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Nie mamy wątpliwości, że mowę naszych praojców trzeba ocalić.
Niknie ona z każdym dniem, bo nieubłaganie odchodzą ludzie, którzy
posługiwali się gwarowym językiem, a ci, co pozostali, nie mają takiego
przebicia, by wydobyć swoją gadkę na plan pierwszy. Dla kultury
Suwalszczyzny znaczą wiele, ale są już nieliczni. Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” jest po stronie wartości,
które wprawdzie przemijają, ale są, i zawsze będą, autentyczne i ważne.
Niniejsze wydawnictwo powstało dzięki życzliwości Miasta Suwałki, które rozpisując konkurs na działania pożytku publicznego, i w efekcie wygranej przez nas rywalizacji, w znacznym stopniu dofinansowało
niniejsze wydanie książki „Kiedyści to mieli gadane – gwary suwalskie”.
Nie byłoby wydawnictwa bez wiedzy i wieloletniego doświadczenia
autora i życzliwego mu zespołu redakcyjnego. Liczy się efekt, a ten pozwala wierzyć, że nie zapomnimy języka przodków.
Henryk Kudela
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Gwary to ślad naszej kultury

W

miarę powszechnie wiadomo, że gwarą – w dzisiejszym rozumieniu –
mówiono na polskich ziemiach wszędzie do czasu, gdy zaczęły kształtować się wzorce ówczesnego polskiego języka w publikacjach Reja i Kochanowskiego. Jednak druga połowa XVI wieku jest datą umowną świadczącą tylko
o pewnej cezurze, gdyż wspomniane wzorce językowe dotyczyły stosunkowo
nielicznej grupy osób wykształconych, czyli umiejących czytać. Nie był to znaczący odsetek wobec całej populacji na ziemiach podległych Koronie, a także na
ziemiach, które weszły po 1569 r. w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
czyli również w województwie trockim obejmującym wówczas dzisiejszą Suwalszczyznę.
Nakłady dzieł Kochanowskiego czy Reja były niewielkie nawet w stosunku do osób ze stanów wyższych, a i w tej grupie nie każdy sztukę czytania posiadł. Nadto książki pisane kształtującym się stopniowo językiem literackim
(tak go dzisiaj określamy) nie przystawały do mowy potocznej stosowanej
i w dziełach pisanych, a przykładem może być „Krótka rozmowa między wójtem, panem i plebanem”.
Zdecydowana większość stanów mówiła jeszcze długo lokalnymi wersjami
języka polskiego zbliżonymi co do kształtu i sensu do lokalnych „gwar”, choć
podobnie jak molierowski pan Jourdain – nikt nie miał wtedy świadomości,
że mówi „gwarą”.
Dla większości obecnych obszarów Polski gwary to „mateczny język” okolic, w których żyły poprzednie pokolenia. Nie zawsze jednak gwary rozumiane
są jako mowa przodków. Dodatkowo w szkołach przez dziesiątki lat można było
dostać od nauczyciela linijką za posługiwanie się językiem gminnym, a nie „państwowym”.
Oprócz leksyki zaginęła też melodyka regionalnych tekstów mówionych,
a jaka jest jej rola można zrozumieć, słuchając choćby mowy mieszkańców
Wileńszczyzny czy osób posługujących się jeszcze „bałakiem” lwowskim.
Bez melodyki nie da się też poznać gwary góralskiej czy śląskiej.
Oddawana do rąk Czytelników książka z gwarą „pisaną” może także pomóc
nie tylko osobom zainteresowanym lokalnymi gwarami funkcjonującymi jeszcze gdzieniegdzie na Suwalszczyźnie, ale i nauczycielom, którzy mogą odrobić
zaniedbania swoich zawodowych poprzedników w kształtowaniu właściwego
stosunku do naszej dawnej mowy.
Mirosław Nalaskowski
9
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N

iniejsza pozycja wydawnicza nie jest naukową rozprawą na temat
gwary. Jest zapisem (dostosowanym do wymowy) autentycznej gwary
z życia wziętej. Nie z podręczników, bo takich nie ma, nie z opracowań
językoznawców, lecz – rzec tak wolno – prosto z pnia, z korzenia.
Ta książka jest jak odnaleziona po dziesiątkach lat stara fotografia, bo
gwarowy język opisuje prawdziwie dawną suwalską wieś. Koloryt tego języka,
jego poetyka, humor, dosadność, a nade wszystko uczciwość (nazywanie rzeczy
po imieniu) – to pełne odbicie kultury duchowej i materialnej wsi, której już nie
ma i nigdy nie będzie.
Gwary nie nauczy się „uczony” badający gwarę. W gwarze trzeba wyrosnąć.
Takich osób zostało już niewiele. I to dzięki nim, a nie bogatej bibliografii,
mogła powstać ta książka.
Wielokrotnie pojawiały się moje teksty na temat gwary w różnych publikacjach, wiele razy gwarą mówiłem podczas różnych spotkań. Część tego materiału – uzupełnionego, poprawionego – została wykorzystana w niniejszej pozycji,
która wszak nie powstała w jeden wieczór przy filiżance kawy, lecz jest efektem
gromadzenia materiałów przez długie lata. Książka „Kiedyści to mieli gadane”
jest niejako podsumowaniem wieloletniego dorobku uzupełnionym nowymi
tekstami, a przede wszystkim odnalezionymi w pamięci i w zapiskach nowymi
wyrazami i zwrotami w Słowniku.
Olbrzymią pomoc stanowiły wspaniałe teksty Mieczysława Ratasiewicza
drukowane m.in. w tzw. starej „Jaćwieży”. Pomocny był „Przeroślak” z niezastąpionymi gawędami Józefa Podziewskiego. Skarbnicę gwarowej „mowy” stanowią
opowieści Teodozji Jagłowskiej. Każde spotkanie z Jarosławem Rynkiewiczem –
było okazją do przypomnienia gwarowych anegdot, powiedzonek, dowcipów.
Cenny materiał dotyczący gwary okolic Becejł i pasa przygranicznego z Litwą
zebrał Mieczysław Tanajewski.
Wspomniane osoby, także mnie, łączy jedno: gwarą mówiliśmy – z małą
przesadą – już w kołysce.
Jan Bacewicz
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Czy nasza gwara ma nazwę?

N

asz dawny język nazwany został przez specjalistów zajmujących się dialektami suwalską gwarą mazurzącą i takiej nazwy używajmy. Powstała ta gwara w wyniku wpływów języka
używanego na Mazowszu i mazurzenia. To są dwa podstawowe składniki
starej mowy Suwalszczyzny. Dlaczego właśnie te? Po pierwsze jesteśmy
w przeważającej mierze potomkami osadników z Mazowsza, którzy od
drugiej poł. XVI w., kiedy zaczęła się kolonizacja naszych ziem, osiedlali się na terenach dzisiejszej Suwalszczyzny. Po wtóre – bliskość Mazur
nie mogła pozostać bez wpływu na nasz język, tym bardziej że osadnictwo mazurskie, zwłaszcza w przygranicznym północno-zachodnim pasie
regionu, również się rozwijało.
Niech za ujęcie w skrócie posłużą proste przykłady. Jeśli rolnik spod
Wiżajn nie przedał na spędzie jełoski i powiedział sam do siebie: No, farfał... – to tak samo powiedziałby rolnik spod Kolna, pewnie także ze wsi
Rydzewo-Pieniążek lub z innej mazowieckiej wsi. I powiedziałby siabelbon na fasolę, jak mówi się u nas. Tylko u nas później, kiedy już przybył
osadnik ze swoją mową.
Mieszkaniec Czostkowa opłacał fajerkase – i fajerkase opłacał
Mazur lub Prusak ze wsi Blindhal (Blindhallen) – teraz Błąkały – lub
Dubeningken – Dubeninki. Czy były to Stołupianki, Kramnik czy
Zollteich (dziś Poblędzie) – waserwaga znaczyła to samo.
13
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Strefy językowe w regionie
Przyjrzyjmy się uważnie mapce zamieszczonej poniżej. Kolor brązowy oznacza zasięg w naszym regionie suwalskich gwar mazurzących
(mieszanka wpływów mazowieckich i mazurskich). Kolor jasny – to zasięg wpływów polskich gwar wileńskich (północna część wschodnich
obszarów regionu aż poniżej Sejn), kolor szary dotyczy terenów, gdzie
pojawiają się gwary podlaskie z wpływami białoruskimi (część obszarów
wschodnich regionu i cały obszar południowo-wschodni).

Szypliszki
Puńsk

Sejny
zcza a
Pus owsk
ust
Aug

Suwałki

Augustów

Lipsk

Oczywiście gwary nie kończą się na jakiejś linii „jak uciął”.
Podobnie jak wszystkie elementy kultury przenikają się na „stykach”,
łączą, zachodzą na siebie, uzupełniają się. Świadczy o tym choćby nazewnictwo dzisiejszych niektórych wsi, rzek, wzniesień czy jezior.
A jednak różnice językowe pomiędzy trzema podregionami są
zauważalne. W okolicach takich miejscowości jak Szypliszki, Puńsk, Sejny
czy Giby większość wyrazów, zwrotów, określeń z części środkowej
regionu jest używana, ale pojawia się tam stałe umieszczanie zaimka „się”
(sie) po czasowniku (tworzy to jeden wyraz): złujesie (jest zagniewany,
zagniewana), doczynkowaćsie (mieć do czynienia, mieć zadanie, kłopot),
14

nabijasie (kpi), wypeckaćsie (wybrudzić się), karabanisie (włazi, gramoli się), widzielimsie, kręcisie (w znaczeniu: chodzi po głowie, jest bliskie
przypomnienia), rozyjdosie, kiwajosie.
Koło Jeleniewa, Smolnik, Przerośli czy Filipowa – doczynkowaćsie
miałoby c zamiast cz, ale przede wszystkim brzmiałoby: a, to cysta dokuka; nabijasie mogłoby się pojawić, ale prędzej jako syderuje lub kiepkuje;
wypeckaćsie – to siewypeciać, sieumerać; kręcisie to raczej siebełwi (w znaczeniu: coś mi świta, coś przypominam).
Kolejna różnica jest szczególnie zauważalna. W północnej części
wschodniego podregionu nie występuje ważny element mazurzenia. Spółgłoski s, c, z, ś, ć, ź, dź zastępowane są przez sz, cz, ż, dż.

– Co ty tak siemordujes?
– No bede mierzyć ten drąg.
– To nie mokieś na ziemi jego zmierzyć?
– Ale ty i durny... Ja bede mierzyć jego wysokość, a nie długość.

15
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Przykłady: chwaccejszy (sprawniejszy, silniejszy), bolącejszy (bardziej bolący), czochrasie (drapie się), kruczek (haczyk), juszka (krew),
kaczarowa (kałuża), kamaszy (buty), napużony (naburmuszony), żendary
(żandarmi), zbieżny (zbędny, niepotrzebny), deżdży (deszcze), żeb (żeby),
karwasz (coś rozerwanego, zwisającego na kształt frędzla), kużden
(każdy).
W środkowo-zachodniej części regionu chwaccejszy to byłby dussy;
czochrasie to siecochra; kruczek to acyk; kaczarowa to kacorowka, kaluza;
kamaszy – kamasy (boty z cholewamy, półkamaski, oberśtyny, skorzni);
napużony – nabazony; żendary – ziendary; zbieżny – zbiezny, liśny; karwasz – karwas, śpleder, fefeć, fręziel; kużden – kuzden, kozden.
Nadto we wspomnianym podregionie pojawiały się takie wyrazy
jak – karzina (koszyk), kałdoba (sadzawka), kołosy (nogawki), trybuch
(żołądek), rozgalija (przestrzeń), okurek (niedopałek), łowki (sprytny),
które nie występowały w centralnej i zachodniej części regionu.
Za Puszczą Augustowską – bliżej Lipska, Lipszczan, Nowego Dworu oraz Dąbrowy Białostockiej, czyli na pograniczu Podlasia i już na Podlasiu – usłyszymy język zupełnie inny. Po pierwsze – z charakterystyczną
wymową -cje, -sje w wyrazach typu ciebie, siebie, świecie. Po drugie z wyraźnym używaniem spółgłosek tzw. szeleszczących: szczensliwy, pieczka
(piec), nu sztoż, panieszli. Po trzecie – przemieszanie języka polskiego
i białoruskiego (łatwe z powodu podobieństwa) wytworzyło jakby nowy
język – „tamtejszy”, mający często w jednym wyrazie „melodię” i brzmienie trochę polskie, trochę białoruskie: leńciajstwo (lenistwo), chwaroba
(choroba), horsz (gorszy), awieczka (owieczka), znachodzji sje (znajduje
się), pawa (paw), pajechał (pojechał), da Juraulanau (do Jurowlan), pianica (pijanica, pijak), prynuka (zachęta, namowa).
Oczywiście w omawianym południowo-wschodnim podregionie
w dużo mniejszym stopniu niż koło Dąbrowy, Sokółki czy Suchowoli
usłyszy się tamtą niezwykłą śpiewną mowę (na ljewo) – ginącą stopniowo
za Lipskiem w stronę Augustowa.
Szeroko rozumiana Suwalszczyzna językowo jest różnorodna. Jako
region zaczęła być wyodrębniana po powstaniu guberni suwalskiej (1866 r.)
16

nazywanej Suwalszczyzną, a obejmującej wówczas powiaty: suwalski,
augustowski, sejneński, kalwaryjski, mariampolski, władysławowski
i wiłkowyski. Na tak dużym obszarze, różnorodnym narodowościowo,
musiały występować różnice językowe. Obecnie w rozumieniu administracyjnym Suwalszczyzną nazywa się powiaty – suwalski, sejneński
i augustowski. Jednakże obszarem jednolitym kulturowo, a przede wszystkim językowo, był (bo gwara zanika) powiat suwalski z przyległymi
terenami powiatu sejneńskiego i augustowskiego. Przez kilka wieków
zachowała się tutaj regionalna mowa ukształtowana – powtórzmy – osadnictwem (wpływy mazowieckie) oraz osadnictwem i sąsiedztwem (Prusy,
Mazury).
Istotny jest fakt, że żaden kataklizm dziejowy nie wymiótł stąd ludności osiadłej głównie w XVII stuleciu. Dzięki temu z pokolenia na pokolenie przechodziły obrzędy, obyczaje, kultura materialna, kuchnia regionalna, a tym samym mowa.
Obszar suwalskiej gwary mazurzącej charakteryzuje się zjawiskami
językowymi dającymi się wyodrębnić i wyróżnić. Tworzą one rozpoznawalny dialekt, który doczekał się także opracowań naukowych.

