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Sytuacja językowa  
mieszkańców Ćelinovaca.  
Polska mniejszość w Bośni i Hercegowinie 

W DZIELE LANGUAGES IN CONTACT URIEL WEINREICH ROZWINĄŁ TEORIĘ INTERFERENCJI (REFERUJĘ 

za: K. Feleszko 2002: 106). Sformu owa  w nim aparat poj ciowy, do którego 

nale  definicje kontaktu j zykowego, dwuj zyczno ci i interferencji. Poj cia te 

sta y si  podstawowym wyposa eniem badaczy zajmuj cych si  spo eczno ciami 

wieloj zycznymi. Zdaniem Weinreicha dwa lub kilka j zyków s  w kontakcie, 

je eli u ywane s  na przemian przez t  sam  osob . Z kolei przemienne u ywanie 

przez dan  jednostk  dwóch lub wi cej j zyków pozwala scharakteryzowa  j  

jako dwuj zyczn . Przy tym wszystkim konieczne jest podkre lenie socjalnego 

aspektu zjawiska – j zyki mog  by  nabyte przez osob  w trakcie spo ecznych 

interakcji lub w edukacji, ale musz  by  u ywane w yciu codziennym. Przez to 

kontakt j zykowy mo e by  uwa any za jeden z przejawów kontaktu kultur. 

Wed ug Weinreicha w kontakcie mog  znale  si  zarówno dwa niespokrewnio-

ne j zyki, jak i dialekty tego samego j zyka czy warianty jednego dialektu. Sto-

pie  pokrewie stwa kodów j zykowych nie ma znaczenia – rezultaty kontaktu 

b d  zawsze takie same. W spo eczno ciach takich, gdzie wymaga si  od swoich 

cz onków sta ego pos ugiwania si  wi cej ni  jednym j zykiem, czyli w warun-

kach stabilnego kontaktu j zykowego, dochodzi do ró nych odst pstw od normy 

j zykowej. Zjawisko to okre la si  mianem interferencji j zykowej. Sam termin 

interferencja pochodzi z j zyka aci skiego i oznacza: inter ‘mi dzy’, ferens 
‘nios cy, przynosz cy’. czy si  z poj ciem transferu – przenoszenia wzorów 

z j zyka ojczystego na j zyk obcy w procesie jego opanowywania. Przenoszenie 

nawyków w nauce j zyków obcych mo e mie  skutek pozytywny i negatywny. 

Transfer negatywny okre lany jest w j zykoznawstwie poj ciem interferencji 



86 Paulina Wichniewicz 

 

j zykowej. Weinreich okre li  je jako przypadek odchylenia od normy ka dego 

z wchodz cych w gr  j zyków, w warunkach sta ego kontaktu j zykowego, 

w którym ich cz onkowie pos uguj  si  wi cej ni  jednym j zykiem. Anna Zieli -

ska w nast puj cy sposób klasyfikuje typy kontaktu j zykowego (za: H. Krasow-

ska 2006: 90–91): 

1. kontakt j zykowy uwarunkowany bilingwizmem: 

a) mi dzy systemami pokrewnymi: odmianami jednego j zyka (gwarami, dialektami) lub 

ró nych j zyków blisko spokrewnionych; 

b) mi dzy systemami dalej spokrewnionymi; 

2. kontakt j zykowy nieuwarunkowany bilingwizmem: 

a. terytorialny, wynikaj cy z graniczenia systemów j zykowych. Mo e on zachodzi  

mi dzy odmianami jednego j zyka (gwarami, dialektami) lub ró nych j zyków o roz-

maitym stopniu pokrewie stwa; 

b) nieterytorialny, zachodz cy na p aszczy nie kulturowo-cywilizacyjnej mi dzy j zy-

kami literackimi. 

W swoim artykule zajm  si  przede wszystkim kontaktem j zykowym wynika-

j cym z bilingwizmu mi dzy pokrewnymi systemami j zykowymi, w mniejszym 

stopniu mi dzy systemami dalej spokrewnionymi na pograniczu polsko-

-s owackim, ukrai sko-rumu skim, przede wszystkim jednak na terenie Bo ni 

i Hercegowiny, gdzie w ka dym z tych miejsc dosz o do kontaktu j zykowego 

z s siaduj cymi wspólnotami narodowymi, co zaowocowa o nabywaniem pier-

wotnie obcych elementów j zykowych. W tym miejscu nale y zaznaczy , e 

w 2011 roku Helena Krasowska napisa a artyku  Sytuacja socjolingwistyczna 
górali bukowi skich w Celinowacu (Bo nia i Hercegowina) (H. Krasowska 

2011), jednak e uj cie prezentowane przez badaczk  koncertuje si  na odmien-

nych aspektach, co te  stanowi interesuj ce uzupe nienie niniejszej pracy. 

Ćelinovac 

Miejscowo  elinovac rozpo ciera si  na wzgórzach pó nocnej Bo ni. S  to 

najwy sze wzniesienia otaczaj ce szczyt Kozary. Od granicy z Chorwacj  dzieli 

je zaledwie siedemna cie kilometrów. W przesz o ci tereny te od Sawy a  po 

Banja Luk  by y s abo zasiedlone: 

Przed okupacyj  mo na by o jecha  t dy przez bory, krzaki i b ota trzy dni i ludzkiego nie 

znalaz o si  mieszkania. Podró ny spotka  tylko gdzieniegdzie rozrzucone tylko sadyby cy-

ga skie. (M. Czermi ski 1899: 315) 
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Sytuacja zmieni a si  diametralnie w 1878 roku wraz z przej ciem administra-

cji przez Austro-W gry oraz og oszeniem programowej kolonizacji. Okupacja 

by a prowadzona pod altruistycznym has em rozwi zania kwestii agrarnej oraz 

przebudowy systemu gospodarki pa szczy nianej. W rzeczywisto ci rz d1 nie 

zamierza  zlikwidowa  feudalnego ustroju wsi. Zaj cie Bo ni by o posuni ciem 

politycznym, maj cym na celu zdobycie bazy surowcowej, rynku zbytu, jak rów-

nie  przyczó ka do dalszego penetrowania Ba kanów oraz „poprzetykania serb-

skiej ludno ci innym elementem” (D. Drlja a 1997: 88). Kolonizacja rozpocz a 

si  w 1895 roku i trwa a do 1905, cho  ju  w 1879 roku na nowo zaj tych obsza-

rach zacz li pojawia  si  pierwsi osadnicy z pó nocno-zachodnich Niemiec. 

W pó niejszych latach przybywali licznie przedstawiciele wi kszo ci narodowo-

ci wchodz cych w sk ad monarchii austro-w gierskiej: Niemcy, W osi, W grzy, 

Ukrai cy (Rusini)2 oraz Czesi. Na wyjazd do Bo ni zdecydowali si  dobrowolnie, 

zach cani przez pa stwow  agitacj  przywilejami oraz ziemi . W ród nich zna-

le li si  równie  Polacy z Bukowiny i Galicji Wschodniej. Oficjalnie do Bo ni 

przyje d ali od 1895 do 1905 roku, w wyniku czego powsta o kilkana cie pol-

skich wsi, jednak e osad zamieszkiwanych przez polsk  ludno  by o ponad 

sze dziesi t. Do dzi  swój polski charakter zachowa a jedynie miejscowo  

elinovac, która zosta a za o ona na prze omie 1895 oraz 1896 roku jako pierw-

sza polska kolonia. Pocz tkowo dotar a do niej ludno  z terenów Bukowiny. 

