczeñ stylistycznych, np. Opisanie pola (s. 64–65),
Opisaniy lasa (s. 65–66), Opisanie ³¹ki (s. 72). Wymagano zreszt¹ od uczniów
nie tylko sporz¹dzenia opisu, lecz tak¿e znajomoœci i umiejêtnoœci zastosowania
innych gatunków tekstu, takich jak list (Pismo do rodziców, s. 16), ¿yczenia
(Winszowanie do rodziców, s. 37–38), a nawet sprawozdanie z wizytacji szkol-
nej (s. 25–26), choæ ten tekst jest byæ mo¿e dyktowany przez nauczyciela:

wpi¹tek o 11tei godzinie do po³udnia na wizytacyi skolnei byli
z Oppola fararz i Rentmeister Rudolph aze Sza³kowitz fararz
i schulinspechtor pan Bumki zewsi szo³tys urzêdowy dozorca
szkolny byli przitomni na wizytacyi by³o 68 dziatek przitomnych
6 ich nieby³o. Nayprzod by³y dziatki te wiêksze by³[y] [...] fararza z Oppola

osakramêcie [...] [kr]amêcie poku[ty] um [...]
[s. 26] rozni koñ od wo³u. Potym czyta³y wszystkie klaszy. Na
ostatku by³o siê pytano od nauczyciela ziemi opisania i
niemieczkiey mowy. Na koniec zmowi³y pacierz dziatki i
s³y do domu. L. P. Amen

Zapisywano tak¿e umoralniaj¹ce historyjki fabularne, np. Historia o czelad-
niku (s. 48–49), O Frydrychu ogrodniku (s. 56–57), Mi³osierny Ernest (s. 60–
61), Pilna Augusta (s. 71) i in. Przytaczano przyk³ady z historii staro¿ytnej lub
¿ycia przyrody œwiadcz¹ce o po¿ytkach p³yn¹cych z wyrabiania sobie pozytyw-
nych cech charakteru:

zchêci¹ pilny rano wcas wstawa bez wrzasku itrzasku,
pilnymu iest ka¿dy dzien krotki Pilny sobie ziedna s³awê uludzi
P - s - nazbiera bogactw du[h]ownych [...] zahowuie od
te [...] ilnosc
Egipcyianie byli pilni poniewa¿ budowali kana³y iopusty nad
nilem ktoremi mogli wodê spuscic izastawic. Leniwy niech siê
przypatrzi na mrowkê ina pszco³kê [n]iech siê uczy pracowitosci, pilnego
nie trzeba przegani [...] [P]ozwalac

Czasem historyjki te wspominaj¹ o wielkich ludziach z odleg³ej przesz³oœci,
np. Kartezjusz (s. 62), czasem s¹ to pisane proz¹ bajki o fabule rodem z Ezo-
pa10, znane tak¿e Lafontaine’owi, jak Lew i mysz (s. 42–43)11:
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10 Zob. np. Fedrus, wyzwoleniec Augusta, Bajki Ezopowe, prze³. P. Gruszka, Gdañsk 1999, s. 123.
11 „Jak mo¿na, wdziêcznoœæ ludzi trzeba jednaæ sobie. Czêsto cz³ek mniejszy od nas, a w po-

trzebie s³u¿y. Na dowód prawdy dwie bajki sposobiê, Choæ zbiór dowodów jest du¿y. Wprost pod
lwie pazury Szczur, ot p³ochy letkiewicz, skoczy³ z ziemnej dziury.. [!] Król zwierz¹t, godnym



[s. 42] Nro 29
Lew i mysz. Razu jednego leza³ lew wcieniu lasa i spa³.
Tam przys³a myszka wcichosci nad nim On postrzyg³ myszkê i chcia³ i¹ zabic,
i mowie³ ty mas umrzyc: rzek³a myszka do niego coz by ci za s³awê
przynios³o, gdybys takie ma³e zwierz¹dko [z]abi³. Lew u³agodniony darowa³ temu
zwierz¹dku wolnosc. Myszka odlatowa³a skakaniem i mowiy³a ia siê mogê
kiedy tobie przys³uzyc. Za kilka tygodni by³ lew dopadniony
[s. 43] znieostroznosci do sieci mysliwca, Takze niemog³ znalesc dziury
coby ni¹ wylaz³ powrozy i wêz³ê by³y mocno zwi¹zane. Wy³ lew poca³em
lesie zewszystkie zwierzêta powystrasa³ tak ze siê wszystkie pokry³y.
Przys³a ma³a myszka i rzek³a czekey ia ci ieszcze bêdê ponocn¹: tedy
pocy³a myszka swoiemi ostrymi zêbami powrozy i wêz³y grysc, tak¿e
nied³ugo wygryz³a tak¹ dziurê ze lew mog³ ni¹ wylesc. Gdy lew
odhodzio³ mowi³ prawdzie nays³absy naymnieysy mo¿e bydz pozyteczny