Język literacki wiele zawdzięcza gwarze
Nim ukształtował się ujednolicony język ogólnopolski (na nasze
potrzeby nazywajmy go literackim) – Polacy mówili w różnych regionach
różnymi dialektami, które dzisiaj określa się krótko gwarą. I to właśnie
przede wszystkim z gwar powstał język ogólnopolski.
Gdybyśmy się więc wstydzili naszej starej mowy – to byłoby tak, jak
gdybyśmy się wstydzili historii czy początków piśmiennictwa.
Czas, kiedy gwary wyśmiewano – także w szkołach – na szczęście
minął. Swoje gwary pięknie przechowali górale, na Kaszubach wydano
nawet elementarz w języku gwarowym, nie zniknął dialekt kurpiowski.
Wydawało się, że nasza gwara przepadnie bez śladu, a jednak przetrwały
wspaniałe opowieści wielu gawędziarzy, w słownikach znalazły się najstarsze wyrazy i zwroty.
17
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Język ogólnopolski wyparł prawie całkowicie gwarę z tzw. codziennego użytku, więc przynajmniej to, co się z niej zachowało – trzeba ochronić. Temu celowi służy niniejsza książka.
Po co chronić mowę „przedwieczną”? – mógłby ktoś zapytać.
Dzisiejszy język jest pełen zaśmieceń, bełkotu, cynizmu, wulgaryzmów
i „tak” nie oznacza „tak”, a „nie” nie oznacza „nie”, dlatego warto wracać
do źródeł, kiedy mowa była obrazem myśli i nazwaniem rzeczy, czyli
prawdą.

Kiedyści
I diabeł teraz inaczej
bogatemu dzieci kołysze.
Fidiasz nie kocha pokoju.
Węży więcej. A owo –
słyszysz? Wierni-niewierni
raz mówią tak, raz siak.
Pieśni inne nowych bardów,
nowy z życiem pakt:
bliźniego miłuj,
lecz nie za darmo.
Minął czas. Prawdą
zostaje, co w pamięci.
Kiedyści...
I stary, i mały wiedział,
co wolno, co grzech.
Nie wwiódł ślepego
w rowek na śmiech.
Zatrzymał się w biegu,
kto dostrzegł, jak
pięknie, gdy cicho i pusto:
siedem mil niczego.
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Orła poeta uczył latać,
a brzydko chciał mówić,
mówił: idź do kata.
Teraz mówią inaczej.
A jeśli kochał, to nie tak trochę.
Tyle w sercu, co w poezji: kroćset
kroci tysięcy fur beczek z prochem...
Dziś o miłości opowieść –
ni muzom, ni Jowiszowi.
Ni miecz jej nie broni,
ni plotka nie o niej.
Czarów panny nie znają.
Patrzyły w oczy: od kropli
lubczyku uschniesz jak liść,
a wody znikąd.
Za czasem minionym biec,
bo za czym...Wszystko inaczej.
Jan Bacewicz

Cechy charakterystyczne
Konieczna jest tutaj uwaga wstępna. Wymienione w książce cechy
odnoszą się do Suwalszczyzny „właściwej”, czyli do obszaru nieco większego niż powiat suwalski. Im dalej w kierunku wschodnim i południowym regionu – występują te cechy rzadziej bądź tylko niektóre z nich.
Gwara zmienia się w pasie przygranicznym z Litwą, a niemal zupełnie
na pograniczu podlaskim.
Każdy zapis typu „gwara Suwalszczyzny” lub „w gwarze Suwalszczyzny” należy rozumieć jako dotyczący części regionu, a nie jego całości.
Nie uda się wszystkich charakterystycznych cech wymienić, gdyż
wiele z nich „siedzi” w wymowie i można je wyłapać dopiero „na słuch”.
19
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Tym niemniej zwróćmy uwagę na najważniejsze prawidła naszego języka
gwarowego, które – choć niepisane – trwały niezmiennie, przechodząc
z pokolenia na pokolenie. Bez ich przestrzegania – będziemy gwarę tylko
kaleczyć.
Pojawiają się czasem opinie, że trudno mówić o gwarze regionu,
skoro w jednej wsi rozmawiano inaczej niż w drugiej. Taka sytuacja występuje zawsze. Jeśli dwie osoby mówią to samo, to nie mówią tak samo.
W gwarze było podobnie. Mówił ktoś: Franek te piecy kleźni, ale cugu
w niech nima. W innej wsi ocena umiejętności zduna Franka brzmiała
nieco inaczej: A jon te piecy stawi byle jek, dym na chałupe bałuje...
Można było powiedzieć, że cugu nima albo: dym bałuje. Różnymi
słowami opisano to samo „zjawisko” – kiepską robotę. Nikt jednak nie
powiedział: piece, lecz zawsze: piecy. W każdej wsi, wszędzie, mówiono:
ludzi, koni, talerzy, gości, liści.
W Słobódce mógł ktoś powiedzieć: Kręcisie, kręcisie, a odpomnońć
nie mogie. Pięć wiosek dalej, np. w Antosinie, przypominający określił
to inaczej: Siebełwi w głowie, juz-juz, a przypomnońć nie mogie. Jednak
zawsze zamiast „nie mogę” było: nie mogie.

– Sieposuń i ja chcem usiąść.
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Wbrew pozorom – istniały zasady. Dlatego mówimy o regionalnym
zasięgu gwary.
Wyrazy typu odpomnońć, sieodecknońć, pieńć zapisywane mogą być
z końcówką -ońć, ale także -ąć, gdyż wymowa była „pośrodku”.

mazurzenie „stare”
Po pierwsze w dawnej mowie Suwalszczyzny występuje przeniesione sprzed XVIII w. tzw. mazurzenie stare, którego cechą charakterystyczną jest wymawianie sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz (ś, ź, ć, dź) – z jednym
jedynym wyjątkiem dotyczącym rz – zawsze wymawianym jako sz lub
ż (nie s ani z). Zdumiewające było intuicyjne, bezbłędne wyczuwanie rz
w wyrazach, w których rzeczywiście ono występowało. Więc mówimy
w gwarze – pszyset, ale psenica; żecka, ale zyto; żemycek, ale zebrak; pszetak, ale pscoła itd. (oczywiście ortograficznie sz i ż w podanych wyrazach
to rz). Każdego, kto udaje gwarę, na tym błędzie przyłapie się od razu.
Wystarczy, że powie „o tseciej godzinie” albo „wysoka bzoza”.
Wszystkie ż (również rz) wymawia się jako z w tzw. mazurzeniu
nowym, powstałym po XVIII w. W naszej gwarze jest tylko „stare”! Oto
jeszcze kilka przykładów tego rodzaju mazurzenia:
– (z sz lub ż) – setem, seść, siabla, śklanka, zonka, zołty, ziaba, zielazo,
carny, cysto, ciort, ćterynaście, dezdzy, dziungla;
– (z rz) – lekasz, tszeciej, tszescy, kszacek, bżoza, bżucho, dżewo, odeżnoł,
kszekoże itd. (ort. w miejscu sz, ż powinno być rz).
Dodajmy, iż w XV–XVI w. miękkie wówczas sz, cz, ż, dż wymawiane były niemal jako ś, ć, ź, dź. Ta identyfikacja przetrwała (uzupełniając niejako mazurzenie) i w postaci archaizmu w wielu wyrazach istnieje
nadal w naszej gwarze (siabla, źniwo, jeńćmień), zaświadczając o jej staropolskich korzeniach.

końcówka -ta
Zachowały się mazurzące końcówki -ta w czasownikach typu:
weźta, chodźta, lećta, cekta, bądźta itd. Przy czym – jeśli polecenie odnosiło się „do siebie” (w l. mn.), mówiło się wówczas weźma, chodźma.
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Np.: Bądźma tamuj o sostej. Zrobma to jek sienalezy. Albo (wobec kogoś):
Tylo bądźta tamuj (tamoj) o sostej. Zrobta to jek sienalezy.
Inaczej było, gdy tryb rozkazujący zmieniał się w oznajmujący:
wozita, widzieliśta, zwodzita itd. W takim wypadku o sobie mówiło się
wozim, widzielim, zwodzim. Tak należy mówić w gwarze – bez końcówki
-y (-śmy): nie „płakaliśmy”, lecz płakalim (właściwie: becelim); nie „pójdziemy”, lecz pódziem; nie „piszemy”, lecz pisem; nie „robimy”, lecz robim,
nie „jedliśmy”, lecz jedlim.
Mazurzące końcówki -ta (siadajta, chceta, nie salejta) występują
w l. mn.; do jednej osoby, ale ważnej, mówiło się w gwarze też „liczbą
mnogą”, lecz z końcówką -cie (siadajcie sąsiadko; weźcie, Klimaśko,
gruskie; a dajcie, matka chrzesna, pokoj); do równych sobie należy zwracać
się – weź, zrob, niesieśmiej, przydź itd. Mniej niż „pan (pani)”, ale więcej
niż „ty” oznaczał zwrot: niech sam usiądzie, niech sama weźnie itd.

-oju
Zachowały się mazowieckie końcówki -oju zamiast -owi, np. chłopoju, byśkoju, dzieciakoju, sąsiadoju. W zdaniach brzmiałoby to tak: Dzie
ten was stary bedzie? A, musi brucankie byśkoju ponios. O, juzej dęgo
od wiederka brząka, zeb cielak do pojła przyleciał.

-y zamiast -i
Należy zachowywać końcówkę -y zamiast -i w rzeczownikach l. mn.
w narzędniku. W gwarze mówi się nogamy, ręcamy, koniamy itd. Albo
nawet w starszej formie – nogoma, ręcoma, konioma.

-uł, -e, -o, -kie, -gie
Należy pamiętać o końcówkach -kie, -gie zamiast -kę, -gę (rękie,
nogie, mogie, wagie – taka jest prawidłowa wymowa gwarowa).
Znika również końcówka -ę, -ą, która zamienia się na -e, -o (ulico,
skoło, ide, bede, leco).
Zwróćmy uwagę na końcówkę -uł zamiast -ił (-ył) w czasownikach
rodz. m. w 3 os. Oto przykłady: chodziuł, mowiuł, zuł, siebawiuł, lubiuł
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– A jeki ciort, kacki tędej śli, to jem było tylo do brzucha.
zamiast: chodził, mówił, żył, się bawił, lubił. Mazowieckie móziuł (mówił)
również ma końcówkę -uł.
zanik „i”
W połączeniach spółgłoskowych św, źw, dźw – zanika (lub zamienia się w y) samogłoska i; mówi się śwat, śwynia, śweca, śwystać, dźwergać,
śweronek (oczywiście w wymowie słychać miękkie śf: śfat, czyli świat,
śfeca, śfynia, śferonek itd.).
-ech
Zamiast końcówki -ich, -ych w gwarze Suwalszczyzny występuje
końcówka -ech (mojech, cudzech, chtornech, jech, zimnech itd.). Końcówka -ech w dopełniaczu l. mn. odmiany przymiotnikowo-zaimkowej jest
cechą mazowiecką.
jo, jon
Trzeba również pamiętać o kilku ważnych szczególikach. Nie mówi
się „tak” tylko jo, nie „coś” tylko cości, nie „jakiś” tylko jekieści, nie „skądś”
23
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tylko skielaści, nie „jak” tylko jek, nie „on” tylko jon, nie „chyba” tylko
chiba, nie „tędy”, lecz tędej, nie „będzie”, lecz bedzie, nie „jednego” tylko
jenego, nie „gdzie” tylko dzie, nie „ona”, lecz jona itd.

sie zamiast „się”
Niezbędne jest zwrócenie uwagi na zaimek sie (się), który w naszej
gwarze znajduje się zawsze przed czasownikiem i tworzy z nim wprost
jeden wyraz (siegramoli, sieobeprze, sierozkopersał, sieobtoknoł). Bywa,
że w skład takiego „zestawu” wchodzi też partykuła „nie” (niesieboj, niesieśmiej, niesieperciajta), łącząc się w integralną całość. Dlatego (aby zachować prawidłową wymowę) zapisujemy w tej książce wspomniane zestawienia razem, choć oczywiście niezgodnie z ogólnopolską ortografią.
Zwróćmy uwagę na wspominany już szczegół. Im bliżej terenów
z wpływami wileńskimi, tym częściej pojawiają się czasowniki z zaimkiem sie na końcu (perciajosie, kręcisie, widzielimsie, bojesie), a wymawiać
je należy jako jeden „kompletny” wyraz – obowiązkowo z akcentem na
przedostatniej sylabie.

„m” zamiast „n”
Mazowieckie niasto (miasto), śniyrć (śmierć), ziań (ziemia), niska
(miska) w naszej gwarze przechodząc z n na poprawne m – pociągnęły
za sobą nadgorliwe użycie m w takich wyrazach jak mici (nici), misko
(nisko), miemiecki (niemiecki), zoumierz (żołnierz).

bardzo ważne drobiazgi
Trzeba pamiętać o zaniku h na początku wielu wyrazów (erśt –
herszt, uk – huk, andel – handel, Anka – Hanka, Anca – Hańcza itd.) oraz
o zaniku -dł w takich czasownikach jak – usiadłem (w gwarze usiatem),
szedłem (setem), zjadłem (zjatem).
Jest kolejny drobiazg: częste posługiwanie się w gwarze imiesłowem
przysłówkowym, np. buł wychudsy (był chudy, wychudł), buł pojechawsy
(jeździł), buł posedsy (chodził, poszedł był).
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W czasownikach czasu przeszłego (i w niektórych imiesłowach),
gdzie występują zestawienia głoskowe -ar, przemieniają się one w -er
(pomerli, wyder, zaperty, zerli, oterli, spersy itd.).
Zamiennie używa się przyimków „bez” i „przez” (bez okno, bez to,
przez reśty, bez drogie, przez rozumu).
Na ogół ó zamienia się w o (nie dotyczy to u): mowić, cukierkow,
kościoł, Pambog, umerlakow, moj, corka, gora, wior, dwor, wojt, pokoj,
skazowka. Zaś r zamienia się czasem w rz (garzć, cerzpać, cierzpieć, wiatrz,
sierzpień, sierzp, bierzo, czyli biorą, drzaźnić, Piotrz).
Czasowniki czasu przeszłego mają we wszystkich rodzajach końcówkę -li (baby pośli, dzieci siebawili, krowy sienazerli).