W nast pnej kolejno ci pojawi y si  rodziny z Galicji Wschodniej, w ród których 

znalaz y si  osoby pochodzenia ukrai skiego (rusi skiego), za  na prze omie XIX 

oraz XX wieku dotarli indywidualni osadnicy z Królestwa Polskiego. 

Grupy nowo przyby ej ludno ci znacz co ró ni y si  od siebie. Osadników 

z Bukowiny przezywano Hucu ami3, natomiast pozosta ych kolonistów – Mazu-
rami4. Stosunek stereotypu do rzeczywisto ci jest cz sto dyskusyjny: 
   

1 Bo ni  zarz dza o tzw. Wspólne Ministerstwo Finansów, na którego czele do 1882 roku sta  

Benjamin Kallay. Pe ni  on jednocze nie funkcj  ministra finansów oraz szefa administracji Bo ni 

i Hercegowiny. 
2 Najprawdopodobniej w czasie osiedlania zarówno Polacy, jak i Ukrai cy (Rusini) byli nazywani 

Polakami. Ró ni o ich wyznanie. Grekokatolicy nazywali samych siebie Rusinami. Co ciekawe, 

wspó cze nie wi kszo  z nich mówi o sobie Ukrai cy, cho  spotka am si  z ostrym sprzeciwem 

w urugu w Wojwodinie, e Rusini i Ukrai cy to nie to samo. Z drugiej strony odnios am wra enie, 

e szczególnie m odsze pokolenia myl  Rusinów z Rosjanami. W zwi zku z rozmyt  granic  

pomi dzy zakresami powy szych nazw w swojej pracy przyj am nast puj cy zapis: Ukrai cy 

(Rusini). 
3 Huculi – grupa etniczna górali zamieszkuj cych ukrai sk  oraz rumu sk  cz  Karpat Wschodnich – 

Gorgany, Czarnohor , widowiec, Karpaty Marmaroskie, Po oniny Hryniawskie oraz Beskidy 

Pokucko-Bukowi skie. W literaturze ukrai skiej bywaj  zaliczani do Ukrai ców. 
4 Mazur – pierwotnie mieszkaniec Mazowsza. Wed ug S ownika geograficznego Królestwa Polskiego i 

innych krajów s owia skich (B. Chlebowski, F. Sulimerski, W. Wawelski, red., 1881: 458–459): 

„Mazowsze, nieraz Mazosze, Mazowszanie; skrócone pogardliwie Mazur (…). acina i niemczyzna 
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Wyobra enia grupy A o grupie B przynale  do dyskursu mitycznego i jako takie nie mu-

sz  mie  adnego odniesienia do rzeczywistych w a ciwo ci, cech czy postaw grupy B.  

(E. K osek 2005: 153) 

Co ciekawe, mog  by  przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak e wydaj  

si  niemal prawem biologicznym. Nazywanie osadników Hucu ami wskazuje 

raczej na kierunek, z którego przybyli, ni  na rzeczywiste spokrewnienie z ludno-

ci  huculsk . Z kolei okre lenie Mazur, pierwotnie charakteryzowa o mieszka -

ców Mazowsza, natomiast w ród kolonistów okre lanych tym mianem mamy 

w wi kszo ci do czynienia z ludno ci  Galicji Wschodniej. W zjawisku stereoty-

pu cz sto dochodzi do postrzegania cz onków grupy obcej jako bardziej do siebie 

podobnych ni  jest to w rzeczywisto ci. Mo emy to zaobserwowa  zarówno 

w przypadku Hucu ów, jak i Mazurów. W ród Hucu ów wyst puj  osoby z kilku 

bukowi skich wiosek, m.in. Pojany Mikuli, Nowego So u ca, Góry Homory, 

Starej Huty, Solki oraz Bani owa Mo dawskiego. W ród Mazurów pojawiaj  si  

osoby z powiatów niskiego, tarnobrzeskiego i rzeszowskiego, jak równie  z oko-

lic Lwowa, Lublina czy Stalowej Woli (H. Krasowska 2011: 94–95). 

Dodatkowo wspó cz onkowie grup byli niejednorodni równie  pod wzgl dem 

j zykowym. Z poj ciem stereotypu wi e si  tak e podzia  na swój – obcy. Dla 

grupy A przedstawiciele grupy B s  obcymi i na odwrót. Poczucie to by o budo-

wane na ró norodnym pochodzeniu, obyczajach, repertuarze folklorystycznym 

czy ubiorze. G ównym wyznacznikiem obco ci by  jednak j zyk, którego od-

mienno  doprowadzi a do uprzedze  ujawniaj cych si  chocia by w formie 

wyzwisk oraz zakazów regulowanych przez norm  spo eczn , jak np. zakaz ma -

e stw mi dzy Hucu ami a Mazurami do czasów I wojny wiatowej. Mo na to 

zaobserwowa  na przyk adzie wspomnie  Micha a Jarosza5, który twierdzi, e 

jego babka b d ca Hucu k  zwraca a si  w k ótniach do swojej synowej Mazurki 

w nast puj cy sposób: „M c6 winio huculska jak polskiego pisma nie znas!” 

Niestety, literatura na temat odmienno ci j zykowej obu grup jest skromna. 

Ró nice w mowie jako pierwszy dostrzeg  Dušan Drlja a, który pod koniec lat 

60. oraz na pocz tku 70. XX wieku prowadzi  badania terenowe w ród polskich 
   
redniowieczna odrzuca y drug  cz  z o enia: Masovia, die Masau. Nazwa uszczypliwa, od s siadów 

ma o- i wielkopolskich narzucona, prastara jednak”. Takim te  mianem okre lana by a w Ma opolsce i Rusi 

Czerwonej (Galicja) ludno , osadzana na prawie polskim i magdeburskim pocz wszy od XIV wieku, która 

przyby a z terenów Mazowsza. Byli jedn  z wa niejszych grup etnograficznych Galicji zaliczan  do tzw. 

Podolaków, czyli równiaków, mieszka ców równin w przeciwie stwie do górali, czyli mieszka ców gór, 

w których sk ad wchodzili m.in. Huculi. 
5 Wywiad przeprowadzony 3.12.2011 roku za po rednictwem Internetu przez program Ringa 

umo liwiaj cy rozmowy telefoniczne. Niemo no  przeprowadzenia wywiadu na ywo jest zwi zana 

z odleg o ci  pomi dzy miejscami zamieszkania badaczki i badanego. Micha  Jarosz mieszka obecnie 

w Ameryce. 
6 Milcz. 
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osadników w Bo ni, w tym w elinovacu. Podzieli  przyby ych kolonistów na 

trzy grupy: na Polaków, Mazurów oraz Hucu ów. Prowadz c czterdzie ci lat 

pó niej badania w ród spo eczno ci elinovaca na podstawie wywiadów oraz 

bada  terenowych, zdecydowa am si  na utworzenie dwóch kategorii: Mazurów 

oraz Hucu ów. W tym miejscu nale y jednak zaznaczy , e nadal ywe jest u y-

wanie zwrotów (cz sto zamiennie): jo godom, ja gwarim, ja mówim/mówi , co 

mog oby wskazywa  na istnienie w przesz o ci trzeciej kategorii. Na pytanie: 

– Kto gwari? 