Mora³ z bajki jest zgo³a inny w ka¿dej z wersji, trzeba jednak przyznaæ, ¿e
wniosek kierowany do uczniów szko³y elementarnej o po¿ytecznoœci nawet naj-
mniejszej istoty jest w³aœciwszy, o wiêkszej wartoœci wychowawczej.

Jest tak¿e w zeszycie kilka praktycznych wskazówek dotycz¹cych szko³y,
sposobów zdobywania wiedzy i rozlicznych po¿ytków p³yn¹cych z nauki szkol-
nej i czytania ksi¹¿ek: Sposoby uczenia siê (s. 17–18), Dlaczego dziatki chodz¹
do szko³y (s. 23–24), O po¿ytku pisma (s. 73), Jak siê uczyæ (s. 79–80). W cza-
sach, gdy nauka szkolna dzieci by³a dopustem bo¿ym dla rodziców, gdy¿ odry-
wa³a od pracy na roli tak po¿¹danych robotników, czytanie ksi¹¿ek zaœ ucho-
dzi³o za karygodny objaw lenistwa, teksty te mia³y za zadanie wrêcz usprawiedli-
wiaæ potrzebê nauki, nadawaæ w³aœciw¹ rangê d¹¿eniu do wiedzy.

[s. 8] Opisanie sko³y, Szko³a iest to dom gdzie siê dziatki na naukê
schodz¹. Weszkole siê ucz¹ czytac piszac i rachowac. Ziemie opisanie
na pamiêc. Katechismuszu, history Weszkole znaydui¹ siê dziatki
Naucyciel, szko³y siê znaydui¹ Wewsziach i wmiasztach, Weszkole
Znaydui¹ [...] [tab]ule ³awki:
[s. 24] Nro=17. Co za pozytek mamy zczytania ksi¹zek. Przez czytanie dobrych

ksi¹zek
mozemy rozmyslac cosmy czytali. Przez czytanie dobrych ksi¹zek posie=
lamy duszê naszê do dobrego. Przez czytanie mozemy siê rozmaytych nauk
nauczyc. Przez [...] [zy]tanie mozemy siê dowiedzi[ec] [...] swiecie dzia³o ico
siê [...] czytanie
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bêd¹c królewskiej korony, £askawym gestem ¿ycie mu darowa³. Dobrodziejstwo da³o plony,
Choæ któ¿ mniema³by szalony, By lew szczura potrzebowa³? Aliæ gdy z lasu lew wyskoczy³ na
³ów, Dosta³ siê w matniê. Ryk nie wyrwa³ go z opa³ów. Szczur nadbieg³, oczko w sieci przegryz³
tak udatnie, ¯e siê wnet porwa³y wniki. Cierpliwoœci i czasu pewniejsze wyniki, Ni¿ zajad³oœci
i sza³u”. J. Lafontaine, Bajki, prze³. S. Komar, Wroc³aw 1951, s. 54.



Interesuj¹cym tekstem jest poni¿szy opis w³asnej miejscowoœci, wartoœciowy
nie tylko jako dokument historyczny, lecz tak¿e jako dowód troski w³adz szkol-
nych o – jak powiedzielibyœmy wspó³czeœnie – œwiadomoœæ regionaln¹ uczniów:

[s. 10] Nomro 8
Opiszanie wsi Zowady
1 Po³ozynie, Zowada lezy wprowincyi sl [...] cyi opolskiey
Zowada siê graniczy z Lubosiczami Z Kemp¹ z Wêgrami z Kolanowitzami