Pisownia jest dostosowana do wymowy
Zapisując gwarę, trzeba niestety naruszyć – powtórzmy to raz jeszcze – zasady ortograficzne i gramatyczne obowiązujące w języku ogólnopolskim.

– Co to za bujza? Jek zarez wyrzne tem talerzem ob ściane...
– Aze wyrznij, to twoja Zośka gotowała.
– Zośka? No, przysoliwsy mozna zjeść.
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Tam, gdzie akcent pada bezwzględnie na pierwszą sylabę, przyimek
(spójnik) z rzeczownikiem zapisujemy razem: napół, nawierzch, bezłeb,
oziem, do-Sejn, ze-Sejn (wymowa z akcentem na do- i ze-).
Zaimek sie i partykuła „nie” tworzą z czasownikiem jeden wyraz
(niesiezłujta), aby uczynić zadość wymowie, wszak gwara jest przede
wszystkim językiem mówionym i słyszanym.
W wyrazach z mazurzeniem – spółgłoska rz została zachowana,
gdyż normalnie jest odczytywana jako ż lub sz, a tak też trzeba ją odczytywać i w naszej gwarze (niesiewymądrzajta, przecie, krzyco, krzywo itd.).
W tej książce stosowany jest zapis gwary „wymawianej”, właściwie
zapis ze słuchu, więc prawidłowa ortografia języka ogólnopolskiego została w wielu miejscach – staropolszczyzną mówiąc – spostponowana. No bo
cóż to za „ortografia” w takich wyrazach jak zieńć, chieńć, śwęta, wołajosie,
Miemcy, bełwan, oziem, Pambog itd.

Jek by chto buł nieśmiertelny,
a dostał dozywocie,
ot by długo siedział...
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Dodajmy, iż w tekstach mieszanych stosowana jest kursywa w celu
wyróżnienia wyrazów gwarowych. Tam, gdzie występuje sama gwara –
kursywa jest zbędna.

Wpływy obce
Każdy region przygraniczny ma w swoim języku wiele wyrazów
przejętych od sąsiadów.
W suwalskiej gwarze mazurzącej spotykamy przede wszystkim sporo germanizmów. Rychtyk, fertych (fertyk), śniaps, fajerkasa, śwejs, syber
(syberek), stelmachier (stelmach), curyk, jo, waserwaga, śwela, śtelwaga,
śwaks, centerfuga, flinta, hebel, fejny, śpek, buchta, binduga, rozgard, oberlicht (oberluft), gut, farśtejn – przekroczyły bez trudu pobliską (aż do
II wojny światowej) granicę niemiecko-polską.
Rusycyzmów nie ma więcej w naszej gwarze niż w języku ogólnopolskim. W niektórych miejscach regionu mówiono wsio zamiast wsystko
(wsytko), z ruska jakoś brzmi słowo kruzyk (kubek). Natomiast nazat spotykane jest i w innych dialektach (np. w Wielkopolsce, na Mazowszu).
Oczywiście samego podobieństwa w brzmieniu nie można i nie wolno
brać za rusycyzm, gdyż setki polskich wyrazów brzmią bardzo podobnie
do rosyjskich (i do innych słowiańskich) i byłoby dziwne, gdyby tak nie
było.
Niektórzy z uporem maniaka powtarzają obiegową opinię – aby
popisać się „znajomością” gwary – że na Suwalszczyźnie gdzie trzeba i nie
trzeba mówi się „dla” (przyimek ten traktowany bywa jako rusycyzm).
Po pierwsze w większości przypadków trzeba, bo trudno powiedzieć inaczej
niż „Sprawa dla reportera”, „Pogoda dla bogaczy”, „wagon dla niepalących”,
„to był dla nas szczęśliwy dzień”, „Sport dla wszystkich” itd. Mówi się:
„daj mi”, ale „zrób coś dla mnie”; „chcemy służyć Polsce”, ale „pracujemy
dla Polski”; „lekarz przekazał lekarstwo pielęgniarce”, ale „dla pacjenta”.
Rozróżnianie dopełniaczowego „dla kogo” i celownikowego „komu” jest
tak samo kłopotliwe na Suwalszczyźnie jak i gdzie indziej. Posłuchajmy
uważnie, jak mówią ludzie z różnych stron Polski w telewizji.
27

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

Od Litwinów niewiele przejęła gwara Suwalszczyzny. Za trudny to
język, aby można było go łączyć z naszym. Ale nie oznacza to, że wpływów litewskich nie ma. Być może starsi pamiętają, że dawniej matki ucząc
maleńkie dzieci pierwszej modlitwy, składały im rączki i usiłowały nakłonić do powiedzenia takich słów: Aciu Bozi, co oznaczało podziękowanie
Bogu. A przecież po litewsku ačiu to właśnie „dziękuję”. Tylko u nas można było usłyszeć taką modlitwę: suwalsko-litewską.
A kumpis – czyż to nie kump? Tak w gwarze mówimy na szynkę.
Kołdunaj, wakaras, bulwiaj, kłumpes, kuczia – to słowa, bez których nie
istniałyby nasze wyrazy gwarowe: kołduny (potrawa), wakaryny (wieczór
kawalerski), bulwa (kartofle), klompi (obuwie drewniane), kutia (potrawa
wigilijna).
Przetrwały piękne litewskie nazwy: Widugiery, Wojtokiemie, Wiłkopedzie, Tauroszyszki, Szejpiszki, Szypliszki, Kłajpeda, Lizdejki... Odrobinę w gwarze zniekształcone – funkcjonują w naszym języku. Tylko tutaj
są takie nazwy.
Oczywiście te uwagi nie wyczerpują tematu. Warto poszerzać go
o własną wiedzę i własne spostrzeżenia.

Tyle słów – ile rzeczy i zdarzeń
Język gwarowy był opisowym obrazem realnego świata. Ów świat
miał po prostu swoje lustrzane odbicie: verbum. Ale słów nie było ani więcej, ani mniej niż tyle, by nazwać rzeczywistość. Nie istniały w zasadzie
same tylko pojęcia jako wytwór myślowych spekulacji. Dlatego w mowie
nie było tzw. gadania o niczym, którym teraz wielu posługuje się biegle.
Język gwarowy nazywał rzeczy po imieniu. Nadto nasza gwara
odznaczała się humorem i dosadnością. Niekiedy złośliwością, dzięki
której „jasność w temacie” była pełna.
Mówi po weselu Romek – a jon straśnie lubiuł kiepkować – do swego
znajomego: – Wies, cemu Onorka siedziała taka zła? Kawalery zgaduwali,
siła ma lat. I nicht niesiepomyluł.
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Handel i jakby się dziś powiedziało: reklamę – kwitowano krótko:
No bodaj, kozden Zyd swego konia chwali.
Przyjechała turystka – warsiawianka – i panisie. Ale jek krowe
obacyła, jek siewyrasiła i dała chodu, to lo poncochi na śtombrach sieostali.
To był opis! Całą scenkę wprost widać.
Kupuje w sklepie chleb nie jakiś „kabareciarz”, ale rolnik. Pyta go
znajomy:
– I jek ten chleb, puchty?
– Jo, latosi.
Nie zeszłoroczny, tylko latosi, więc musi być puchty jek wata.
Bez słowa „jek” nie było w naszym języku prawie żadnego zdania.
Dopiero porównanie z pewną przesadą dawało właściwą jakość opisu.
Pocerwieniał jek jendor; kacor jek okręt; chudy jek śpelik; baba, bracie, jek
pomnik; sieumur-zał jek maźnica; dopat do miski jek głodomor.
Charakterystyczne było także „cieniowanie” ostrości opisu. Jeżeli
ktoś wymył się fest, wykąpał się – to siewykasierował. Jeżeli umył się

– Tu palić nie wolno!
– A undzie un pise: PALTA
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„z grubsza” – to sieobtoknoł. A jeżeli byle jak, właściwie brudu nie zmywając – to sieogwecał.
Niekiedy gwara bywała wręcz poetycka. Nikt niczego jednak nie
układał, wszystko wychodziło „z gadki”. Powiedział gospodarz o mięsie
z kiernoza: Kiernozina tatek dzicyzna – wiatrzem oddaje. Porównanie
z dzikiem jest uzasadnione: mięso podobnie pachnie. Ale wyczuć w nim
zapach wiatru – to już jest sztuka. W tym opisie nie ma jednak nawet słowa „pachnie”. Oddaje! – takie jest słowo. Oddaje wiatrzem. Bierze z natury
– i oddaje.
Piękno gwarowego opisu zachowało się w tekstach Teodozji Jagłowskiej, Mieczysława Ratasiewicza, Józefa Podziewskiego. Przytoczmy kilka
przykładów – z treścią niekiedy trochę zmienioną bądź uzupełnioną.
Oto ktoś ma coś powiedzieć: Spersy rękie ob kolano, tak bedzie mowić...
Od razu chce się usłyszeć, co powie.
Ktoś inny – pisze o tym T. Jagłowska – przygotowuje sobie papierosa. Bierze bibułkie, abo jek chto to i kawałek gazety – najlepsa była „Grumada – Rolnik Polski” – sypie na dłuz tobakie z kapciucha, palcoma rownia,
zawija, poźniej brzezek pocacha zęboma i liznowsy językiem, zakleja. Ten
koniec co do giemby, trocha przypłasca i odruca reśtki tobaki, zeli by jeki
fefeć siegamgał.
Niech spróbuje tak opowiadać dzisiejszy krasomówca...
A jak dzieci zachęcano do modlitwy? Dzieci niech siemodlo krotko,
ale scerze, bo długo to dzieciam nuda.
A zalecanki? Miały coś z aktorstwa. Kolejny raz wspomnijmy
T. Jagłowską. Aksawer uscypnoł Pawlinkie w pośladek. Jona w pisk! A ten
głowe bez remienie odkręciuł, ocy w niebo wbiuł, by to nie jon to zrobiuł.
Często zdarzała się ironia. Lepiej cepem młocić nizeli z Jadźko tancować.
Na zajściach („gościny” okazyjne), tłokach, weselach oprócz tych,
którzy pięknie śpiewali, grali na grzebieniu, „stroili diabły” – byli też
zwodziuchi, chtorne opowiedali roźne durnoty, ale tak obrazowo i „prawdziwie”, że wierzył w ich opowieść prawie każdy.
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Oto kilka takich opowiastek.
Franek sieprzywlok z pola umordowany, a tu jesce i do chałupy wleźć
nie moze. Mara dzieści klucy ogonem nakryła. Dźwi stale byli zaperte tylo
na zascepkie abo na skobelek, a ten raz jenacej, bo bez caluśki dzień nikogo
doma nie było. Ani Boze moj Franek odpomnońć nie mog, dzie ten kluc
wtuchmaluł. Podumał, ze biedy jego tak obziuneli, ze bedzie kaput. Zonka
we śpitalu, z drabiny siessataniła i koperślacy połamała, kartofla jek buber,
kukoski siulak pobrał do jenej – cyste salenstwo.
Pódzie Franek do studoły i siepowiesi. Nalaz jekieści śniorecek cy mić,
siewgrabał na wyski, zacepiuł te mić na bałk, nasadziuł na garło, jek bryknoł, jek ta mić pękła, jek jon rznoł na klepisko, ledwo zmanał siepodnieść.
Powieda sam do siebie: „A niech jego ciort. Obacta, za tem wiesaniem
jesce bułbym siezabiuł.”

*
Jendyngier kiedyści na weselu powieda: – Te panny, bracie, jek wydo
tancować, a cłowiek popatrzy – to az krew w zyłach sieburzy.
A Przeździecka na to: – A siła wy Jendyngier macie lat?
– No bedzie juzej i kopa na karku.
– A, to wam w tech zyłach wapno sielasuje, a nie krew sieburzy.
Chtorne blizej siedzieli, a słyseli, to mało nie popękali ze śmiechu.

*
Sed Kazucek, bedzie ze trzydzieście lat temu, bez jeleniewskie koloni
zimowo poro, śniezyca, wiatrz, ocow otworzyć nie mozna, meleweta cytsa,
a tu słucha – dzwonecek siebrząka. Ksiądz jeździuł po koleńdzie, furman
młody, zabłądziuł. Siepyta probosculek: – Jek tu dojechać do Jeleniewa?
– To ksiądz prowadzi ludzi do nieba, a nie zna drogi do Jeleniewa? –
Kaziucek odburknoł, siezabrał i posed. Taki złyduch z niego.

*
Ten Kazucek, Kazień tez gadali, to buł straśny operyjas. Jenego
razu jego kiedyśniejse znajome mieli skielaści przyjechać, a nie widzielisie
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Pambog wie od kiedy – to Kazień na niech cekał na przystanku, dzie
pekees siezatrzymuwał. Blisko buł cmentarz. Siewgrabał Kazucek bez
parkan i miedzy grobamy łazi.
Obacyli jego tam znajome, jek wysiedli z pekeesu i siepytajo: – To ty
Kazień? A Boze, jek ty niesiebois tak wnet po puciemku po cmentarzu łazić.
Poźno juzej sierobi.
– Za zywia to i ja siebojał, a terez to nie – Kazucek sieodezwał
znarocnie takiem głosem tatek by umerlak.
Jek joni siewyrasili, jek dali chodu, to az za kościołem sieopylili.

*
Stary Bernaś miał lichie krowe. Fore siana, bywało, bez tydzień
zezrze, mleka nie daje, cielakow nie wodzi – pódzie Bernaś z niom na
jermark i przeda. Ale chto takie kupi... Najoł jon Zyda, ten przeda. Zydy,
wiedomo, dryg do andlu majo.

– Siespoźniułeś pietnaście minut...
– Ojciec gadali, ze na naukie nigdy
nie jest za poźno.
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Ajzyk Jegliniśkowski, sąsiad dobry, siezgodziuł. Jek zacoł te krowe wychwalać, jek zacoł wychwalać – to Bernaś az giembe otworzuł. „O, bracie,
powieda, zeli jona taka dobra, to ja nie dureń jo przedawać.” Krowe za rogi
i dodom.