Informatorzy zawsze odpowiadaj : 

– Hucu y. 

Natomiast zamieszanie i swego rodzaju niezrozumienie nast puje przy pytaniu: 

– Kto mówi? 

– Mazury. 

– A kto goda? 

– Mazury. (Ludvina Kozmin uk); 

Mama godali, mówili, a tata gwaril. Babcia mówili: Jo em sz a, robi a, przysz a, posz a. A tata: 

Jo je szel, byl, robyl je. Inace troszk , ale my dzieci wszystkie za mam  poszli. Jo em by a przy-

sz a, posz a, a tata: Jo je by , jo je szel, jo je priszel. Tata gwarili, a mama mówili. (Ludvina Hev uk) 

Powy sze zwroty dotycz  osób ze starszego pokolenia, które rozró niaj  hucul-

sk  b d  mazursk  przynale no  swoich rodziców. Wspó cze nie natomiast 

okre lenie Polak jest kategori  nadrz dn , obejmuj c  zarówno Hucu ów, jak 

i Mazurów. Do tego nale a oby doda , e m odsze pokolenia praktycznie nie 

pos uguj  si  wyra eniami Hucu  b d  Mazur. 

Wyra nie wida , e w miar  jak zmieni y si  warunki ycia zbiorowo ci 

(w tym wypadku emigracja do nowego rodowiska oraz rozpocz cie wspó ycia 

w jednej osadzie przedstawicieli odmiennych grup), dosz o do zatarcia si  ró nic 

mi dzy Hucu ami oraz Mazurami. Nowe okoliczno ci doprowadzi y do zmiany 

zestawu wzorów, które dot d pozwala y odró nia  dan  grup  od innych. Po 

wielu latach wzajemnego wspó bytowania w Bo ni nast pi o przesuni cie z dzie-

lenia si  na Hucu ów i Mazurów b d  – wed ug podzia u Drlja y – na Hucu ów, 

Mazurów oraz Polaków w kierunku identyfikowania si  z to samo ci  polsk . 

Nowo przybyli koloni ci zaj li tereny, na których by a osadzona ludno  muzu -

ma ska oraz serbska. Dodatkowo sami osadnicy byli rekrutowani ze wszystkich 

narodowo ci wchodz cych w sk ad imperium habsburskiego. Nic wi c dziwnego, 

e w obliczu tak wielu „innych” pocz tkowo ró ni ce si  od siebie grupy ludno-

ci polskiej zbli y y si  do siebie, zintegrowa y, a  wreszcie zasymilowa y. 
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Co ciekawe, cz  respondentów twierdzi, e w przesz o ci pos ugiwano si  

zamiennie dwoma mowami. Zaprzestanie u ywania jednej by o zwi zane z szy-

dzeniem Hucu ów z j zyka Mazurów. Z czasem ró nice j zykowe zatar y si  na 

korzy  mowy przyniesionej z Bukowiny, co zaobserwowali Dušan Drlja a: 

W Celinowaczu zauwa y em wybijanie si  na plan pierwszy gwary bukowi skiej jako j -

zyka wi kszo ci. Formy bukowi skie dominowa y nawet u starszych osób niebukowi skego 

pochodzenia. (D. Drlja a 1997: 120) 

oraz Helena Krasowska, która w 2010 roku prowadzi a badania terenowe w eli-

novacu: 

Dzi  zauwa y am ju  pe n  akulturacj  pomi dzy góralami i Polakami z Galicji czy Bu-

kowiny. Cz sto jest tak, e Polacy nauczyli si  gwary góralskiej. (H. Krasowska 2011: 98) 

Najprawdopodobniej jest to zwi zane z kilkoma czynnikami: wi kszo ci  buko-

wi sk  zamieszkuj c  osad , profilem ma e stw mi dzy przybyszami z Bukowiny 

a Galicji, gdzie zazwyczaj m  by  Hucu em a ona Mazurk 7, jak równie  bli-

sko ci  mi dzy mow  (konkretnymi formami j zykowymi) przyniesion  z Bu-

kowiny a j zykiem miejscowej ludno ci, np. predawa  – predavati, prid  – prila-
ze, dowed  – dovesti (Drlja a 1997: 120). 
   

7 Polacy przybyli do Bo ni i Hercegowiny przyj li panuj cy po dzi  dzie  lokalny zwyczaj, wed ug 

którego dziecko dziedziczy narodowo  po ojcu. 

U nas dzieci idu po ojcu. I Goran i Mihalica upisani Ukrajnici (Ludvina Hev uk); 

– Žena pripada mužu (…). Pripadaš svom ovjeku. Ako su te mješane brakove ekaj da li žena ide 
za ovjekom ili ovjek za ženom? Jesi se udao ili oženio? (…) Onda pripada žena njemu (Franjo 

Buganik). 

– Ja mislim da ide na tatino. Tako se piše (Janez Buganik). 

– Ako se žena udala pripada ovjeku bilo vjerski, bilo kako. Po pravu (…). Imamo mješane brakove 
gdje žena je Poljakinja a muško je Hrvat, Srbin (Franjo Buganik). 

– Onda što su djeca? 
– Onda pripadaju za ovjekom. Ne mogu biit Poljaci. Ona je Poljakinja, ali ne mogu drugo djeca 

kad je otac drugi (Franjo Buganik). 
Przek ad: 

„– ona nale y do m a (…). Nale ysz do swojego m czyzny. Je li s  te ma e stwa mieszane 

czekaj czy to kobieta idzie za m czyzn , czy m czyzna za kobiet ? Czy m czyzna wychodzi za 

m  czy si  o eni? (…) A wi c nale y kobieta do niego (Franjo Buganik). 

– Ja my l , e idzie po ojcu. Tak si  zapisuje (Janez Buganik). 

– Je li kobieta wysz a za m  nale y do m czyzny pod jakimkolwiek wzgl dem czy to wiary, jak-

kolwiek. Wed ug prawa (…) mamy ma e stwa mieszane, gdzie ona jest Polk , a m czyzna Chor-

watem, Serbem (Franjo Buganik). 

– A kim s  wtedy dzieci? 

– Wtedy nale  do m czyzny. Nie mog  by  Polakami. Ona jest Polk , ale nie mog  dzieci by  

inne ni  ojciec (Franjo Buganik)”.  