3 Komu nalezy, Zowada nale¿y nayiasneyszymu Krolowi Frydrykowi
Wi: 4temu 4 Wielkosc w Zowadzie iest 430 dusz 16 zegrodnikow 7 rolnych
chalupnikow 2 [...]
swoich inni ze swego gruntu aniektorzi mog¹ jesce zboza przedac.
5 Grunt w Zowadzie iest 600 are folwarku iest 4000 Jutrzisk gruntu
6 Urodzaie w Zowadzie iest grunt urodziayny na zyto Kartofle ale
na psy [...] kê ina Iêczmien ni [...]
Chesciianie hodz¹ do Opola do Koscio³a Wanielickiey [‘ewangelickiej’ – M.I.] wiary
nazowadzie iest
ma³o: tylko s¹ 15 wanielikow a 1 zyd. 9 Znakomitosci na Zowadzie iest cz³o
feierstrownia, Palarnia na spyrytus, Karcz [...] folwark iszko³a

Tak bogatej i kompletnej informacji o Zawadzie nie znajdziemy ani w S³ow-
niku geograficznym Królestwa Polskiego12, ani te¿ w s³ynnym Werter-Register13.

Na tle innych tekstów zawartych w naszym zeszycie, z regu³y konkretnych
i pozbawionych sentymentów, szczególnie wyró¿nia siê pieœñ ¿a³obna, poœwiê-
cona œmierci ma³ego dziecka:

Piesn
Cze mu tak prêdka Panna bierzes mnie zeswiata
u krocie³es mi zycia ah gdzie moie lata zy³em kilka miesi¹czy
kilka dni naswiecie rozkaza³es mi panie zyc wpaniejskim
kwiecie Kohanego rodzicam da³es mi by³ Panie
teraz mie smierc podciê³a rzewliwe p³akanie
[s. 81] Rocicom serca za³osc z oczy siê lzy le j¹ mnie kohanego
straciwszy serdecznie boiei¹ Doznawamem Rodzicow myh
wielkiej mie³osci oni smutku doznaj¹ zkosci mich zgnie³osci

Pieœñ ta, napisana w 1. osobie, poza wyra¿eniem ¿alu z powodu przedwczes-
nej œmierci, zawiera tak¿e kilka wierszy poœwiêconych rodzicom, w tym po-
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dziêkowanie za dar ¿ycia, a nastêpnie podziêkowanie wszystkim uczestnikom
pogrzebu. Pieœni tego typu pisane by³y nierzadko specjalnie na pogrzeb okreœlo-
nej osoby, a twórcami ich bywali miejscowi nauczyciele. Nic wiêc dziwnego,
¿e tekst taki znalaz³ siê w zeszycie szkolnym.

Jêzyk tekstów zamieszczonych w zeszycie wykazuje wszelkie cechy, jakich
mo¿na by oczekiwaæ w tym okresie historycznym i w tych okolicznoœciach.
Jednak wspó³czesny czytelnik mo¿e byæ zaskoczony tym, ¿e niemal brak tu ger-
manizmów. Do nielicznych wyj¹tków nale¿y feierstrownia, w³aœciwie hybryda
z polskim sufiksem z³o¿onym -ownia, oparta na b³êdnym zreszt¹ temacie nie-
mieckim, idzie tu bowiem o leœniczówkê, do dziœ przez tamtejszych mieszkañ-
ców zwan¹ „fesztrowni”. Ponadto zdarza siê dwukrotnie okreœlenie funkcji pub-
licznej wyra¿one terminem niemieckim (Rentmeister, schulinspechtor), zgodny
z niemieck¹ norm¹ jest tak¿e sposób zapisu miejsca i daty powstania oficjalne-
go pisma („Lorenz Pikos aus Zowada von 24hn Januar 1855 Jahr”). Kalk¹
sk³adni niemieckiej jest okreœlanie wieku osób, zawarte w ¿yciorysie Margare-
ty: „jestem stara 13 lat, mój ojciec jest stary 57 lat” itd. Zupe³nie odosobnionym
przypadkiem jest tu zapis usha („cz³owiek wg³owie ma (...) dwa usha azeby
s³ysa³”), który obrazuje bezradnoœæ œl¹skiego ucznia, a mo¿e tak¿e nauczyciela,
wobec osobliwej odmiany rzeczownika ucho. Oceniaj¹c ich umiejêtnoœci, nale-
¿y jednak mieæ stale na uwadze fakt, ¿e polszczyzna œl¹ska odciêta by³a od
Ÿród³a ¿ywej, zmieniaj¹cej siê mowy, dziêki czemu sk¹din¹d przechowa³a sto-
sunkowo du¿o archaizmów, ale przy tym nieuniknione sta³y siê pewne b³êdy,
zw³aszcza w trudnych przypadkach.