*
Do Witeckiech przysed kiedyści Witeckiego półbrat, a to jekurat ogłosili wojenny stan, popatrzuł na obraz „Ostatna Wiecerza” i gada: – Schowajta obraz, bo ubowcy majo przyjść i zabrać. Moze połamio abo spalo.
Jo, za dwa dni przychodzo. A obrazu nima. – Dzie „Ostatna Wiecerza”? – siepytajo.
– Była – mowi Witecki – ale te, co wiecerzali – juzej powiecerzali
i pośli.
Lepiej nie spominać, co z tego sienarobiło.

*
Felek Obarko – Śpelik na niego mowili, bo miał jene drzewnianne
nogie – gada raz kole spódzielni: – Wieta co? Waciek Brąz, ten, co za Imbachieramy siedzi, kupiuł dzieści takie kukoskie, co jona znosi złotne jajka.
I ja by straśnie chciał, zeb ta kukoska jemu zdechła.

*
Nawet nicht nie podumał, ze z Mańka taki zgrywus. Idzie jon sobie
śpacerkiem na budowie, niesie pod pacho jene deseckie. – A ty co – kierownik do niego. – Co tak słabo? Obac, Stasiek dwie deski wlece.
– Aze to legat, kierowniku. Cy jemu dwa razy sie-chce chodzić...

*
Alojzy stale piniędzy pozycał, a mało kiedy oddawał. Jenego razu
w mieście gada do kogości: – Pozyc pare złotech.
– Ale ja cie nie znam – tamten odpowieda.
– To bodaj, chto mnie zna, to nie pozycy.
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Słownik

Z

amieszczony słownik nie obejmuje na ogół nazw części większych
sprzętów czy urządzeń, gdyż taka nazwa nie opisuje całości i niewiele wyjaśnia. Można by np. „przetłumaczyć” dość dziwnie brzmiące
słowo bachurki, lecz wiedzy o krosnach (to ich część) od tego zapewne
nie przybędzie. Sprawdźmy.
bachurki – drewniane bloczki (podwieszane ruchomo) z małymi
kółkami z wgłębieniem na linki konopne przesuwane ponozamy
i sterujące micelnicamy.
Lepiej objaśnić tego raczej się nie da. Wszystkie zresztą części w krosnach
mają niezwykłe nazwy, a ich odpowiedników w języku literackim nie
znajdziemy. Oto te nazwy: staciwa, nabielnicy, micelnicy, płochi, nawoj,
pies, ponozy, raśpionki, bachurki, cewka, cołenek, rejtka, parcik. Nie ma
sensu ich tłumaczyć. Wiele takich nazw Słownik nie obejmuje.
Krosna po prostu trzeba zobaczyć, podobnie jak arfe (wialnię), rozwark
(kierat) czy wóz drabiniasty, w którym różnych części jest także sporo:
stołek, śtelwaga, dysiel, kłonica, luśnia, nalustek, rozwora, drabina, orcyk,
a w kole – dzwona, śprychi, piasta, buksa.

35

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

Trudny do opisania w Słowniku jest nawet cep. To, wbrew pozorom,
skomplikowane urządzenie. Trzeba było wiedzieć, z jakiego drzewa
może być zrobiony strzonek (dzier-zak), a z jakiego („cięższego”) bijak.
Majstersztyk stanowiło połączenie dzier-zaka z bijakiem za pomocą gązewki – mocnej, odpowiednio wygiętej drewnianej listwy i rzemiennych
pasków. Bez jakiegokolwiek dodatkowego zamocowania – bijak nie tylko nigdy nie spadł, ale obracał się w pionie i w poziomie. Slogan „proste
jak konstrukcja cepa” wymyślił ktoś, kto cepa nie widział.

Nie sztuką było młócić w pojedynkę. Kiedy na klepisku stawało czterech
– rytm uderzania wymagał wręcz słuchu muzycznego, a i snopy trzeba
było umieć odpowiednio ułożyć.
Słownik koncentruje się na „mowie”. Częściowy opis wydarzeń, czynności, sytuacji zawarty został w tekstach uzupełniających. Wskazują one,
podobnie jak gwarowy język, że mieszkańcy dawnej suwalskiej wsi sami
mierzyli się z trudami życia – bez inżynierskich rozwiązań, bez architektów, w znacznej mierze bez fabrycznych narzędzi, bez lekarza czy
weterynarza w pobliżu. Taki obraz życia pozwala zrozumieć powstawanie gwarowych zwrotów, określeń, nazw.
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a
a? – co?; nie słyszę, nie dosłyszałem...
a la! – zawołanie do owiec (na owce), kiedy przepędzało się je
z jednego miejsca w drugie
abo – albo (abo bedzie padać, abo nie bedzie)
abramajćka – durnowata, roztrzepana kobieta (tylo lata po wiosce
i plecie ciort wie co)
abśtyfikant – zalotnik, wielbiciel
acyk – haczyk
akuratny – rzetelny, budzący zaufanie
Alena – Helena (także: Chielka – Helka)
alśtuk – kołnierz dopinany do koszuli z tzw. paskiem albo nawet
cała przednia część koszuli wraz z kołnierzem – zakładana, aby
nie wybrudziła się w drodze, po przybyciu w określone miejsce, np.
na wesele, na zabawę itp.
ancyjas – tak mówiło się na kogoś, kogo chciało się porównać
nawet do nieczystej siły, ale z zabarwieniem lekko humorystycznym (mówiono też: ciort, złaniemoc)
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ancymon – gagatek, ziółko
Andzia – Anka, Hanka
apramanda – reprymenda (śtorcowka, tzw. ochrzan) – Ot, ja jemu
dała apramande, jek jon unegdaj buł siespiwsy w śtok. – No a jon
co? – Jon spał.
arbata – herbata
arenda – (orenda) – dzierżawa; mówiło się też – iść w orende,
co znaczyło: kraść owoce w czyimś sadzie, ale dotyczyło to tylko
bachurstwa, czyli dzieciarni
arfa – wialnia
arfowanie – oczyszczanie z plew i sortowanie ziarna na lepsze
i gorsze (poślad) za pomocą arfy
aze – a tam..., przecież (Aze pluń na te jech scekanie – a tam, machnij ręką na to ich gadanie; Aze ja ci mowiuł, cobyś tędej nie łaziuł
– przecież ci mówiłem, żebyś tędy nie chodził)

b
baba – kobieta (powiedzenie moja baba oznaczało – moja żona)
babka – urządzenie do klepania kosy; stołeczek połączony z przodu z niegrubym pniakiem, w którym znajdowało się kowadełko
(to na nim młotkiem rozklepywało się delikatnie ostrze brzeszczotu)
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babka (drugie znaczenie) – kobieta odbierająca porody (wiejska
położna)
bacenie, dawać bacenie – mieć na oku, zwracać uwagę (naglądać)
bachmatny – obszerny, za luźny (odnosiło się to do odzieży: Bym
kupiuł te palto, ale za bachmatne)
bachnąć – rzucić (głośno, z hukiem)
bachur – częściowo pogardliwa nazwa dziecka
bajkowaty – niezły, nielichy, znośny
balasy – drążki (połendy) nad specjalnym dołem przy suszeniu lnu
baleja – wielka, okrągła „wanna” z drewnianych klepek (opasanych
obręczami) i z drewnianym dnem
bałachon – stare, byle jakie, źle dopasowane ubranie
bałamustwo – tracenie czasu (zabałamuciuł – za długo, niepotrzebnie, gdzieś był); żartobliwie mówiono tak o męczącej pracy:
rucim bałamustwo i idziem do karcmy
bałk – belka sufitowa
bałki – grube solidne belki kładzione na związane już murłatem
(zob.) ściany budynku (w poprzek); takie belki były podstawowym
elementem stropu: deski na wierzchu stanowiły podłogę strychu,
profilowane deski pod spodem bałkow miały nazwę podsufitki
bałuje – kłębi się (dym); jek cugu w luftach nima, to dym bałuje bez
fajery na całe kuchnie
bar-zdo – bardzo („r” wymawia się osobno, „z” osobno)
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barabanić – stukać, łomotać, walić (np. do drzwi)
barabolec – zacier do dziambru (bimbru) w czasie fermentacji;
mówiono też na ten zacier berbelucha
barachietować – mówić bezładnie, dużo, jednocześnie (kiedy
wszyscy mówią, a nikt nie słucha)
barachło – byle co, rzeczy bez wartości (akcent na o)
barasiek – jagnię rodzaju męskiego, czyli baranek (jagnię rodzaju
żeńskiego – to siuchienka)
batarejka – latarka kieszonkowa na baterię
batrzelisko – trzonek od bata (bicza)
bałuchi – oczy zająca
bebechi – wnętrzności, flaki
bebło – niezdara, niezguła
bebraćsie (siebebrać) – robić coś żmudnego, niezbyt przyjemnego,
co wymaga cierpliwości (grzebać się)
beceć (ryceć) – płakać
bechtać – judzić (podbechtać – podburzyć, podjudzić)
becuscy – skory do płaczu
bekowisko – miejsce godów u danieli (u łosi było to bukowisko,
które oznaczało także okres godowy)
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bełbotać – mówić niewyraźnie, pleść od rzeczy
bełch – brzuch (brzucho)
bełtać – mieszać (ale raczej poruszając naczyniem); jeśli miesza się
czymś w naczyniu – wtedy jest to mechłanie, zaś zwrot zamechłać
oznacza: zamieszać w jakiejś sprawie, spowodować utratę „jasności
w temacie”
bełwan – bałwan, głupiec
beśt – bez (wysoki krzew)
bez – przez (używane zamiennie); zapłaciuł w sklepie przez reśty;
carny kot przeleciał bez drogie; żartobliwie brzmi to tak: przez capki
bez most
bezmian – prosta i pomysłowa waga: drążek drewniany albo pręt
metalowy z naciętą skalą – zakończony z jednej strony zaczepem,
z drugiej ciężarkiem (najczęściej wymiennym)
bęco – brzęczą
bic – bat
bicysko (batrzelisko) – drewniana rękojeść do bica (bata)
biel – obniżenie łąki z płytką sadzawką, małym rozlewiskiem –
m.in. do moczenia płótna, które rozściełano potem obok, na łące,
aby się wybieliło na słońcu
bielaska – staw, sadzawka (na ogół na bieli – stąd nazwa)
bierzo – biorą
bituśnik – skory do bójki
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blachan – kana
blachanik – mała kana (kanka) ze śkiełkiem (pionowe oszklone
okienko) i kranikiem u dołu; blachanik pełen mleka wpuszczało
się na sznurku do studni do zimnej wody, co po pewnym czasie
powodowało oddzielenie się mleka od śmietany; wypuszczając
przez kranik mleko, można było obserwować w śkiełku, jak żółtawa
śmietana obniża się wraz z ubytkiem mleka i dochodząc do dna,
zostaje sama (tak zastępowano centerfugie)
blachowka – blaszanka; często w ten sposób mówiono o piwie
w puszce (chlobnoł blachowkie zimnego piwa i terez bedzie charchulić bez tydzień)
blejo – tak nazywano beczenie owiec (jekiego ciorta te uwiecki tak
blejo)
blewica – mocny, gruby kij (inne nazwy – laga, gańdziała, patałęga); Jek ci blewico garb wyrowniam, to popamiętas
bliny – placki (mówiono też: oładzi, flindzy)
bodaj – mniej więcej znaczy tyle, co: no, akurat (np. bodaj, tam jon
dał co powiedzieć!); trochę inne znaczenie ma ten wyraz w stwierdzeniu: bodaj, i joni by chcieli być bogate (jest to jakby „przygotowanie” do wypowiedzenia ważnych słów: no, wiadomo, każdy by
chciał być bogaty); uwaga: w wyrazie bodaj – akcent na a
bojka – urządzenie do robienia masła; wąska, stożkowata beczułka z klepek, przykryta denkiem z otworem, przez który do bojki
wchodził tłukac (kijek zakończony tzw. krzyżakiem lub płytką) i to
właśnie nim ubijało się masło ze śmietany
bołtun – niezapłodnione jajko; jajko zepsute
bondka – mały bochenek chleba
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Bojka do robienia masła.
Do lekko zwężonej u góry beczułki
wlewało się śmietanę, wkładało
tłukac (z tzw. krzyżakiem lub
drewnianą płytką na końcu),
na strzonek tłukaca nasadzało się
denko, przykrywało bojkie i można
było zaczynać ubijanie masła.

bor – wiertło
borgować – kredytować (dać naborg – poczekać na zapłatę)
bormasina – wiertarka
bosonoz – boso
branśtag (brandśtag) – rodzaj żelaznego łomu z jednym końcem
sklepanym do uderzania np. młotem i z drugim końcem zaostrzonym do przebijania twardych powierzchni
brastewny ojciec – ten, który przygotowywał i przydzielał kościelne
akcesoria potrzebne podczas nabożeństwa (np. komezki dzieciam)
45

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

braśtęga (brandśtęga) – długi metalowy drążek łączący za pomocą przegubów (przegub – kułak) kierat np. z sieczkarnią w stodole
i przenoszący na nią obroty
bredy – głupoty, byle co (plot jekieście bredy, bredziuł); inne znaczenie: bredy jako całe nic, drobnostka, pestka (takie zadanie to la
mnie bredy)
breta – duża płyta, np. zbita z desek; ale także część zrębu (ściany
z drewna) od słupa do słupa; belki zacinane na tzw. palec wpuszczane były (jedna na drugą) w rowki słupów i tak powstawała breta
brewerie – szaleństwa, kłótnie
brouling – pistolet
brychać – kichać
brykać – skakać
brzazgać (siebrzazgać) – brząkać, stukać czymś, np. dęgo od wiederka – kabłąkiem, łukiem uchwytu od wiadra
brzyduje (siebrzyduje) – brzydzi się
buber – bobik wielkonasienny
buchta – zatoka, zatoczka (także zakole rzeki powstałe przez podmycie brzegu)
bucyfalasty – mający grubą (tłustą), pełną twarz
budykać (budykować) – zasypiać siedząc, kiwać się, podnosić
co chwila opadającą głowę; znane było powiedzenie: budykujes jek
Zyd na pacierzach
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bujza – zupa (woda, trochę mąki), chtornej nawet śwyni by nie zerli
buksa – metalowa tuleja w drewnianej piaście w kole do wiejskiego
wozu (furmanki); w bukse wchodziła oś opeciana smarowidłem
buksy – obszerne, szerokie spodnie (portki)
bulbony – pęcherzyki
bulwa – ziemniaki (mimo l. poj. bulwa rozumiana była też jako
rzeczownik niepoliczalny, np. kopanie bulwy – to kopanie ziemniaków)
bulwiana baba – babka ziemniaczana
bułtnoł – skoczył do wody, zanurzył się, dał nurka
bunia gazy – zbiorniczek nafty (do lampy naftowej)
bunować – przewracać, burzyć; chodzić z miejsca na miejsce i cości
przewalać
burchiel – jajko bez skorupki (także: bąbel, np. na skórze)
burdykac – przewrót w przód
burka – grube, ciepłe, obszerne, długie męskie okrycie zimowe
bursa – portmonetka
burślac – kamizelka