Wszystkie cytaty w przek adzie autorki artyku u. 
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Poni ej przytaczam przyk ady ró nic w mowie Mazurów, Polaków oraz Hucu-

ów, które Drlja a zawar  w swojej pracy doktorskiej ( . a  1985: 181): 

M: ziemniaki wria P: kartofle sie gotuja H: ziemniaki si  waria 

M: byliswa P: bylismy H: bylimy 

M: pójdziewa P: pójdziemy H: pójdemy 

 P: r na  (chleb) H: reza  (chleb) 

 P: ogien si  pali H: watra gore 

 P: dawa  (komu) jes  sie H: chodowa  go 

 P: karmi swinie H: choduje sie swinie 

 P: ju  H: u  

P: namcie  H: nacie 

P: furt tzn. wcia   H: w dicki 

P: naklas  ognia  H: kury  – kurzy  

P: ksi dz  H: knie  

P: kiedy   H: pirwyj my mieli 

Wybijaj ca si  w ród mieszka ców elinovaca gwara bukowi ska jest zwi za-

na z polskimi góralami czadecko-bukowi skimi8. Górale czadeccy wchodz  

w sk ad jednej z dwunastu grup etnograficznych górali polskich. Ukonstytuowali si  

w nast pstwie szesnastowiecznych pr dów osadniczych p yn cych z terenów l ska 

Cieszy skiego oraz ywiecczyzny. S  grup  o tyle specyficzn , e ich pochodzenie 

nale y wi za  zarówno z obszarami Ma opolski, jak równie  l ska. Znajduje to 

swoje odzwierciedlenie w j zyku cz cym zarówno elementy l skie, jak i ma opol-

skie. Wynika to ze skrzy owania si  dwóch pr dów osadniczych: ma opolskiego 

z ywiecczyzny, id cego przez prze cz Zwardo sk , oraz l skiego, id cego przez 

prze cz Jab onowsk . Jeszcze w drugiej po owie XIX wieku Alois Vojtech Stembera 

ujawni  wyst powanie w pó nocnej cz ci Czadeckiego 14 osad, w których ludno  

pos ugiwa a si  gwar  polsk  (H. Krasowska 2006: 64). 

G ównym obszarem zasiedlanym przez górali czadeckich jest dorzecze górnej 

Kisucy na obszarze dzisiejszej S owacji. W Polsce na okre lenie tego regionu 

stosuj  si  nazw  Ziemia Czadecka, natomiast na S owacji cz ciej operuje si  

okre leniem Kisuce czy te  Górne Kisuce. Polska ludno  zacz a si  pojawia  

w Czadeckiem na wi ksz  skal  od po owy XVI wieku. Bezpo redni  przyczyn  

by o zbiegostwo ch opów pa szczy nianych z obszarów ywiecczyzny i l ska 

Cieszy skiego oraz ucieczki przed najazdami tatarskimi i kozackimi na wsie 

ma opolskie w po owie XVII wieku. Z kolei od lat trzydziestych i czterdziestych 

XVII wieku za prze cz jab onowsk  cz ciej nap ywali osadnicy zapisywani 
   

8 Nazewnictwo przyj te przez autork  artyku u, wed ug której nazwa „górale czadecko-

-bukowi scy” najlepiej oddaje historyczne korzenie grupy. Warto zwróci  uwag , e w literaturze 

przedmiotu panuje swoista niekonsekwencja w nomenklaturze. Omawiana spo eczno  wyst puje pod 

ró nymi nazwami: w pracach etnograficznych jako górale czadeccy, w historycznych jako 

Czadecczanie b d  Kysucanie, natomiast w j zykoznawczych jako górale bukowi scy. 
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w dokumentach jako S owacy (H. Krasowska 2006: 67), co by o spowodowane 

os abieniem Ksi stwa Cieszy skiego przez wojn  trzydziestoletni . W XIX wie-

ku Ziemia Czadecka wros a w organizm w gierskiej S owacji i tym samym wpa-

d a w orbit  oddzia ywa  s owackiego ruchu narodowego. 

Trudno zaprzeczy  polsko-s owackim kontaktom j zykowym na terenie Cza-

deckiego, jak równie  ustali  ich intensywno . 

Na terenie pó nocno-zachodniej S owacji nast pi  cis y kontakt j zyka polskiego górali 

z j zykiem s owackim, a nabyte przez nich elementy pozosta y nadal po przybyciu na Buko-

win  i s  w niej do dzi , obok przyswojonych w ci gu ostatniego stulecia elementów ukrai -

skich i rumu skich. (H. Krasowska 2012: 250) 

Pocz tkowo kontakt j zykowy wynika  z bilingwizmu zachodz cego mi dzy 

blisko spokrewnionymi zachodnio-s owia skimi j zykami: polskim i s owackim. 

Trudno dzi  ustali , w jakiej mierze polscy przybysze z pó nocnej strony gór opanowali 

j zyk s owacki, jaki by  stopie  ich bilingwizmu. O niew tpliwym jednak istnieniu tego zja-

wiska wiadcz  fakty j zykowe. (H. Krasowska 2006: 90) 

Owe fakty znajduj  odzwierciedlenie w cechach j zykowych górali obecnie za-

mieszkuj cych Bukowin . Pisze o tym H. Krasowska, wskazuj c na cechy systemu 

fonetycznego i fleksyjnego oraz zapo yczenia s ownikowe. W systemie fonetycznym 

zauwa a wyst powanie g oski  w pozycjach, które w j zyku ogólnopolskim maj  

tylko rz, np.: e nik, prisze , griby oraz spó g oski epentetycznej t w grupie spó g o-

skowej r, np.: strioda ‘ roda’, por. s owackie streda. Ta ostatnia mo e by  przyniesion  

przez górali l sk  cech  dialektaln . W systemie fleksyjnym H. Krasowska wskazuje 

na cztery aspekty: 1) deklinacj  liczebników t i, šty i, gdzie wida  wzór odpowiednich 

form j zyka s owackiego: tri, troch, trem, tri // troch, troma, troch; štyri, štyrox, štyrom 
// štyroch, štyroma, štyroch; 2) zako czenie -me w formie czasu tera niejszego 1 osoby 

liczby mnogiej, np.: ideme, robime, siedime, gwarime; 3) formy 2 osoby liczby poje-

dynczej czasownika posi kowego, np.: ty si s aby ‘jeste  chory’, ty si ciu a ‘s ysza a ’; 

4) niektóre formy trybu rozkazuj cego czasowników, tworzonych na wzór s owacki, 

np.: od czasownika pój  – ty poj, my pojme, wy pojcie (mo e to by  przeniesiona przez 

górali l ska cecha dialektalna). W zapo yczeniach s ownikowych dostrzega natomiast 

zachowane do dzi  zapo yczenia leksykalne z j zyka s owackiego, np.: klobuk ‘kape-

lusz’, cesta ‘droga’, chlada  ‘szuka ’ (po yczki te znale  mo na te  na l sku) oraz 

zmiany semantyczne, np.: po cil ‘ ó ko’ (s owackie poste ); pyta  ‘prosi ’ (s owackie 

pýta  si), wyst puj ce podobnie jak na l sku. 