Spoœród cech dialektalnych, jakie obserwujemy w zeszycie, na plan pierwszy
wysuwa siê mazurzenie. Liczba b³êdów sk³ania do przypuszczenia, ¿e zarówno
uczniowie, jak i nauczyciel pope³niali je z tym samym nasileniem, nie odró¿niaj¹c
szeregów s:š, z:�, c:è, O:P. Wystêpuje tu wiêc zapis dusy, grzesyæ, sko³y, co³a, tycy,
naucyciel obok piszac, wmiasztach, szkórê, s³oncze, praczowac, niemieczkiej. Praw-
dopodobnie jest to zwi¹zane z brakiem wzorców ortograficznych nowszych ni¿ sta-
re druki, na których jedynie mo¿na by³o siê opieraæ w edukacji szkolnej. Wahania
w obrêbie u¿ycia spó³g³osek szczelinowych obejmuj¹ i takie przypadki, jak miêkka
wymowa spó³g³osek szumi¹cych, do dziœ spotykana w gwarach œl¹skich, jednak
zwi¹zana terytorialnie raczej z obszarem Œl¹ska Cieszyñskiego; w naszym tekœcie
znaleŸæ mo¿na przyk³ady: czienky (‘cienki’), Boze czia³o, kszi¹g.

Samog³oski pochylone14 s¹ zapisywane zgodnie z wymow¹, a wiêc á jako o,
np.: obmowiai¹, roskozowac, sorniki. Pojawia siê te¿, byæ mo¿e hiperpoprawny,
zapis platkarze zam. plotkarze. Pochylone é wystêpuje jako y, np.: cysarstwa,
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cztyry, grzychu, kazdymu, ogrzywa, oswiyca (‘oœwieca’), pilnymu, pocy³a (‘po-
czê³a’); podchlybczy (M. lm.), podchlybiai¹, podroznymu (‘podró¿nemu’), poly-
wa, postrzyg³ (‘spostrzeg³’), powietrzy (M. lp.), rzyki, syroki, szczyrego, uczynia siê,
umrzyæ, zycynia, i to w pozycji zarówno po spó³g³osce twardej, jak i po miêkkiej.
Pochylone ó zosta³o zapisane tu i ówdzie jako o: donios (‘doniós³’), obmow[c]y, co
mo¿e œwiadczyæ o zachowaniu niezmienionej artykulacji o, mimo zachodz¹cych na
s¹siednich obszarach procesach pochylania ku u lub dyftongizacji15.

Rozszerzenie artykulacji i przed pó³otwartymi spowodowa³o czêsto tu wystê-
puj¹cy zapis w postaci -‘e-: czcieli, czynieli, mie³osierdzia, mie³owali, mowie³,
mowie³a, narodzie³a, odst¹pieli, posielamy, prosiemy, spierutusu, stracie³o,
utraciemy, widziemy, zgnie³osci, zniemi, zmie³owa³. Analogicznie y przed
spó³g³osk¹ nosow¹ wskutek rozszerzenia artykulacji postrzegane jest przez
œl¹skiego ucznia jako e: asereskiemu (‘asyryjskiemu’), naywiêksem, naywspa-
nialsem, przemusa, œwiêtem (przymiotnik w Ms. lp.).

Owocem tendencji do wymiany e³>o³ s¹ zapisy: chodzio³, iwyhodzio³, mo-
wio³, skr¹cio³, swiecio³, szkrzysio³ (‘wskrzesi³’), wstopio³ (‘wst¹pi³’), a nawet,
jak siê zdaje, hiperpoprawne prosia³ (‘prosi³’).

W zakoñczeniu form trybu rozkazuj¹cego na znacznym obszarze Polski,
w tym równie¿ na Œl¹sku, nastêpuje przesuniêcie ku przodowi artykulacji a, co
w naszym tekœcie zaowocowa³o zapisem: czekej, spodziewei.