47

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

c
carapnąć – chwycić coś szybko, zgarnąć palcami (uchopić pazuroma)
carapnoł – przeorał (pociągnął pazurami), pochwycił
caśny – terminowy
ceber – wielkie (ale niewysokie), okrągłe drewniane naczynie z klepek opasanych obręczami
Ceber – nazwa znana także w języku
literackim; mówi się na przykład:
leje jak z cebra. Było to duże,
ale niewysokie, naczynie
z klepek drewnianych,
opasanych obręczami,
z drewnianym dnem.
Do cebra wrzucało się
gotowane gorse bulwe,
podgotowane rąkli,
siesypało otrębi, polewało
wodo, najlepiej po myciu
tłustech garkow, i siekacem
było to wszystko rozdrabniane
i mieszane. Śwyni to zerli
az usy sietrzęśli.

cejch – gruby materiał bawełniany (tzw. „zerówka”) nadający się na
płaszcze, na czapki itp.
centerfuga – centryfuga (wirówka, która służyła do oddzielania
mleka od śmietany)
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centner – centnar (50 kg)
cerwis (merwiejes) – siedzisz jak na pokucie (bezmyślny, osowiały,
nie wiadomo po co)
cesak – szczotka (jedna była rzadka, druga gęsta) do czesania lnu
po wyterciu (po międlicy, cierlicy i klepacce)
chamchaty – bełkocący, mówiący nosowo
charchulić – kaszleć „na mokro”, krztusić się, odkrztuszać
chieńć – chęć
chiz – miejsce pod dachem; chodźta pod chiz znaczyło tyle, co
wejdźta do chałupy
chizy (albo zwiły) – sprytny, szybki, zwinny
chlapacka – słota, plucha (brzydka pogoda)
chlapść – określenie to odnosiło się do sytuacji, kiedy coś spada nie
z hukiem, tylko z chlapnięciem (np. do wody)
chląscy – chlupie (odnosiło się to głównie do wody w butach, chtorna az chląscała, jek sie-sło)
chlebotasie (siechleboce) – jest luźny, rusza się, kiwa
chlobie – siorbie, je coś rzadkiego
chlond – długi, niegruby kij do poganiania zwierząt
chmulisie (siechmuli) – robi naburmuszoną (złą) minę
chnipie – zaczyna płakać, niby-płacze (po cichu, czasem udając)
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choleruje – przeklina
chopnoł – złapał, wziął
choremzda – osoba chorowita
chrąchać – odnosi się to do odgłosów wydawanych przez świnie,
kiedy są zadowolone; kiedy są głodne, to jerco
chromstka – chrząstka
chrzybietny gnat – grzbiet, kręgosłup
chto – kto
chtoren – który (chtorneści – któryś)
chwaccejsy – sprawniejszy, silniejszy
ciapeła (bebło, memło) – to taki, chtornego dzie postawis, tam stoi;
bez inicjatywy i zaradności
cieleban – cymbał, nierozgarnięty
cierepa (cierupa) – sucha, brzydka stara baba (cyste strasydło; jek
skorupa)
cierknij – podpisz
cierlica – narzędzie do tarcia lnu (do wtórnego – po międlicy –
przełamywania podsuszonych łodyg)
cierocha – kobieta (raczej w średnim lub w starszym wieku), która
dużo gada, ocenia innych; jest bystra, ale ani wierzyć, ani ufać jej
nie można
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Cieślica to rodzaj siekiery z poprzecznie
(w stosunku do trzonka) ustawionym
i zagiętym do środka ostrzem. Służyła
do „podbierania” części wklęsłych, np.
w kopańce, w korycie do mięsa itp.,
kiedy trzeba było coś wykonać z jednego
kloca. Unikało się wtedy wstawiania dna
i uzyskiwało się „półokrągłość”
wewnątrz.

cieślica – narzędzie stolarskie do wyrabiania (wygładzania) drewnianych powierzchni wklęsłych, np. w kopańce
ciuciek – piesek, szczeniak
ciuma – kobieta ponura, niezbyt życzliwa (określenie to stosowano
także do kobiety, która „zaciumiała” twarz grubą chustką wiązaną pod brodę); ciuma występowała czasem w gwarze jako zła siła
(a zeb was ciuma wzieła)
ciurajem – ciurkiem, strużką
cmanić – prosić, prawie wyłudzać
cochrać (siecochrać) – drapać się w trudniej dostępnych miejscach
(w przypadku pleców poprzez ocieranie się o coś)
cochrowka – po kłótni „branie się za łby”
costek – czosnek
cości, cegości – coś, czegoś
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cubrować – tłuc, bić (siecubrujo – biją się, kotłują)
cug – ciąg, przeciąg
curyk – z powrotem, nazat, do tyłu (akcent na y)
cwejnos – długonosy (ten, kto ma nos jak dwa nosy)
cybaty – ktoś na długich, cienkich nogach (zob. dzybaniasty)
cybula – cebula
cyby – długie nogi
cytra – kobieta ostra, kłótliwa, krzykliwa
cyzy – szczotki do gręplowania (czesania) wełny

ć
ćpień – trzpień, bolec
ćwiek – gwóźdź

d
dalecyja – wielka odległość
dać przydu – dołożyć do wymiany handlowej
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daćka – materiał gorszego gatunku niż perkal, nie mający ani bieli
perkalu, ani jego delikatności (daćka nadawała się np. na koszule
robocze, na prześcieradła itp.)
dejracja – racja, powód, przyczyna (nie bez dejracji – nie bez
powodu; starsi używali określenia: nie przez dejracji)
dek – dach
der – pędził, biegł
derda (gidyja) – chuda wysoka, drabiniasta kobieta (dziewczyna)
dezdzy – deszcze
dęga – kabłąk przy wiadrze (do niesienia wiadra)
dłuzyca – spiłowane i oczyszczone z gałęzi wysokie drzewa, które
wywoziło się (wyciągało) z lasu
do tech por – dotychczas
docynek – zajmowanie się
dojnica – donica
dokiela – dokąd
dokuka – uciążliwość, dokuczliwość
dopuskać – dopuszczać
dorfownik – torfownik, zbiornik wodny po wykopanym torfie
dośpiały – dojrzały (zyto juzej dośpiałe, bedziem kosić)
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dotela – dotąd (do tego czasu lub do tego miejsca)
dranka – klepka, deseczka
drapac – kultywator
drapaka – stara, zdarta miotła (na ogół z gałązek brzozowych)
drejfus – żeliwny trójnóg do stawiania np. gorącego garnka;
na drejfusie umieszczonym w ognisku można było gotować
drotować śwyni – zakładać na ryj druciany (wkłuwany) „kolczyk”,
który powoduje ból przy ryciu
drzymie – drzemie
dubelty (dubelta) – podwójne okna
ducaj – głębokie i dość wysokie naczynie; na podłużną twarz mówiono: gięba jek ducaj
duch – ciepło idące np. od pieca; także oddech (tak der, ze duchu
złapać nie mog); duchem – jak w znaczeniu ogólnym – nazywano
istotę niecielesną, która ukazuje się np. jako zjawa
dursac (kopersac) – pogrzebacz (do przeczyszczania rusztów)
dursać (korsać) – szturchać
dussy – wzmocniony, silniejszy
dycht – ciasno, na styk (bez luzu)
dyli – środkowe części przetartego kloca z odpiłowanymi półokrągłymi brzegami, czyli tzw. opołami; sam dyl przypominał grubą
prymitywną deskę; w innym znaczeniu – dać dyla to uciec
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dziamber (dziendziaber) – bimber
dziamga – mówi (dziamga ma znaczenie pejoratywne, znaczy tyle,
co „kłapie dziobem”)
dziarno – żwir
dziazyć – bić (ale: śmagło dziazy – szybko idzie)
dzie – gdzie
dziegieć – przyrządzana z tłuszczu roślinnego i zwierzęcego płynna (cuchnąca) mieszanka do impregnacji skóry, np. na buty
dzier-zak – trzonek (strzonek) – np. do cepa
Cep (wyraz znany także w języku literackim) służył
do młocenia, czyli wybijania ziarna z kłosów.
Konstrukcja cepa, o czym jest wzmianka w innym
miejscu, była skomplikowana – począwszy od
doboru drewna na bijak i dzier-zak (strzonek).
Ich połączenie tylko za pomocą zagiętej drewnianej
listwy i skórzanych pasków – wymagało nie lada
umiejętności. Bijak w czasie młocenia obracał się
zarówno w pionie jak i w poziomie i nie zdarzyło
się, by kiedykolwiek spadł ze strzonka.
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dzier-zy – trzyma
dzieści – gdzieś
dzieza – drewniane naczynie do ciasta chlebowego
dzikowina – dzicz (w odniesieniu do grup ludzi, głównie młodych)
dzikuje – swawoli, zachowuje się niepoprawnie
dzwona – łukowate części, z których składał się obwód drewnianego koła do wozu; bezpośrednio na dzwona naciągana była obręcz;
szprychy zbiegały się w centrum koła i były wbite w piastę, w której
znajdowało się metalowe łożysko (buksa), gdzie wchodziła opeciana smarowidłem oś
dzybaniasty – na długich, niezgrabnych nogach

e
erśt – herszt

f
faferneski – orzeszki z chudego ciasta
fajdaćsie (siefajdać) – w odniesieniu np. do kobiety stwierdzenie dzieści fajdałasie – oznaczało: gdzieś się włóczyła, szwendała,
sieśluchała, czyli się „szlajała”
fajerkasa – ubezpieczenie od ognia (pożaru)
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fanaberie – kaprysy, zachcianki
fancmygiel – cwaniak
fanar – lampa naftowa, ale przenośna, z baniastym szkłem osłoniętym drucianą siatką; miała na ogół nazwę: lichtarnia (stopniowo
zastępowała ją batarejka – kieszonkowa latarka z żaróweczką i na
baterię)
fałatocha (fałata) – kobieta, chtorna plecie bez tołku – aby gadać
(nie dbając o prawdę)
farfał – trudno (w znaczeniu: jeśli nie, no to już trudno...);
no farfał, jekości przebolejem (akcent w tłumaczonym wyrazie
na drugiej sylabie)
farfolisie (siefarfoli) – gotuje się wolno i perscy – bulgocze (używano też określenia siefarfoce)
fatki – ostry
fela – wada
feny – trychina (włosień)
fertyk (fertych) – koniec, skończone
ferśt – „kawałek” (jako mały utwór, krótka mowa, wiersz itd.);
oderznoł swoj ferśt – to znaczyło: wykonał swój „kawałek”
fest – dobrze, porządnie, solidnie
festmeter (śtabel) – metr sześcienny drewna; sześcian o długości,
szerokości i wysokości 1 m
fifka – cygarnica (lufka); do fifki wkładało się pół papierosa
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fiśnięty – zbzikowany („trącony na umyśle”)
flancy – sadzonki
flindzy – placki, oładzi; na starą spłaszczoną czapkę też mówiono
flindz (No jek jon wygląda, jekieści flindz na łeb nasadziuł...)
fluk – pogardliwa nazwa Niemca (także folksdojcza)
foc – osoba próżna, pusty wiatrz
foldejci (foldojci) – folksdojcze
furgać – skakać, latać na niewielką odległość

g
gadajuscy – rozmowny
gałęza – mężczyzna chudy, wysoki (aż przygarbiony), o długich
rękach; kobieta zbliżonej budowy to gidyja
gały – oczy
gambować – gardzić
gamgasie (siegamga) – zwisa, macha się (np.: oberznij te fefeci,
niech niesiegamgajo); o kimś bardzo zmęczonym, sennym, ledwie
trzymającym się na nogach – mówi się: ledwo siegamga
gamzdać (dziamgać) – zrzędzić, gderać, ciągle czegoś chcieć
garło – gardło
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gaza – nafta
gieltuje – idzie na zdrowie
giełgotać – bełkotać (w odniesieniu do dziecka: gaworzyć)
giemba – twarz, gęba
giemzawa – gęstwa, zagęszczenie, wielka ilość czegoś
giezować – uciekać przed giezami; dotyczyło to krów, które popadały w panikę, jeśli choć jedna zagiezowała, i przybiegały pędem
z pola na podwórko (do chlewa)
gięsi głuch – kaczeniec
gilza – łuska od pocisku; artyści ludowi często tak mówili na mikrofony, kiedy pojawiły się one na scenie (Nie bede do tej gilzy
gadać – rzekł Józef Podziewski – bo to na prąd, jesce moze cłowieka
trącić)
gira – odważnik do wagi szalkowej, ale także noga (ledwo giry
zmanał ciągać)
glancpapier – papier ścierny
golaska – łydka (Siepilajta, bo zegawkamy golaski poparzyta)
golnoł – wypił
gorąc – upał, skwar
gościniec – szeroka, ważna droga; także prezent, upominek
(np. słodycze) przywieziony dzieciom z podróży, z wesela itp.
goźdź – gwóźdź
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gramoździć – gromadzić, składać (zbliżone określenie – to zorgować, czyli zbierać, oszczędnie składać do kupy)
greźmolić – bazgrać, pisać z trudem (również śrejbować oznaczało
pisać; śrajbnąć, śrejbnąć, cierknąć – to podpisać)
gruziel – gruda ziemi (taka zeb mozna było gruźlem pęknońć – żeby
można było tą grudą ziemi rzucić)
guńka – derka do nakrywania konia, gdy było zimno
guziny – zabawa, potańcówka (czasem z takiej zabawy ten i ów
wracał z guzem na głowie)