W 1774 roku Austria obj a we w adanie potureck  Bukowin 9 (obecnie pogra-
   

9 Bukowina jest niewielkim obszarem nad Prutem i Seretem. Od II wojny wiatowej dzieli si  na 

Bukowin  pó nocn , nale c  do Ukrainy, oraz Bukowin  po udniow , nale c  do Rumunii. Od wieków 

podlega wielokulturowym wp ywom (ukrai skim, rumu skim, polskim, w gierskim, niemieckim ydow-
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nicze ukrai sko-rumu skie) i rozpocz a na jej terenach rz dow  akcj  zasiedle-

nia, w której udzia  brali m.in. mieszka cy obszaru czadeckiego10. Emigrowali 

w kilku falach, by tworzy  trzy polskie wyspy etniczne: w rejonie Bani owa 

i Bunawca, w Kaliczance oraz na obszarze Tereblacza (dzisiejsza Ukraina). W latach 

1834–42 natomiast cz  górali czadeckich z powy szych zespo ów wsi przenios a 

si  na po udnie Bukowiny (dzisiejsza Rumunia) i za o y a trzy polskie wsie: Pojana 

Mikuli, Nowy So uniec oraz Plesza, sk d pod koniec XIX wieku przenie li si  do 

Bo ni. Podstawow  przyczyn  tak cz stego przemieszczania si  górali czadeckich 

by a emigracja za chlebem. Wyje d ali w wielu kierunkach: na Bukowin , na W gry, 

do Siedmiogrodu, do Bo ni, do Ameryki oraz do Brazylii. Pocz wszy od XIX wieku, 

na Bukowinie (w przeciwie stwie do Kisucy) górale czadeccy dostawali si  w nurt 

oddzia ywania ideologii polskiej. 

Przebywanie poza polskim obszarem j zykowym cechuje, w zale no ci od po o e-

nia geograficznego wsi oraz sytuacji politycznej, nabywanie cech j zyka rumu skiego 

(w pó nocnej cz ci Bukowiny), po roku 1945 i w czeniu do ZSRR – j zyka rosyj-

skiego, a od 1991 roku, po uzyskaniu niepodleg o ci przez Ukrain  – j zyka ukrai -

skiego. Warto równie  zaznaczy , e w miejscowo ci Pojana Mikuli (jak równie  

Stara Huta), sk d byli rekrutowani koloni ci do Bo ni, nast pi  kontakt z j zykiem 

niemieckim. Jedn  cz  wsi zamieszkiwali Polacy, natomiast drug  – Niemcy. 

– Na Bukowinie jak si  mówi o? 

– Gwari o si . 

– A kto z kim gwari ? 

– Jeden z drugim. (…). A by y i Nimke, a te  gwari y, bo ich ma o by o. one doma sobie mó-

wi y po nimecku, a jak si  zesz y z nami, z naszym narodem to po s owacku11. (Benedykt Drozdek) 

Z tym te  okresem nale y wi za  pojawiaj ce si  w ród Polaków nazwiska 

Najdburger czy Špit. Wszystko to oznacza, e gwara bukowi ska stanowi specy-

ficzn  jako . Powsta a bowiem w wyniku licznych kontaktów j zykowych: 
polskich gwar (ma opolskiej i l skiej), polszczyzny ogólnej, j zyka s owackiego, 

ukrai skiego i rumu skiego; a w niektórych miejscowo ciach tak e j zyka nie-
   
skim, s owackim, rosyjskim, ormia skim i romskim), przez co tworzy swoist  mozaik  etniczn  i religijn . 

Jest okre lana mianem „Szwajcarii Wschodu” oraz „Europy w miniaturze”. 
10 Ziemia Czadecka nale a a przez wieki do najubo szych obszarów dzisiejszej S owacji. W XIX wieku 

panowa y tam cz ste kl ski g odowe. Wspó czesny stereotyp S owaka – druciarza z czerwonym nosem – 

wi e si  z tym regionem, gdzie charakterystycznym zawodem sta o si  druciarstwo. Apolonia Cha upiec, 

pó niejsza Pola Negri, mieszka a w Czadeckiem u swojego dziadka – w drownego druciarza. 
11 Benedykt Drozdek, którego ojciec wyemigrowa  z Bukowiny do Bo ni twierdzi , e jest 

S owakiem. „Do Bo ni przysz y od synów syny. Mój ojciec – Jan Drozdek z Gura Humora. On tam 

by  S owak. Do Bo ni przysz y z Bukowiny i Jurasiki, Papik, Buganie. Wszyscy oni s  S owaki. 

Wyznanie rzymskokatolickie, ale tutaj nas w Bo ni nazywa y Polakami – Galicjanami!”. Drlja a 

stwierdzi  jednak, e wypowiedzi te s  sprzeczne z repertuarem folklorystycznym samego Benedykta 

Drozdka (oraz innych informatorów), który to pod wieloma wzgl dami jest polski. 
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mieckiego. Przyniesiona na tereny pó nocnej Bo ni opar a si  wp ywom j zyków 

pozosta ych osadników z monarchii habsburskiej, w ród których znale li si : 

Niemcy, W osi, W grzy, Ukrai cy (Rusini) oraz Czesi. Dominuj cy charakter 

j zyka pocz tkowo serbsko-chorwackiego, obecnie bo niackiego, doprowadzi  

jednak do interferencji oraz silnej akulturacji j zyka Polonii. Proces ten nasili  si  