Nosówki w dialekcie œl¹skim s¹ szczególnie charakterystyczne. W wyg³osie
wyrazu pojawiaj¹ siê niemal stale formy w³aœciwe dla wieku XIX, jak np.
g³owê, swoiê dusê, pociechê moiê, praw¹ stronê, a tak¿e cuiê, bêdê, chczê, nie-
mogê, zyczê; tak¿e nosówka tylna: starai¹, zastêpui¹, pochodz¹, poid¹. W œród-
g³osie zapis nosówek wygl¹da nastepuj¹co: dla ê – dêby, dziêkujê, gêsi, iêzyk,
niesczêscia, pamiêtai, poswiêca, rêce, swiêta, udrêczenie, wiêc, Xiêzyc, do
wyj¹tków nale¿y np. ryki (‘rêki’); dla ¹ – m¹drze, pami¹tkê, sporz¹dziæ, ustr¹ci,
Xsi¹szkach, z³¹czami (‘z³¹czamy’), zwi¹z¹, wyj¹tek stanowi r¹k¹ (B. lp.).

Koñcówka 1 os. lm. czasowników jest zapisywana niemal bezwyj¹tkowo
jako -mê: a[b]ysmê, chowamê, dogryzamê, nawodzymê, odbieramê, pracuiemê,
ratuiemê, sanuiem¹, skodziemê, staramê, uczymê, zabiiamê. Œwiadczy to o wy-
mowie z rezonansem nosowym. Dotyczy to zreszt¹ tak¿e innych czêœci mowy
zakoñczonych na -y, jak np. wêz³ê by³y mocno zwi¹zane, a nawet wyrazów z -y-
w œródg³osie: miêszka, niesczesliwêmi, wskzêszê (‘wskrzeszê’), zwiêrzêta.

Typowa dla znacznego obszaru Œl¹ska oraz po³udniowej Ma³opolski jest gru-
pa -rzi-16, w ten w³aœnie sposób zarówno wymawiana, jak i zapisywana w ze-
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szycie: aniektorzi, gorziste (‘górzyste’), ktorzi, obrzinac, przi, przidzie, przigo-
towanie, przikazanie, przisi¹gai¹, przis³em (‘przysz³ym’), przitomni, prziwrocic,
towarzistiwe, utrzimany (‘utrzymanie’), wierzi.

Na wymowê rz rzuca œwiat³o zapis imienia Piotrz, a tak¿e niektóre inne
s³owa, jak kryzyki; taki sposób zapisu sugeruje, ¿e rz wymawiane by³o dr¿¹co,
zbli¿one do ø. Niewykluczone zreszt¹, ¿e s¹ to tylko b³êdy zapisu.

G³oska ³ pomiêdzy spó³g³osk¹ a samog³osk¹ zanika w wymowie gwarowej,
co tak¿e potwierdzaj¹ zapisy z zeszytu: cowiek (‘cz³owiek’), god (‘g³ód’), gos
(‘g³os’), nieposusenstwa, pomienie (‘p³omienie’), potna (‘p³ótna’), szysa³
(‘s³ysza³’).

Nieczêstym, ale charakterystycznym zjawiskiem jest tu dysymilacja w formie
czasownikowej: siê znandui¹.

Zapis brahuje oddaje w³aœciw¹ dla gwar œl¹skich wymowê ogólnopolskiego
brakowaæ.

Koñcówka -æ w rzeczownikach na -oœæ, pomijana w wymowie na skutek
uproszczenia wyg³osowej grupy spó³g³oskowej17, jest tak¿e konsekwentnie po-
mijana w zapisie: mi³os, pilnos, rados, weso³os, wiadomos, z³os.

Pod wzglêdem fleksji stan tekstów z zeszytu bardzo przypomina spotykane
jeszcze i dziœ osobliwoœci dialektalne; w odmianie rzeczownika w N. pl. tant.
obserwujemy starsz¹ koñcówkê -oma zamiast nowszej -ami, np. grabioma, za-
dwirzoma, oraz w D. lp. -a zam. -u – w nazwie o charakterze materialnym: sniega.