h
hacel – wkręt do podkowy (pod spód), aby koń się nie ślizgał
(hacel pełnił taką funkcję jak korki w butach piłkarskich)
hebel – strug

i
ikać – łkać (tak mówiło się tylko wtedy, kiedy dziecko przestawało już płakać, ale jeszcze trwało samoczynne łkanie podobne
do czkawki)
insy (inaksy, jenaksy) – inny
(iść) na kuksy – walczyć na pięści, iść na „boksy”; kuksa oznaczała
też rękę z częściowo lub całkowicie obciętą dłonią
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(iść) na odmłodź – odmłodnieć (poset na odmłodź – odmłodniał)
(iść) w syneski – sytuacja, kiedy żona miała zamieszkać w domu
męża razem z jego rodzicami (gdyby było odwrotnie, mówiło się,
że chłopiec poset w zięci)

j
jaftka – haftka
jątka – belka łącząca krokwie w więźbie dachowej (rząd jątek
widoczny był na strychu pod dachem krokwiowym)
je (jestuj) – jest
jechać sprzęgo – jechać wspólnie „sprzężonymi siłami” (jednego
sąsiada jeden koń, drugiego – drugi; albo jednego furmanka, drugiego konie)
jecnica – jajecznica
jedynaście – jedenaście
jeglana kasa – kasza jęczmienna
jeglaska – świerk
jegniak – jagnię
jek – jak
jek w zachopieniu – jak w „zachwycie” (przytomny, a nie reaguje)
jek zmanione – jak opętane; czyniące coś uparcie, bez opamiętania
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jekieści – jakiś
jekości – jakoś
jełoska (jełoica) – jałówka, jałowica
jendor – indor
jendyk – indyk
jene – jedno (np. jene jajko, ale też: co za jene – kto oni, co za jedni,
kto to?)
jercy – odnosi się to do odgłosów wydawanych przez niezadowoloną świnię, np. gdy jest głodna
jeroplan – samolot
jeskoła (jaskoła) – sok ściągany wiosną z brzozy lub z klonu
jestuj – jest
jo – tak
jon – on
juchtowe boty – buty z byczej skóry
jusyć – krwawić (objusony – zakrwawiony); od: jucha – krew
juśnik – czernina (zupa z krwi zwierzęcej)
juzej – już
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k
kabat – była to długa prosta koszula dla dziecka wyglądająca
jak szuba, czyli jak – u dorosłych – prosty obszerny płaszcz albo
spodnia szata bawełniana; kabat to także rodzaj lekkiej kurtki
nieco wydłużonej
kacan – głąb kapuściany
kajet – zeszyt
kakor (kakora) – ciasto z zakalcem; człowiek flegmatyczny, niezaradny, pepowaty; niekiedy na soczewiaki mówiono kakory
kalafa – przysadzista, tłusta kobieta (jek safa)
kaliwa (kaliwo) – rozsada (np. kapusty, brukwi)
kalmus – tatarak
kałdun – brzuch, żołądek
kałętek – mały, grubawy (człowieczek)
kamas – but, trzewik (stare, zniszczone kamasy – to skorzni)
kantycka – modlitewnik z psalmami i pieśniami religijnymi
kapiec – koniec, nie ma ratunku, np. lo ziepnoł i kapiec – tylko westchnął (odetchnął) i umarł (akcent na drugiej sylabie)
kapla – kropla

63

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

kapota – wierzchnie ubranie gorszego gatunku; tak mówiono np.
na starą kurtkę, bluzę itp.
kapsiuk (kapciuch) – woreczek na tobakie, czyli na tytoń (kapciuch
buł z cienkiej baraniej skóry, ściągany na sznureczek)
kaput – koniec, brak ratunku (już po mnie); akcent jak w wyrazie
kapiec – na drugiej sylabie
karabanisie (siekarabani) – się gramoli, włazi
kargoleć – ziębnąć, marznąć
karwasy (śpledry, fefeci, fręźli) – poszarpane resztki, strzępy, frędzle
kasierować – szorować, myć
kawęcy – skowycze, jęczy
kiebieni (idź w kiebieni!) – idź precz
kiedyści – kiedyś, dawno (jeśli czas nie był zbyt odległy i nie był też
bliżej określony, mówiło się onegdaj, onegdej)
kielcyba – wredna, masywnie zbudowana kobieta
kiemić – rozumieć, pojmować, rozeznawać się
kiepkować – żartować (z kogoś)
kiernoz – knur po kastracji (wycyscony)
kierz – krzak, ale także: ród, pochodzenie (musim wiedzieć, z jekiego my krza)
kiziak (kiziuk) – źrebak
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kizica – młoda klacz
klapcązki – szczypce, małe obcązki
klawery – stare meble, sprzęty, niepotrzebne graty (powiedzieć też
można byłoby: klamoty)
kląkry – złożone na gromadę niepotrzebne zwitki lnu, stare odzienie (kupa barachła)
klejmo – herb
klompi – drewniane obuwie („półbuty” z drewna)
Klompi – obuwie drewniane (drzewnianne półkamaski).
Z włożonym do środka sianem i w grubych wełnianych
skarpetach chodziło się w nich nawet wygodnie, a klompi
były też dość ciepłe. Oczywiście na duże mrozy niezbędny
stawał się wejłok (wojłok). Do „wymodelownia” klompia
wewnątrz (wklęśnięcia pod stopę)
potrzebna była skoblicka –
z małym zagiętym ostrzem,
na długim trzonku –
z „możliwościami” podobnymi
do cieślicy.

kłonica – mocny drążek umocowany w stołku w wozie drabiniastym; na kłonice nakładany był nalustek połączony z luśnio, co
razem tworzyło oparcie dla drabiny (kłonica i luśnia są wyrazami
znanymi także w języku literackim)
knebel (śpel) – patyk
knur – wieprz-rozpłodnik
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knypeć – częściowo ucięty palec, ale także kawałek czegoś skróconego (w przenośni – mizerna postać, pasująca do powiedzonka:
ot, chłop, bracie, ziabie do kolana)
kocie niedotknięcie – (ktoś) delikatny, szybko popadający w płacz,
obrażający się
kojka – drewniana (wodoszczelna) skrzynka, do której rybak
wrzucał złapane ryby
kojś, kojś – tak nawoływano (przywoływano) świnie; przy okazji
podajmy: gęsi nawoływano ziur, ziur; kury – cip, cip; kaczki – ut’,
ut’; indyki – gul, gul; psa – na tu na; a kiedy trzeba było od karmy
przeznaczonej kurom odpędzić np. kaczki, wystarczyło krzyknąć:
a pyla! (na owce – o czym wspominaliśmy – okrzyk był inny: a la!);
na cielaka wystarczyło zabrząkać dęgo od wiederka, a zaraz do pojła
leciał; gospodynie też rozumiały „mowę” swojego „przychówku”:
wiadomo było np., że jeśli kukoska kudekce, to zniosła jajko, jeśli
krzekorze, to jest zadowolona, jeśli kwokce, to chce wysiadywać
pisklęta, czyli być sieducho
kokos – kura, kokoszka
kokosina – mięso z kury
koktucha – kwoka, sieducha
kole – koło czegoś (albo: kłuje)
koluscy – kłujący
kołko (zwane czasem kołowrotkiem) – drewniane urządzenie
do przędzenia nici (pierwsze „o” wymawiało się „szerzej” niż w wyrazie kołko jako kółko, np. narysowane)
kołtun – zmierzwione, splątane włosy nie dające się rozczesać
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Kołko do przędzenia.
Len (po scotkach) albo wełna
(po cyzach) umieszczano na przęślicy.
Była to kądziałka, z której prządka
wysnuwała nić równomiernie
rozkładaną na śpulce dzięki haczykom
na widełkach umieszczonych nad
śpulko (na te acyki mowiono siery).
Koło „napędowe” obracała prządka
znarocnem pedałem, który miała
pod stopą. Jeśli sznur między kołem
a szpulką był za luźny, naciąg regulowała trycka (widoczna z tyłu kołka).

kołupie (siekołupie) – się dłubie, majstruje
komel – dolna część łodygi zboża (także pnia drzewa)
komść – ktoś wyglądający jak straszydło (rozczochrany, brudny)
kopernac (kopersac, dursac) – pogrzebacz
kopersać – rozgrzebywać, rozgarniać (nie mylić z określeniami
korsać, dursać, czyli szturchać)
koperślacy – nieco pogardliwa nazwa nóg (podobnie jak kopeły);
z drabiny siessataniuł i koperślacy połamał
68

SŁOWNIK

korowaj – rodzaj kołacza, pieczywa przygotowywanego wyłącznie
na wesele
korsa – dotyka, popycha ręką, szturcha (jek siewsiedzi, to nie mozna jego wykorsać – czyli trudno ruszyć z miejsca)
korsiun (siulak) – jastrząb
kortuna – kreton
korzec – ok. 100 kg
kosa – kosa do koszenia, ale także: warkocz (długie kosy – długie
warkocze)
kosior – na długim kiju osadzona prostokątna deseczka; „urządzeniem” tym wygarniało się żar z pieca chlebowego; potrzebna była
również pomiotła (miotła na długim kiju), którą spód (dno) pieca
– po wygarnięciu żaru kosiorem – zmiatało się do czysta
koskuci – kosmyki, strzępy (o małym słabym mężczyźnie mówiono: koskuć)
kotuch – wnęka pod murkiem (ogrzewaną ceglaną „ławą”)
kozer – w kartach: atu
kozerek – daszek u czapki
kozidrzysc – zawilec
kozny (kozden, kuzden) – każdy
krecioryi – krecie kopce
krejga – kalenica (górna część, zwieńczenie dwuspadowego dachu)
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krejzega – okrągła piła do rżnięcia drewna na klocki napędzana
motorem
krobka – wysokie okrągłe naczynie z plecionki słomianej zszywanej wikliną (krobia)
krojta – grajcie
krucek (acyk) – haczyk, zaszczepka
krudować – wyrywać (krzaki, drzewka) z korzeniami
kruśnia – zwalisko, kupa kamieni (o grubej kobiecie mówiono:
cysta kruśnia)
kruzowaty – mający kręcone włosy (kędzierzawy)
kruzyk – kubek
kryjany – bachury, smarkacze (takie, co to wsędziej wlazo i na ciorta zrobio)
krypa – drewniane karmidło (długie koryto) dla koni
krzekorze (kukoska) – kura wydaje charakterystyczne odgłosy
zadowolenia
krzywul (cech) – zawiadomienie, kartka z informacją przekazywana od domu do domu przez osoby, do których informacja była
skierowana
kubrak – krótka, lekka kurtka damska
kuca – wnęka przy płycie kuchennej, np. na drewno (nie mylić
z kotuchiem pod murkiem)
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kudekce – gdacze
kukawka – wbudowany w dach chlewa (obory) otwór do wkładania siana
kukoska – kura
kuksać – poszturchiwać
kul – olbrzymi snop słomy (takie snopy wiązano po wymłóceniu
zboża)
kulaćsie (siekulać, siekulukować) – toczyć się
kulman – kłąb, cała chmura (np. pyłu); mówiono też: te muchi
jek zmanione kulmanem leco do chałupy
kulśtyn – kulawy
kumiak – wiecheć, zwitek (np. siana, słomy)
kump (komp) – szynka
kur – kogut
kuśpiel – nożyk (nóż) z ułamanym końcem (coś skróconego,
nie tworzącego poprawnej całości)
kutel – część wielkiej sieci rybackiej składającej się z dwóch skrzydeł oraz matni, której zwężony koniec przypomina worek zwany
kutlem; podczas wyciągania sieci wszystkie ryby wpadają (zsuwają
się) do kutla
kuzytać – łaskotać (pod pachami, za bocek, ale nie np. pod stopą)
kwac – ktoś zmoknięty, przemoknięty (buł zmoksy jek kwac)
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l
la – dla (odaj to la Joziaka; la dornia to i tyle za mało)
lać cieślicy – śmiać się (ale ten zwrot dotyczył głównie tych, którzy
mieli nieco za długie zęby – podobne do cieślicy)
latoś – tego roku, w tym roku
legat – leń
lejcyk – lejce
lelak – niezbyt bystry, niezaradny, gamoniowaty
lenty – łagodny, spokojny, przystępny (mniej więcej to samo znaczy rochmalny, lecz odnosi się to raczej do zwierząt)
letki – lekki (albo – w znaczeniu moralnym
– łatwy, pusty)
lichtarnia – specjalna osłonięta lampa naftowa do wychodzenia z nią na zewnątrz, np.
do budynków gospodarczych (zwana też
fanarem)
Lichtarnia (casem gadano: fanar) była nieco inaczej
skonstruowaną naftową lampą – z baniastym szkłem
i metalową osłoną tego szkła. Miała bunie do wlewania
gazy (zbiorniczek na naftę), gruby knot, kratki u dołu
i u góry w przykryciu, zeb buł cug. Miała znarocne
dęgie do niesienia, bo wychodziło się z nią na zewnątrz,
głównie do budynków gospodarczych. Zabezpieczenia
były po to, aby nie potłuc śkła i nie zaprósyć ognia.
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lipnie – lepi się (w odniesieniu do ludzi – garnie się, przytula)
liport – chłopiec, na którym ubranie było za szerokie, za obszerne
(szczególnie spodnie)
liśka – coś bez pary (Zgodnij, w chtornej rence dwa, a w chtornej
raz. O, liśka!)
liśny – zbędny
lo – tylko (tylo); miał dostać seść, a dostał lo trzy
loso – luzem, luźno
losy – luźny (albo chodzący luzem)
locha – świnia po wydaniu potomstwa (z małymi prosiętami –
zanim podrosną)
loźniak – nie posiadający własnego gospodarstwa