na skutek kilku czynników, które stanowi  skomplikowan  sie  zale no ci. Naj-

wa niejszym z nich, oprócz sta ego zamieszkiwania poza granicami ojczyzny, 

jest drastyczne zmniejszenie u ytkowników j zyka polskiego. Wed ug danych 

statystycznych po II wojnie wiatowej osiemna cie tysi cy Polaków z terenów 

by ej Jugos awii uczestniczy o w tzw. reemigracji na Ziemie Zachodnie, nato-

miast z tymi, którzy nie zdecydowali si  na wyjazd, pa stwo polskie zerwa o 

wszelkie kontakty. Kolejne fale wychod stwa z Bo ni s  zwi zane z emigracjami 

zarobkowymi do S owenii, Chorwacji, Austrii oraz Niemiec, pocz wszy od lat 

sze dziesi tych, oraz uchod stwem w czasie wojny z lat 1991–1995, która mia a 

miejsce na Ba kanach. Dodatkowo niezmiernie wa ny jest funkcjonuj cy stereo-

typ Polaka oraz proces zmiany statusu przynale no ci do narodu polskiego, jaki 

si  dokona  na terenach pó nocnej Bo ni. Pocz wszy od wizerunku obcego, który 

otrzyma  od rz du austriacko-w gierskiego przywileje oraz ziemi  (zabran  lo-

kalnym mieszka com), by móc wprowadza  zacofanych tuziemców w tajniki 

nowych technologii uprawy ziemi, poprzez obcego podejrzewanego o wspó prac  

z Niemcami. Mowa tu o przypadkach zaci gania si  do armii NDH oraz zgoda 

cz ci mieszka ców na wyjazd z Niemcami na Zamojszczyzn , gdzie na miejsce 

wysiedlonych Polaków w adze III Rzeszy mia y osiedli  m.in. „Niemców-

-folksdojczów i bo niackich kolonistów o niemieckich nazwiskach” (D. Drlja a 

1997: 104). Wi kszo  bo niackich Polaków po dotarciu w okolice Zamo cia nie 

przysta a na niemieck  propozycj  i trafi a do obozów pracy b d  skaza a si  na 

wieloletni  tu aczk , któr  zako czy a w 1946 roku powrotem do Bo ni. W no-

wej powojennej i komunistycznej rzeczywisto ci przestali si  przyznawa  do 

swojego pochodzenia, przez co zacz li zatraca  swój j zyk oraz obyczaje, nigdy 

te  nie odwa yli si  wyrazi  swojego sprzeciwu wobec aktów agresji, których 

do wiadczali ze strony Serbów (takich jak: grabie e, palenie domów, zniszczenie 

kapliczki), co doprowadzi o do uto samiania polsko ci z synonimem niepodj tej 

walki i niemego przyzwolenia na niechcian  rzeczywisto . Wp yn o to na po-

g biaj c  si  nieatrakcyjno  identyfikowania si  z narodem polskim, jego oby-

czajami oraz dziedzictwem, co w konsekwencji doprowadzi o od ko ca lat sze -

dziesi tych do sukcesywnego zaniku tradycji w asnych i przej cia kultury, w tym 

równie  j zyka autochtonicznej ludno ci. Obecnie gwar  bukowi sk  pos uguj  

si  jedynie najstarsi mieszka cy elinovaca. Wszyscy respondenci zgodnie 

twierdz , e j zyka serbsko-chorwackiego nauczyli si  dopiero w szkole. Z tego 

powodu podlegali szykanom nauczycieli oraz innych uczniów: 
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My jak do szko y poczeli chodzi  jo em nie wiedzia a inacze si  rozmawia  samo polski 

i przyszli my do szko y. oni doprowadzili i samo em se tak patrza a na dzieci. Rozumia am 

które s owo, ale nie wiedzia am mówi  i potem uczytelj powiedzia , aby si  nie mia y, e my 

si  te  nauczymy tak jak i one. (…) Nie by o si  cin ko nauczy , nego by o cin ko nam bo si  

nam dzieci mia y, te prawos awne dzieci nam si  mia y, e my nie wiedziemy, nie wiemy nic 

si  rozmawia  samo po polski. A my si  w cha upie rozmawiali po polski. (Ludvina Hev uk) 

Mimo rozgoryczenia oraz konstytucyjnych mo liwo ci Polacy nie skorzystali 

ze swojego prawa do szko y narodowej. 

Szko y polskiej nie by o. Powiedzia y, jo si  wspominam jak mówili mama, eby by o 

dziesi cioro dzieci z elinovca do szko y to by by o szko  na polski. A potrzeba y, by mie  

i uczitelja polskiego, ale nie by o, by o nas mniej. Wtedy i nie by o tego Udruženja i kto by 

nam dozwoli . A teroz b dziemy wiedzieli, aby osta o na m odych. (Ludvina Kozmin uk) 

Wi c to z kwesti  braku polskiego ksi dza (ze wzgl du na to same wyznanie 

ksi dzem by  zawsze Chorwat), mo emy dostrzec, e na j zyk bo niackich 

Polaków z okolic elinovaca nie oddzia ywa  j zyk ogólnopolski. Znacz co 

wp yn o to na status j zyka poskiego oraz po raz kolejny samych jego 

u ytkowników. Po wydarzeniach II wojny wiatowej, kiedy to cz  ludno ci 

odesz a z Niemcami, mieszka cy elinovaca starali si  nie ujawnia  swojej pol-

sko ci i nie ubiega  si  o prawa z niej wynikaj ce. 

Ja kažem: My so Poljoki. Du o ich by o, co nie chcie o mówi , e so Poljoki. Wsty-

dzi y si . (Franjo Buganik) 

Kierowa a nimi zasada: Cicho by ! Jest to zwrot znany wszystkim mieszka -

com elinovaca. W formie nieodmiennej zachowa  si  do dnia dzisiejszego, 

nawet w ród Polaków niepos uguj cych si  j zykiem polskim b d  nieznaj cych 

go. Wed ug moich obserwacji jest stosowany z jednej strony w yciu codzien-

nym, a wi c odpowiada u yciu polskiemu m.in. w momencie, kiedy nie chcemy 

ju  kogo  d u ej s ucha , gdy nasz rozmówca ma w jakiej  sprawie racj , a my 

nie chcemy mu si  do tego przyzna  (nie zawsze w znaczeniu pejoratywnym), 

wobec osób, które za du o mówi . Z drugiej strony to wyra enie bardzo du o 

mówi o stosunku mieszka ców elinovaca do samych siebie i do swojego j zyka. 

Mo na to dostrzec szczególnie w alach m odszych pokole : „Poljaci uvijek 

cicho by ”12 (Marija Buganik). Podsumowuj c wypowied  informatorki, mo na 

stwierdzi , e Polacy zawsze musieli si  na wszystko godzi , nigdy nie walczyli, 

nigdy si  nie sprzeciwiali, zawsze cicho by . Odej cie od tej zasady by o pi tno-

wane. Dodatkowo mog o ci gn  na mieszka ców wsi k opoty. Ilustracj  do 

omawianej formu y mo e by  historia polskiej kapliczki w elinovacu, któr  
   

12 „Polacy zawsze cicho by ”. 
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zburzy a autochtoniczna ludno  na pocz tku lat sze dziesi tych. Polacy nie 

wa yli si  jej odbudowa  do 2010 roku, czyli prawie pó  wieku. Co ciekawe, 

kilkakrotnie zdarzy o mi si  us ysze  pytanie, czy Polacy w Polsce te  tacy s ? 

Tacy Cicho by ? Jakby to wyra enie oraz milczenie by o synonimem polsko ci. 

Z tego te  wzgl du po polsku mówiono wy cznie skrycie i szeptem, tak by nikt 

inny nie us ysza . 

– On [tata] nikad nije volio pri ati na poljskom on sad pri a poljskom kad ti si tu. 

– Kada se ranje koristio poljski? Za šta? 

– Za tra anje. Ve inom. Kod crkve kad se skupi narode kad žele da nešto sakriju ili ogova-

raju nekog drugog13. (Angelika Buganik) 

W sferze j zyka doprowadzi o to do zerwania procesu transmisji mi dzypoko-

leniowej. Od ko ca lat sze dziesi tych w wi kszo ci domów zaprzestano u y-

wania j zyka polskiego. Kolejne generacje nie pos uguj  si  wi c j zykiem swo-

ich rodziców. Nale a oby tu jednak podkre li  zjawisko mieszanych ma e stw 

z ludno ci  autochtoniczn  (które masowo pojawi o si  od po owy lat pi dzie-

si tych jako konsekwencja zmniejszenia populacji polskiej mniejszo ci narodo-

wej), co tylko przyspieszy o proces akulturacji. W tym uk adzie przewa nie ona 

by a Serbk  lub Chorwatk , natomiast m  by  Polakiem pracuj cym za granic . 

Z drugiej strony to w a nie dziedziczenie narodowo ci w linii m skiej pozwoli o 

na zachowanie pami ci o polskim pochodzeniu. 

Mimo sytuacji politycznej oraz socjolingwistycznej gwara bukowi ska prze-

trwa a w elinovacu w ród dwóch najstarszych pokole  mieszka ców, chocia  – 

jak zauwa aj  sami respondenci – najcz stsz  jej funkcj  jest ekskluzywno , 

a wi c wy czanie z rozmowy osób niepo danych. J zyk bo niackich Polaków 

ró ni si  od gwary wyst puj cej na Bukowinie. Przez lata uleg  interferencji oraz 

akulturacji pocz tkowo z j zykiem serbsko-chorwackim, obecnie z bo niackim. 