Zdarza siê u¿ycie starej koñcówki -u zam. -owi w C. lp. wyrazów mêskich:
„Kazda rzec celu swymu odpowiada”; „Sed³ kukoncu ulycy”. Wyraz ¿eñski na-
tomiast mo¿e przybraæ koñcówkê D. lm. w³aœciw¹ mêskim: filizankow18. Od-
miana dzisiejszego wyrazu kawa, reprezentowanego w dialekcie œl¹skim przez
przystosowane fonetycznie i fleksyjnie zapo¿yczenie kafej (por. kafeju, kafejem
itd.), musia³a wówczas nastrêczaæ trudnoœci. W naszym tekœcie odnajdujemy
bowiem cytat: „Da³ mu [biedakowi – M.I.] parê filizankow kaf(?)go”, w którym
wystêpuje koñcówka w³aœciwa przymiotnikom.

W odmianie czasownika pojawia siê np. postaæ odlatowaæ (zam. odlatywaæ),
z gwarowym sufiksem -owaæ; nawiasem mówi¹c, to „myszka odlatowa³a ska-
kaniem”, co – jak widaæ – jest tak¿e niezrêcznoœci¹ stylistyczn¹. W tej samej hi-
storyjce „by³ lew dopadniony z nieostroznosci do sieci mysliwca”, gdzie obser-
wujemy nietypow¹ formê imies³owu. Tworzenie imies³owów wydaje siê tu
kwesti¹ trudn¹, byæ mo¿e ze wzglêdu na doœæ rzadkie ich wystêpowanie w co-
dziennej mowie. Dowodzi tego zarówno forma z imies³owem przesz³ym ja na-
pocona (‘zaczê³am’), wziona (‘wziê³a’), jak i imies³ów bierny pochlenona
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(‘pochylona’). Wahania w odmianie czasowników s¹ zreszt¹ znacznie czêstsze
i bardzo trwa³e, gdy¿ wiêkszoœæ z nich spotykamy w gwarach œl¹skich tak¿e
i dziœ: wy³omi¹ zam. wy³ami¹, wyrwi¹ zam. wyrw¹, niewi¹ wszystkiego zam. nie
wiedz¹.

Niekiedy interesuj¹ce okazuj¹ siê nie tyle dialektyzmy, ile archaizmy, które
œwiadcz¹ o zwyczajach gramatycznych epoki19: nasê ziemiê, naszê umieiêtnosc
i wiadomosc. Zapis osrzodkach (‘o œrodkach’) œwiadczy o zachowaniu star-
szych, niezdysymilowanych grup œø, Ÿø. Do wystêpuj¹cych tu archaicznych
leksemów mo¿na zaliczyæ dziatki (‘dzieci’), obiesiæ (‘powiesiæ’), a zw³aszcza
ici (‘iœæ’).

Wœród ciekawostek s³owotwórczych spotykamy w³aœciwe dla Œl¹ska derywa-
ty, jak np. pobudynek. Ogólnopolski sufiks przymiotnikowy -isty zastêpuje tu
dialektalne -ity, dominuj¹ce w gwarach zachodniej Polski, jak w przyk³adach:
gliniate, piascyte (o rodzajach gleby). Nazwa dziedziny wiedzy z sufiksem
-stwo wystêpuje jako ogrodnistwo, od lenistwo zaœ utworzono wtórnie derywat
lenistwy cz³owiek. Odosobnionym przypadkiem jest tak¿e wystêpuj¹ce w opo-
wieœci o duchu strasnyd³o, o ile nie jest to pomy³ka.

Typowe dialektyzmy leksykalne nie s¹ w naszym tekœcie tak czêste jak fone-
tyczne. Spoœród wa¿niejszych przyk³adów warto wymieniæ np.: grac (‘o dzie-
ciach: bawiæ siê’), klupa³ (‘puka³, stuka³’), miono (‘imiê’) – namiono mi iest,
szkrobek (‘m¹ka ziemniaczana’), wcas (‘wczeœnie’). O kwiatach lnu napisano,
¿e s¹ to iasne kwiotki, co oznacza ‘niebieskie’. Wyst¹pi³o tu raz s³owo chyciæ,
typowe nie tylko dla Œl¹ska, bo spotykane tak¿e w innych dialektach polskich20.
Nazwy ewangelik, ewangelicki skrócono do postaci wanielik, wanielicki. Taje-
mniczym wyrazem jest szkonia, wystêpuj¹ca w roli nazwy czêœci odzie¿y, jak
wynika³oby z kontekstu: „Da³ mu [biedakowi – M.I.] parê filizankow kaf(?)go
iparê botow idosc dobr¹ szkoniê ineco piêniêdzy nadrogê”.