ł
łancug – łańcuch
łatosyć – zrywać
łempa – zwisająca dolna warga
łojmo – niedorajda
łoniej – w zeszłym roku, ubiegłego roku
łonskie – zeszłoroczne
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łosina – czoło
łupa – warga
łupiny – obierki
łuskwiny – łuski

m
maciora – świnia mająca urodzić małe
madrować – manipulować, próbować naprawić
magaryć – wódka wypita po dokonaniu transakcji handlowej
majdan – duże podwórze (także: tłumoki, bagaże, rzeczy)
makotra – makutra (naczynie do ucierania maku)
malon – melon, dynia
mamory – wertepy, zła droga (z dołami, wądołami)
marcypan – marcepan (ciasto migdałowe utarte z cukrem)
marmolić – mruczeć pod nosem, zrzędzić, narzekać (dziamgać)
masina – maszyna, samochód; płyta kuchenna
masinować – młócić zboże przy pomocy masiny (np. serokomłotnej)
mecyja – wydarzenie, które można lekceważyć (wielga tam mecyja
młodemu z deku zbryknońć)
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meleweta – zamęt, zamieć, kłótnia (kiedy odnosiło się to np.
do zamieci śnieżnej, mówiono też miecielica)
memło (bebło) – ktoś niestaranny, bez umiejętności; ktoś, do kogo
pasuje określenie: bylejakość (Hebluj, hebluj, przydo majster z siekiero, to poprawio)
mentelek – motylek
mentoperz – nietoperz
merga – mruga
mgli – mdli
miecić (rozmiecić) – rozpalać (rozpalić)
Miemiec – Niemiec
mieta – rzuca na boki, kiwa
mietnoł – rzucił, obalił (rzucić daleko – to śmergnąć, pęknąć)
miktajza – krawat
misko – nisko
mitka – nitka
mizać – nizać
mogiłki – mogiły, cmentarz, groby (w liczbie pojedynczej mówiono mogiłka albo kopcyk – np. kopcyk jemu bedzie oznaczało: bedzie
kapiec, kaput, umrze)
mokrz – mocz
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moncysty – sypki, rozsypujący się (rychtyk bulwa – moncysta)
motowidło – drewniana zwijarka do nici
mozgi – rozum, mózg (np. stwierdzenie: mozgi jemu wyschli oznaczało utratę rozumu)
mućka – mała rybka (niekiedy mówiono tak na krowę)
mugać – chwytać, ciągnąć szybko coś małego (a jon tylo na izierze
te mućki bez cały dzień muga); mugać mogło oznaczać też nawijać
(coś na coś)
muka – ssie (dajta jemu jekie soskie, bo juzej palec muka)
mularz – murarz
muli – „wali” do spania, odbiera rześkość
muraśka – mrówka
murek – ceglana ława, przybudówka przy płycie kuchennej (masinie) do siedzenia i leżenia
mur-zaty – umorusany, brudny na twarzy
mus – konieczność
muty – niemy, niemowa (czasem odnosiło się to do kogoś, kto był
mrukliwy, milczący, choć mówić umiał)
muza – papka (zupa na muze sierozgotowała)
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n
na (na mas) – weź, bierz
na chorobe ci (na chorob ci) – na co ci
na spotyki – wyjść na spotkanie
na sprobe – na próbę
na uman – na chybił-trafił, po omacku, na ślepo
na wcale (na wcalej) – bezzwrotnie
nabazony – naburmuszony
nabijasie (sienabija) – kpi, żartuje
nacej (jenacej) – inaczej
nachmulony – nachmurzony (kiedy zbierały się chmury, mówiono: siechmuli albo siekomudzi)
nacysie – znaczy się (znaczy, że...); Bryknoł beze mnie i poper,
lo kulman pyłu; nacysie – diabuł
nadądzić – napełnić (wydądziuł – wypił)
nadojadło – dokuczyło, dało się we znaki
naduć – nadmuchać, napełnić (duje – wieje)
nadwyźnik – wysoko umieszczony „pułap” z drągów (połendow)
nad klepiskiem do składania np. snopów; podobnie ułożone
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połendy na bałkach nad sąsiekiem miały nazwę wyski, choć znajdowały się niżej (nad klepiskiem musiała być odpowiednia wysokość,
aby można było np. swobodnie zamachnąć się cepem)
nadymasie – nadyma się, puszy się
najastek – marne (niewystarczające) jedzenie (a tam, taki najastek,
moze la dzieciaka to jo...)
nalaz – znalazł
nalustek – metalowa część łącząca w wozie luśnię z kłonicą i podtrzymująca w ten sposób drabinę
nałozony – przyzwyczajony, przywykły
namaga – nadrabia (jek nima w głowie, to namaga nogamy)
naodział – uderzył
napilnik – pilnik
narządzić – naprawić
nasielnik – część uprzęży; nakładany był na szyję konia i połączony
z końcem dyszla (w ten sposób para koni przytrzymywała furmankę przy zjeżdżaniu z góry)
naślednik – następca
naśtubercony – naburmuszony, nastawiony nieprzychylnie
natos – umyślnie, na złość
nawalasie (zawalasie) – zaleca się, narzuca
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nawalasty – zwalisty, gruby
nawierzch, napół, nałeb, naziem – tłumaczenie jest tu oczywiste
(na wierzch, na pół, na łeb, na ziemię), chodzi o „zapisanie” wymowy: aby akcent był na pierwszej sylabie
nawrzecy – na niby
nazad – z powrotem, do tyłu (mówiono też: curyk)
nazimnina – galareta
nima – nie ma
ni zwania – ni śladu
nie mogie uremstać – nie mogę wytrzymać, usiedzieć w miejscu
(prost nie mog uremstać i reniej z wera wyskocuł)
nie zachlapie – nie zje (sposób jedzenia z głośnym mlaskaniem)
niech sama (sam) weźnie, usiądzie, zje itp. – tak zwracano się do
kogoś, na kogo już nie wypadało mówić „ty”, a nie bardzo ta osoba
zasługiwała też na określenie „pani” („pan”)
niedoperek – niewyrośnięty, słabowity, można pewnie powiedzieć: rachityczny (ogorki na jenem oziemku nie wyrośli – same
niedoperki)
nieochajny – niedbały, nie umiejący zadbać o siebie, o swój wygląd
nieporywnie – niedogodnie, niezręcznie
niesieboj – nie bój się
niesiewołać – nie kłócić się
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nietepa – niezguła, osoba niezaradna, a jeszcze i nieochajna
niwco – w nic
noga-bic – tak mówiło się o kimś, kto mógł szybko chodzić, biegać
nosowka – chusteczka do nosa (mówiono też: śniptuch)
noźnicy – nożyce

o
obdać – podać karmę zywinie (zwierzętom domowym)
oberchawka – ostra uwaga, „obstawienie” (oberchawkie można
było „dostać”; jeśli ktoś sam „obstawiał”, to mówiono: daje apramande – reprymendę – abo śtorcuje)
oberluft (oberlicht) – w trzyszybowym oknie – nad dwiema ramami pionowymi – górna rama pozioma (dająca się samodzielnie
otwierać przez podnoszenie na zewnątrz)
oberśtyny – buty z obciętymi cholewami
obijaki – obuwie na drewnianej podeszwie, ze skórzanym
wierzchem – do wsuwania nogi jak w chodaku czy w tzw. klapkach
obrempałek – resztka całości (coś okrojonego, obciętego)
obrusyć – zagniewać (sieobrusuł – uniósł się złością, oburzył się)
obsacy – obcasy
obsukać – oszukać
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obśtalunek – zamówienie
obychod (obsykunek) – oporządzenie; zrobienie porządku przy
zwierzętach domowych w chlewie (w oborze), gdzie należało wykonać stałe czynności – obdać, napoić, przynieść nową podściółkę
obziunąć – nalecieć chmarą, zakryć, osaczyć (biedy tak obziuneli,
ze ni jeść, ni spać; mysy zaziuneli, chiba chtości napuściuł, i ścieli
w safie odzienie na śpledry)
ocap – okap (wydłużenie dachu poza ścianę budynku); był to istotny element sztuki ciesielskiej; wzniesione ściany wiązał murłat
(w obiektach murowanych – wieniec), na którym leżały belki stropowe (bałki), a na ich końcach mocowano równolegle do ściany
grubą belkę stabilizującą – i to na niej wspierały się krokwie, które
– po przykryciu słomą – tworzyły dach oraz mniejszy lub większy ocap (zależny jednak głównie od tego, jak daleko wypuszczano
bałki poza ścianę)
odliga – odwilż
odlisić – odzwyczaić (sieodlisiuł – odczepił się, zerwał kontakty)
odtela – odtąd
odwrotek (odmianek) – postępujący (zachowujący się) inaczej niż
wszyscy
odzie (odzie o!) – tutaj; o, tutaj!
ofacony – chory z przeżarcia, objedzenia (odnosiło się to raczej
do zwierząt)
oflis – deska z zaokrąglonymi krawędziami (podłużnymi); kiedy
przecierało się (przepiłowywało) kloc, czyli gruby pień – deski im
bliżej brzegu, tym były nie tylko węższe, ale miały także bardziej
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zaokrąglone krawędzie; tak pozostawione nazywały się deskami
oflisowymi
okargolałe – tak przemarznięte, że aż zgrabiałe (np. rency mnie
okargoleli)
okłotować (w stępie) – obić, obsiastać (np. ziarno z łodyg owsa)
okolelim – zmarzliśmy (przemarźlim)
okrasa – omasta (np. skwarki i tłuszcz do zupy)
okraśnica (okraśnik) – specjalna szafa (w komorze) do przechowywania mięsa i wędlin (okrasy)
oładzi (oładki) – placki
ołobli – hołoble, dwa drążki (dyszelki) poboczne, w które wprzęga się konia; na Suwalszczyźnie jeździło się (jeździ) w dwa konie,
a wtedy dyszel do sterowania wozem znajduje się pomiędzy końmi
onorny – honorowy
oparcysko – oparzelisko, trzęsawisko, trzęsiawa
operty – krępy i silny (lub oparty o coś)
opyłgnońć – leciutko opalić, osmalić (pyłgnie – błyśnie, zapali się
i zgaśnie); powiedzenie: kolory opyłgno – oznacza, że kolory ogasną, staną się mniej wyracyste (mniej wyraźne, mniej krzyczące)
orba – sterta (duża ilość)
ordzi – szoruje
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osiory – resztki z mielonych na żarnach ziaren; osiory zostawały,
kiedy rozrzedzony rozczyn z takiej mąki przecedzało się na przetaku lub przez szmatkę
oskoruzły – jakby pokryty skorupą, np. strupami
oskrzybać – oskrobać
osowno – osobno
ostuda – choroba skóry (liszaje, pryszcze)
ościon – nieukształtowane jeszcze pióro np. u kurczaka; także drzazga
ośluchany – z mokrymi, wybrudzonymi butami i spodniami (przylaz z renia ośluchany do pasa)
otawa – drugi pokos trawy
owiecka (uwiecka) – owca
oziemek – grządka w ogrodzie

p
padło – paskudnik, niegrzeczne (niesforne) dziecko
pakuły – włókno lniane z drugiego czesania (dobrej jakości);
z klepacki odpadały paklepi (bezwartościowe), na rzadszych
szczotkach zostawały pacesi, a na gęstszych – pakuły nadające się
nawet do przędzenia
pałatki – namioty
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pampuchi – racuchy, pączki
panimatka – matka chrzestna
paniojciec (nie: panojciec) – ojciec chrzestny
panisie – zgrywa się na pana, paniusię, wynosi się ponad innych
paprzyca – otwór w górnym kamieniu żaren do wkładania mlona
(kijek do obracania tego kamienia); górną część mlona za pomocą
np. kawałka skóry (był to tzw. kłopot) przytwierdzano do bałku lub
deski sufitu – dzięki temu mlon był ruchomy
papuciowka – potańcówka wiejska zorganizowana ad hoc (doraźnie), bez planu i przygotowań
papuz – zwitek pieniędzy
part – samodziałowa tkanina lniana
parusynka – odrobinka
pascęki (scoki) – szczęki
pasior – karma, pasza dla zwierząt domowych (la zywiny)
pastka – pułapka
pasymek – parobczak, pastuszek, chłopiec na posyłki
pazuroma – palcami
paździerzy – pada, sypie (obacta, jeki desc paździerzy)
pecia – maź, błoto
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pedy – drewniane nosidła (na ramiona) do wody; bliżej Podlasia
pojawiała się też nazwa koromysła (koromesła)
perciaj – człowiek nerwowy, niecierpliwy, niespokojny, chaotyczny
perscy – lekko bulgocze, tworząc bąbelki (tak było np. jek siegotowało bulwiane łupiny)
petorzy – bajdurzy, opowiada, plecie
pęknońć – rzucić (pęknoł kamieniem az na uwroć)
pęzeł – pędzel
pieśnia – łom do wybijania dziur w lodzie
pilować (pilać) – pilnować
pirlika – brzdąka, słabo gra
placforma – platforma, przyczepa
plajster (plajśter) – plaster
plapera (plachandra) – kobieta, która plotkuje, chlapie językiem
byle co
plaskacki – kobiety wyrabiające kręgi torfowe
plaskajo – klepią (np. kręgi torfowe); uklepują
plisie uda – cienkie (chude) nogi
plita – płyta kuchenna (masina) albo płaski kamień
pluwać – pluć
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po puciemku – (coś robić) kiedy jest już ciemno
po uscupku (po poscupku) – po omacku; macając, dotykając
(np. szukać czegoś w ten sposób bez udziału wzroku)
pocestka – poczęstunek
pocmera – pogrzebie, poprzesuwa z miejsca na miejsce
pocyngiel – cyngiel, język spustowy
poć lo tu – chodź tutaj
pod chiz – pod dach, pod strzechę, do środka (chałupy)
podatny – podobny
podbuchtorzyć – podburzyć, źle (do kogoś, do czegoś) nastawić
podchodzący – podobny częściowo
podobiadek – posiłek między śniadaniem a obiadem – na ogół
przynoszony pracującym w polu; także swoista miara czasu (Chtorna to bedzie pora? Musi juz podobiadek)
podręcniak – podwójny snop; tyle słomy (siana), ile mogło zmieścić się pod pachą (pod ręką)
poibel – znaczy mniej więcej tyle, co pohybel, ale mówiło się nie
„na” (jak „na pohybel”), lecz: a, niech cie poibel!
pojło – wodnista karma dla cielaków
polica – półka
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połendy (pałendy) – drągi na bałkach pod dachem (jako „sufit”
chlewa, stodoły nad sąsiekiem); na połendach leżało zimą siano
(słoma, snopy)
pomer – umarł, zmarł
pomsta – zemsta, odwet
poper – pognał co sił, popędził
porsuk – wieprz
portki galafé – spodnie szerokie (na zewnątrz nogi) od bioder do
kolan i zwężone od kolan w dół – specjalnie do butów z cholewami
portki na pompé – spodnie szerokie na całej długości, u dołu były
zwężone na okrągło (ściągane sznurkiem lub na gumce) aż „napuszczały” się bufiasto
posetem – poszedłem
posła – poszła; ale w emocjonalnej sytuacji wymawiało się ten wyraz z przeciągnięciem pierwszej sylaby i ostrym akcentem na drugiej sylabie
postronek – gruby powróz konopny (albo łańcuch) idący od szlei
do orczyka (na postronkach koń ciągnął wóz)
poślad (zgoniny) – ziarno najgorszego gatunku (oddzielane podczas arfowania)
pośle – po czymś (pośle wesela jesce bez dwa dni wełbach sumiało)
powercak – gruby kij, drążek, laga
pozajutro – pojutrze
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pozawcorej – przedwczoraj
pozbad – zaznał, polubił i się „wciągnął” (siewlisiuł); zaczął traktować prawie nałogowo (jek raz pozbadnie, to i kijem nie odgonis)
pozdoleć – dać radę
półbrat – brat stryjeczny lub cioteczny
półkamasek – pantofel (półbut)
proboj – metalowe ucho w drzwiach, w futrynie (w usaku) do
zakładania metalowej klamry i przetykania śpelem albo kołkiem
zielaznem; było to zamykanie na tzw. skobel
profa – stara, gruba złośliwa baba
proźny – opróżniony, pusty
przeberscać – przebierać, wybrzydzać
przechiełstać – byle jak przeprać
przećko – przeciw
przećwierzaćsie (sieprzećwierzać) – droczyć się, sprzeciwiać bez
specjalnego powodu (niby chcieć, niby nie chcieć), przekomarzać się
przekuratny – ciągle nie zgadzający się, niezadowolony, szukający
dziury w całym
prześmulany – przetarty, przeszorowany (śmulać – trzeć, ciągać
np. piłę w klocu, czymś szorować)
przetak – okrągłe naczynie (z sitem na dnie) do przesiewania
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przetworek – szufladka w kufrze
przyboś – w bucie (najczęściej w sandale), ale bez skarpety
przyd (dać przydu) – dodatek do własnego towaru podczas handlu
w celu wyrównania wartości (pódzie was bysiek za nase jełoskie,
ale dorućcie jesce worek bulwy przydu)
przypociemek – zmierzch, zmrok
przyporzędzia – przyrządy
przyrychtować – przygotować
psiak – grzyb niejadalny; także piesek
puchty – miękki, puszysty
puluwer – dziany wełniany (bawełniany) sweter bez rękawów,
z wycięciem pod szyją, aby był widoczny krawat; puluwer mógł
zastępować kamizelkę
pulwer – spalona kartka papieru albo spalona szmata (nie mylić
z wyrazem puluwer)