Z najbardziej istotnych cech j zykowych nale y wymieni : 

1) wyst powanie licznych zapo ycze  leksykalnych: u itelj ‘nauczyciel’, 

udruženje ‘stowarzyszenie’, želja ‘pragnienie, ch ’, sramota ‘wstyd’, aj 
‘herbata’, opanci ‘kierpce’, upisa  ‘zapisa ’, osta  ‘zosta ’, pocz  ‘za-

cz ’, nafarbowa  ‘pomalowa ’, si owa  ‘gwa ci ’, dru y  si  ‘sp dza  

razem czas’; 

2) wyst powanie kalk, np. pó no ka ‘pasterka’ (z bo . polno ka), polumartwa 

’pó martwa’ (z bo . polumrtva, gdzie pol oznacza ‘pó ’); u ywanie sufik-

sów charakterystycznych dla j zyka bo niackiego, np. sufiks -enje stoso-
   

13 „ – On [tata] nigdy nie lubi  mówi  po polsku. On teraz mówi po polsku, kiedy ty tu jeste . 

– Kiedy si  wcze niej u ywa o polskiego? Do czego? 

– Do plotkowania. Najcz ciej. Wokó  ko cio a kiedy si  zbior  ludzie, kiedy co  skrywa  lub ko-

go  obgaduj ”. 
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wany dla rzeczowników odczasownikowych, np. siko enje od pol. ‘siko-

czy ’, tworzenie konstrukcji analogicznych, np. Pirogijada od pol. ‘pirogi’ 

oznaczaj cego Festiwal Pierogów (na wzór: biciklijada, olimpijada); 

3) wyst powanie charakterystycznych dla j zyka bo niackiego spójników, np. 

dok ‘dopóki’, nego ‘lecz’, ako ‘je li’, np. Nie by o si  cin ko nauczy , nego 
by o cin ko nam, bo si  nam dzieci mia y; 

4) zmiany semantyczne, np. stosowanie czasownika i  równie  w znaczeniu 

‘jecha ’ oraz ‘lecie ’; zanik czasownika, np. Poszli do Nimecki zamiast 

Wyjechali do Nimecki; 
5) zmiany w konstrukcji zda , np. bym lubi a i  widzie  (bo . rada bi otišla 

vidjeti), to by o dzieciom bardzo rado  (bo . to je bilo djeci jako veselje); 

6) wyst powanie charakterystycznych dla j zyka bo niackiego przyimków, 

np. pirogi od kapusty zamiast ‘pirogi z kapusty’, zupa od kurków zamiast 

‘zupa z kurek’, od mamy siostra zamiast ‘siostra mamy’, od tego ogie  

zamiast ‘z tego ogie ’, pascha od chliba zamiast ‘pascha z chleba’, fajne 
za obu  zamiast ‘fajne do za o enia’; 

7) wyst powanie bo niackiej rekcji czasowników, np. mia  si  komu  ‘ mia  

si  z kogo ’, mówi  po polski ‘mówi  po polsku’; 

8) wyst powanie zmian w deklinacji dope niacza; w liczbie pojedynczej ro-

dzaju m skiego stosowanie wy cznie ko cówki -a, np. nie ma Interneta 

zamiast nie ma Internetu, do groba dali zamiast do grobu dali; 
9) redukcja funkcji narz dnika na rzecz mianownika w orzeczeniu imiennym, 

np. Serby nie by y wtedy takie dobre s siady zamiast Serbowie nie byli 
wtedy takimi dobrymi s siadami, zbóje by y Syrby zamiast zbójami byli 
Serbowie. 

Przy tym wszytkim, jak zauwa a H. Krasowska: 

Górale bukowi scy w Celinowacu zachowali jeszcze niektóre cechy j zykowe nale ce do 

tej w a nie grupy j zykowej. Mi dzy innymi charakterystyczn  cech  jest wyst powanie g o-

ski  w pozycjach, które w j zyku ogólnopolskim maj  tylko rz, np.: griby, prisze ; pochylone 
a (ró nego pochodzenia) przechodzi w o, np.: g ozdo, downo, kwiotek, sto , mio  si , sie-
dziol, a przechodzi w o w grupie ar: czorny, korczowa ; rozk ad nosówki: wziun , poczuntek 
‘pocz tek’, trumba. Jak równie  kilka przyk adów z zakresu s ownictwa takie jak wyst puj  

u górali polskich na Bukowinie: cesta ‘droga’, klobuk ‘kapelusz’, zogrudek ‘ogródek’, gorie  
‘pali  si ’, darunek ‘podarunek, dar’, puknu  ‘p kn ’, hruby ‘puco owaty, o twarzy’, furt 
‘wci , ca y czas’, abuz ‘ odyga kukurydzy’, które mo na by poszerzy  o nast puj c  leksy-

k : warzoszka ‘chochla’, podla nik ‘choinka’, hudowa ‘chodowla’. Jak równie  o wyrazy: te-
roz, doj, borszcz, chrzon, gornuszek, gdzie a ró nego pochodzenia przechodzi w o. 

Zgadzam si  z Helen  Krasowsk , e wraz z odej ciem najstarszych mieszka -

ców elinovaca gwara górali czadecko-bukowi skich zaginie na obszarze Bo ni 

i Hercegowiny, chocia  w ród m odszego pokolenia dalej wyst puje zjawisko 
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bilingwizmu. Dwuj zyczno  nie dotyczy jednak j zyków polskiego i bo niac-

kiego, a bo niackiego i j zyka miejsca kolejnej emigracji, najcz ciej s owe -

skiego oraz austriackiego. Poniewa  Polacy ze S owenii oraz Austrii utrzymuj  

silny oraz cis y kontakt z Bo ni  i Hercegowin , zdecydowa am si  na w czenie 

ich w moje rozwa ania na temat specyfiki j zykowej, gdzie elinovac stanowi 

punkt odniesienia omawianego zagadnienia. I cho  gwara bukowi ska bezpow-

rotnie odchodzi z ostatnim pokoleniem, to wszystkie grupy mniejszo ci polskiej 

wywodz cej si  z elinovaca podlegaj  nowemu zjawisku, jakim jest próba 

przywracania polskiej tradycji, a tym samym i j zyka. Selekcja spo ecznego dziedzic-

twa nie ma charakteru nieodwracalnego zapominania. Poniewa  ca a przesz o  jest 

potencjaln  tradycj , to mo liwe s  nie tylko przekszta cenia, ale równie  i po-

wroty do tego, co wydawa o si  ju  dawno wyparte z pami ci danej zbiorowo ci. 