Zjawiska sk³adniowe utrwalone w zeszycie s¹ ³atwo obserwowalne tak¿e
i w dzisiejszych gwarach Œl¹ska, co œwiadczy o ich trwa³oœci. Konstrukcja za-
po¿yczona z niemieckiego typu „cz³owiek (...) który widzi innego grzysyc” lub
„Oko³o po³nocy szysa³ ogniowy dzwon dzwonic” jest znana ka¿demu u¿ytkow-
nikowi dialektu œl¹skiego. Podobnie wyraŸnie obca jest proweniencja konstruk-
cji: „Na ostatku by³o siê pytano od nauczyciela ziemi opisania [z niem. Weltbe-
schreibung] i niemieczkie mowy”; „Koscio³y s¹ naybardziey w miastach”; „Co
za pozytek iest ze ziemi opiszania. Ziemi opiszanie uczy nas iakie cysarstwa
krolestwa morza i iakie rzyki gory nawet i iakie mowy narody kraie urodzaie
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s¹”. Ostatni z wymienionych przyk³adów obrazuje szyk zdania, w którym orze-
czenie znajduje siê na samym koñcu.

Charakterystyczna jest te¿ pisownia ³¹czna wyra¿eñ przyimkowych, niemal
bezwyj¹tkowa, traktowana zapewne jako regu³a: nadnami, nakoniec, nas³awie,
opozytku, posmierci, ublizniego, uludzi, weszkole, wewsziach i wmiasztach,
wprowincyi, wsercu, zchêci¹, zczytania, zewsi, zktorych. Czêsto tak¿e wystêpuje
rozdzielna pisownia niektórych czêœci mowy: dla czego, dla tego, gdy by. Spój-
niki i partyku³y s¹ ³¹czone z nastêpnym wyrazem: Ananiias izafira, aniektore,
azwierzê niekupuje, azwierzê niema rezumu, niebrali, nieby³o, niedai¹, nie-
mog¹, pyszny iwynios³y, spuscic izastawic. Tak samo ³¹cznie zapisywane s¹ jed-
nosylabowe zaimki, pozostaj¹ce w jednym zestroju akcentowym z nastêpnym
wyrazem (proklityki): iaiestem21.

* * *

Zeszyty uczniowskie s¹ wartoœciowym dokumentem czasów, w których po-
wsta³y, i jako Ÿród³o materia³u jêzykowego nie powinny byæ lekcewa¿one. Rzu-
caj¹ one œwiat³o na sposób funkcjonowania polszczyzny w coraz bardziej od-
leg³ym XIX wieku. Pamiêæ pokoleniowa Œl¹zaków ju¿ w zasadzie tych czasów
nie obejmuje, st¹d byæ mo¿e œwiadomoœæ roli, jak¹ odgrywa³a polszczyzna
w ¿yciu przodków, jest coraz s³absza. Dokumenty, takie jak ten skromny zeszyt,
pozwalaj¹ siêgn¹æ w g³¹b historii dalej ni¿ siêga pamiêæ dziadków i pradziad-
ków, dziêki czemu mo¿na zweryfikowaæ nie zawsze s³uszne s¹dy o stosunkach
jêzykowych na Œl¹sku przed wiekiem XX.

POLISH LANGUAGE OF THE PUPILS OF BILINGUAL SCHOOLS
IN SILESIA IN THE MIDDLE OF THE 19th CENTURY

S u m m a r y

The paper presents a small, but interesting remnant of the 19th century Silesian Polish
language i.e. a notebook of an elementary school pupil from a village of Zawada near Opole,
Poland. The notebook dates back to the years 1855–1857 when it was still possible to provide
children with bilingual education both in the native Polish language and in the official state
language i.e. in German. The texts included in the notebook are only in Polish. They are usually
short lesson notes, which must have been clearly dictated by a teacher. They deal mainly with
Catholic religion, but they also include some elements of the knowledge of the world, some
descriptions, moral improvement tales and stylistic exercises. The language used in the notebook
shows strong dialectal features such as phonetic, flexional, syntactic and lexical.
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