eby jednak móc mówi  o procesie odtwarzania tradycji, potrzebne jest co  wi cej 

ni  tylko g osy przodków dobiegaj ce z za wiatów. W wyniku rozpadu Socjali-

stycznej Federacyjnej Republiki Jugos awii w 1991 roku zmieni a si  ca kowicie 

sytuacja polityczna regionu. Wybuch a czteroletnia wojna, a w mi dzyczasie 

powsta o pi  nowych pa stw (S owenia, Chorwacja, Bo nia i Hercegowina, 

Bu garia oraz Macedonia; w pó niejszym okresie od by ej Jugos awii od czy y 

si  równie  Czarnogóra oraz Kosowo). Swoj  niepodleg o  Bo nia i Hercegowina 

og osi a jeszcze w 1992 roku. Po zako czeniu wojny w 1995 roku zosta o podpi-

sane porozumienie w Dayton, na którego mocy spo eczno  mi dzynarodowa 

potwierdzi a powstanie nowego pa stwa. Kontrola spo eczno ci mi dzynarodo-

wej pozwoli a w dziedzinie administracji pa stwa na wprowadzenie pewnych 

elementów oraz rozwi za  znanych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjedno-

czonych. Dokumentem, który potwierdza nowy promniejszo ciowy kierunek 

w polityce Republiki Serbskiej, jest Ustawa o Ochronie Praw Przedstawicieli 

Mniejszo ci Narodowych (Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manji-
na), która zosta a podpisana w 2003 roku i obowi zuje na terenie ca ego pa stwa 

Bo ni i Hercegowiny bez wzgl du na podzia y administracyjne. Jest to pierwszy 

w historii regionu tego rodzaju dokument. Wed ug zapisu wszystkie podmioty 

BiH s  zobowi zane do przestrzegania Ramowej Konwencji o Ochronie Praw 

Mniejszo ci Narodowych Rady Europy. Wydaje si , e regulacja prawna proble-

mu mniejszo ci narodowych stworzy a przestrze  potrzebn  do zaistnienia orga-

nizacji mniejszo ci. Od 2003 roku mo na zaobserwowa  ich wzmo on  liczb , 

jednak e dopiero zapis o finansowaniu stowarzysze  mniejszo ciowych z bud e-

tu gminnego oraz odgórna promocja wprawi y ten proces w ruch. Rozp du nato-

miast nada y mu mi dzynarodowe fundusze oraz granty. Organizacje, które od 

czasu zako czenia wojny sprawuj  piecz  nad Bo ni  i Hercegowin , promuj  

przyjazn  polityk  wobec mniejszo ci narodowych. Od kilku lat bycie cz onkiem 

mniejszo ci narodowej sta o si  na Ba kanach po prostu modne. Dla poszczegól-
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nych gmin stanowi powód do dumy, dodatkowo – szans  na pozyskanie zagra-

nicznych funduszy. Dla samego elinovaca oznacza to w kwestii prawnej mo li-

wo  ubiegania si  w szkole o zaj cia dodatkowe z j zyka polskiego oraz u a-

twienie powo ania stowarzyszenia polskiej mniejszo ci narodowej. To ostatnie 

jako Stowarzyszenie Polaków i Przyjació  MAK zosta o utworzone w 2010 roku. 

Od tego te  czasu dzia a na rzecz przywrócenia oraz promowania polskich trady-

cji, jak np. powrót migusa-dyngusa, tzw. siko enja, czy skonstruowania nowego 

wi ta, jakim jest Pirogijada. Dwa lata temu Stowarzyszenie nawi za o cis  

wspó prac  z Ambasad  Rzeczypospolitej w Sarajewie. Po raz pierwszy od 1946 

roku. Obecnie ambasada promuje pomys  internetowego kursu j zyka polskiego 

dost pnego dla cz onków polskiej mniejszo ci narodowej. Dodatkowo, od 2011 

roku, mieszka cy elinovaca s  zapraszani do Polski na coroczny Festiwal Bu-

kowi skie Spotkania, gdzie nawi zali wspó prac  z zespo ami zrzeszaj cymi 

reemigrantów z terenów by ej Jugos awii. Sprzyja to ywym kontaktom z j zy-

kiem ogólnopolskim, który to wydaje si  niezwykle inspiruj cy dla najm odszych 

pokole  niepos uguj cych si  gwar  bukowi sk . Najnowsze s owa, które wesz y 

do uzusu, to psisterna ‘cysterna’ oraz ciotek ‘m  cioci, wujek’. Poszerzy y si  

równie  pola u ywania j zyka polskiego – s  nimi: ko ció , spotkania z przyjezd-

nymi z Polski, coraz cz ciej odwiedzaj cymi Bo ni , oraz moja osoba, która 

swoim przybyciem zmienia sytuacj  komunikacyjn  mieszka ców elinovaca. 

Sad ga koristimo na primjer u crkvi. Svaki po etak svake mise imamo: Ojcze nasz na polj-

ski. Još uvijek kada pri aju ti Poljaci vole pri at na poljski najviše kada do e neko iz Poljske 

naprimjer Paulina. Onda svi po ne pri at od jedanput poljski i kada ne tra aju i ovako o sva-

kodnevnim aktivnostima a i mi volimo ubacivat takve neke rije i. Postoje nekakve rije i pol-

sjke i koristi smo njih isto radi fore da pokažemo isto nešto. Interesantno da smo svi 

u svojim nadimcima imali „ ”: Ma a, Ge i, To o, De o. To je kao naše nešto poljsko. Znali 

pitati de aki u skoli Tomislava: To o „ ” ne postoji u srpskom jeziku. To o im je odgovorao: 

Da, ali ja sam Poljak kod nas postoji14. (Marija Buganik) 

Wszystko wskazuje na to, e w przysz o ci gwara bukowi ska, która odejdzie 

wraz z dwoma najstarszymi generacjami mieszka ców elinovaca, ma szans  

zosta  zast piona przez j zyk ogólopolski. W tej perspektywie nie mo na jednak 

mówi  o kontakcie j zykowym, poniewa  nie istnieje potrzeba codziennego 
   

14 „Teraz go u ywamy na przyk ad w ko ciele. Na pocz tku ka dej mszy mamy: Ojcze nasz. 

Wci , dopóki mówi  ci Polacy najbardziej lubi  rozmawia  po polsku kiedy przyjedzie kto  z Polski, 

na przyk ad Paulina. Wtedy wszyscy zaczynaj  jak gdyby nigdy nic mówi  po polsku i kiedy nie 

plotkuj  i tak po prostu o codziennych czynno ciach, a i my lubimy wstawia  niektóre wyrazy. 

Istniej  pewne s owa polskie i u ywamy ich tak po prostu, eby i my równie  co  pokazali. 

Interesuj ce, e wszyscy mieli my w swoich przezwiskach „ ”: Ma a, Ge i, To o, De o. To jest jakby 

co  naszego polskiego. Pytali si  czasami w szkole Tomislava: To o „ ” nie wyst puje w j zyku 

serbskim. To o im odpowiada : Tak, ale ja jestem Polakiem i u nas wyst puje”. 
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pos ugiwania si  j zykiem ogólnopolskim. Nawet je li w przysz o ci j zyk polski 

by by nabywany w edukacji w ramach ustawy o prawach mniejszo ci 

narodowych. Dzieje si  tak, poniewa  j zyk bo niacki przej  niemal e wszystkie 

domeny na p aszczy nie spo eczno-instytucjonalnej, przez co jego dominacja jest 

niekwestionowana. 
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