r
rabaty – człowiek o twarzy ospowatej, pryszczatej (ściana rabata –
tynk chropowaty)
rad-niewola – i dobrowolnie, i po niewoli (chcąc nie chcąc)
radyska – rzodkiewka
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rant – kant (czegoś), brzeg, krawędź (choć ten ostatni wyraz w gwarze miał raczej określenie krawa)
rapy – ostre podjazdy, góry (teren, na którym droga prowadzi
z pieca nałeb)
raśpa – szpara (np. między deskami w podłodze; szpara w drzwiach,
w ścianie z desek ma przeważnie nazwę skałka)
raśpil – pilnik zdzierak
raśtuba (raburda, rachaburda) – stara budowla, rozwalająca się
stodoła, szopa
rąkiel – burak pastewny
rek – smarkacz, niesforny dzieciak (oczywiście także rak)
relsa – szyna, belka stalowa
reno – rano (z renia – z rana)
repietosyć – grabić, łupić, brać, pustoszyć
rezyka – rozrywka, zabawa
rocić – łajać (kląć, „mieszać z błotem”)
rokicina – karłowata wierzba (dzie strachi lubio siedzieć)
rosochi – gałęzie w kształcie wideł (najczęściej dwuzębnych)
rozcyn – ciasto chlebowe (rozcyna – „syrop” z mąki i wody)
rozgard – na polu: zagroda dla bydła, koni, owiec
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rozginia – dwa zaokrąglone skrzydła z siatki naciągniętej na kabłąki z leszczyny; skrzydła dołem były złączone, a u góry rozwarte do
wkładania zielska (śnitki, koniecyny) dla świń; napełniona rozginia
niesiona była na plecach na umocowanych do niej sznurkach, które
tym mocniej (górą) ściskały skrzydła, im zielska było więcej (bo
wtedy było cięższe); rozginia zastępowała co najmniej dwa worki.
rozginia – w innym znaczeniu: kobieta wielka, gruba, silna
rozkurt – swoboda, komfort, dużo miejsca, czyli rumu
rozmawity – rozmaity
roztopercać (roztoperzać) – rozpościerać, szeroko rozstawiać
(np. ręce)
rozwaliny – tragi (zob.) z rozłożonymi drabinami (dzięki temu
szerokie)
rozwark – kierat
rozwlecony – łazęga, złego prowadzenia się, swobodnego obyczaju
rozwora – jeden drąg od przodu wozu (furmanki) z wyrobionym
wklęśnięciem i drugi (okrągły) drąg od tyłu wozu wchodzący we
wspomniane wklęśnięcie; oba drągi miały otwory przetykane śworniem, w związku z czym można je było zsuwać (zwierać) i rozsuwać (rozwierać), skracając fore (furmankę) lub wydłużając; rozwora
znajdowała się pod „podłogą” wozu
roździawa – gapa
rum – dużo miejsca (kiedy było dużo miejsca – to buł i rozkurt,
czyli wygoda)
rupi – korci, kusi
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rychtyk – jak należy, jak trzeba
rydel – szpadel

s
sacek – żakiecik
sagan – gar
sakpalto – lekkie, luźne palto; rodzaj płaszcza
samopaś – bez nadzoru
sarafan – rodzaj płaszcza bez rękawów
scerny – prawdziwy (szczery – w znaczeniu: mówiący szczerą
prawdę)
scykutka (skikutka) – czkawka
sek – przecież (sek ja ci mowiuł! – przecież ci mówiłem!)
serdak – gruba, ocieplona kamizelka (jakby kurtka bez rękawów)
serokomłotna – duża maszyna do młócenia zboża, lepsza od targanki, bo z serokomłotnej wychodziła słoma prosta, dająca się wiązać w kuli (olbrzymie snopy), ale gorsza od damfy, bo ta ostatnia
pełniła też funkcję arfy (wialni) i sortowała ziarno
sfołeć – zły duch, łajdak, paskudnik
siabelbon – fasola
siachot – huk, łoskot, szum
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siaks – drobnica
sianc – szansa
siantrapa – szkarada; paskudna, wredna kobieta
siastnoł – ukradł (w innym znaczeniu – uciął, przeciął)
sie-locha (świnia) – „chce” do knura
siebełwi – trochę się świeci (się pali)
siebudykać – stukać się łosinamy (łosina – czoło); kiedy komuś
z powodu senności głowa opadała, mówiono: co tak budykujes, aze
idź siewal i śpij
sieciekawi – interesuje się, chce wiedzieć, poznać
sieducha – kwoka
siegiemzi – się kotłuje, się miele (od tech muchow az siegiemzi)
siejs – szajs, byle co
sielachotać – śmiać się
sielasuje – się burzy, miesza się (od: lasowania wapna)
sielśknili – lśnili
sieobsmurgnońć – obślizgnąć się, zjechać z góry na dół np. po śliskim słupie (ale można też obsmurgnońć gałąź z liści, czyli „zgarnąć” liście jednym pociągnięciem ręki)
sieobyślim – obyliśmy się (bez czegoś, kogoś)

93

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

sieodecknońć – się obudzić (przebudzić się)
sieogwecać – byle jak się umyć
siepetas – się kiwasz (czasem: się plączesz)
sieprzecknoł – obudził się
sieprzećwierza – grymasi, chce i nie chce, drażni się
siery – w kołku do przędzenia haczyki na „widełkach” nad szpulką
do równomiernego nawijania nici
sierzchiel – sierść
siesiuborsce (siesioborsce) – się ociera, się szoruje, wydaje szmery
(coś, czego nie widać)
sieuturgał – uszarpał się
siewierga – jeszcze porusza się, daje oznaki życia; w odniesieniu
do małego dziecka siewierga oznaczało nadmiar ruchu: kręci się,
wierci
siezadał – zarzucił (jakiś ciężar) sam sobie na plecy
siezatłapie na wcalej – utopi się w bagnie, w trzęsawisku
siezmetrzyć – zorientować się
siezwąchroili – zeszli się, spotkali i przypadli sobie do gustu
(siezwąchali)
sifkarta – bilet na przejazd statkiem oceanicznym (nazywano tak
bilet na przejazdy emigrantów do Ameryki)
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siła (siłka) – ile (siła mas lat?); dużo, wiele (siła ja bez ten cas
sienacierzpiał)
siory – szleje (uprząż) znakomitej jakości (zakładane na konie
np. do bryczki)
siudo – nic, malutko (całe siudo z tego miał – całe nic)
siulak (korsiun) – jastrząb
skiela – skąd
skielaści – skądś
skierdź – wioskowy pastuch i swego rodzaju nauczyciel (latem
pasł krowy z całej wsi, a zimą uczył po chałupach chłopskie dzieci
czytać, pisać i rachować)
sklep – piwnica na zewnątrz budynku mieszkalnego (ziemianka);
nazwa od kamiennego półokrągłego sklepienia
skleźnić – złożyć w całość, połączyć, poskładać, skleić
Sklep być może wziął swoją nazwę od półokrągłego
(rzec nawet można: arkadowego) sklepienia.
Była to swego rodzaju ziemianka
stanowiąca składówkę albo
spiżarnię. Zimą nie dochodził
tam mróz, a w upały było
zimno. W sklepie
przechowywano ziemniaki,
marchew, brukiew, rąkli;
nie przemarzały nigdy.
Latem sklep zastępował
lodówkę.
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skodurnik – ten, który jeżdżąc po wioskach, kupował (najczęściej
dostawał za darmo) szmaty, łachmany, porwane ubrania (skodury)
na handel
skowera – skąpy
skowroda – patelnia
skroś – wokół (ale: na skroś – na wylot)
słabować – zapadać na zdrowiu, chorować, niedomagać
smoktać – ssać
smuknoł – cmoknął (na konie)
smurgaj – ciągaj
smurgiel – wydzielina z nosa
solacek – mały worek (o małej pojemności)
soska – smoczek
sośnik – ostrze pługa
spaliłosie (siespaliło, siesfajerowało) – spaliło się
sparnota – upał, skwar
spogadać – współczuć, rozumieć
sporuje – wystarcza
sprętowało – spowodowało znieruchomienie, niezdolność do żadnego ruchu (siedział jek sprętowany)
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sproba – próba
srel – mały dzieciak (a jak podrastał i był coraz starszy – to sienazywał: siurek, siejgiec, podroślak, kawalercak i kawaler)
stamtela – stamtąd
statki – naczynia
stecka – ścieżka, dróżka
stela – stąd
stelmachier – stolarz
stępa – wysokie okrągłe naczynie (rodzaj wydłubanej w pniu beczki) do obijania o górne brzegi np. owsa; obsiastane (wybite) ziarnka
spadały na dno
stoknąć – spłukać (obtoknąć – opłukać)
strzynagiel – trznadel
sudoma – bałagan, stan jak po huraganie; także bezładna kłótnia
suki – sanie do wywożenia dłuzycy; jedne sanki były z przodu
(do których zaprzęgało się konie), a drugie – właśnie suki – znajdowały się z tyłu w odległości „na długość” dłuzycy, aby komlamy
i cubkamy drzewo miało na cem lezeć
sukman (sukmana) – rodzaj grubego prostego palta, siermięga
suscyk – brzeżny kawałek chleba (zrzynek) zawierający właściwie
samą skórkę (piętka)
syber – zasuwa w przewodzie kominowym regulująca „ciąg” (cug)
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syneska – synowa
sysun – żywiący się jeszcze mlekiem matki (odnosiło się to do
zwierząt domowych)

ś
śkarpiety – skarpety
śkorni (skorzni) – stare, znoszone buty
ślapaćsie (sieślapać) – łazić powłócząc nogami
ślebizować – sylabizować, słabo czytać
ślejka – szelka (np. portki na ślejkach)
ślobank (ślobanek) – rodzaj drewnianiej wersalki
ślozy – łzy
ślucha – kobieta złego prowadzenia się

Ślobank (ślabanek) – rodzaj
drewnianej wersalki.
W dzień służył do siedzenia.
Na noc zdejmowało się
pokrywę i wysuwało przednią
część, aby ślobank poszerzyć.
Spało się na zdrowym
sienniku wypchanym słomą,
przykrywało zdrową pierzyną
wypełnioną gięsiemy pioramy.

98

SŁOWNIK

ślukra (kluba) – drewniana kabura (z wodą) do wkładania osełki;
ślukre nosił kosiarz z tyłu (bliżej prawego boku) za pasem
śmagły – postawny, zgrabny
śmergiel – szlifierka (swego rodzaju ręczną szlifierką było tocydło
do ostrzenia noża, siekiery, siekacki itd.)
śniadać – jeść śniadanie
śniaps – sznaps, (łyk) wódki
śniara – rysa, pręga
śniorować (śniurować) – iść rzędem, jeden za drugim; także –
sznurować buty
śniorowka – kamizelka
śparogi – zakończenia wiatrownic krzyżujące się nad dachem
(często śparogi były ozdobne)
śpelik – patyk
śpik – sen, senność
śplint – zawleczka, rodzaj trzpienia z półokrągłego drutu do przetykania przez otwór i zamocowywania drobnych elementów;
niekiedy tak mówiono na nit
śpuk – ten, który śpukuje – szuka, przewraca, szpera, stuka, siesiuborsce (śpuk przychodził najczęściej nocą i była to dusza pokutująca)
śrank – rozstaw zębów w pile (aby nie były one ustawione w jednej
linii, lecz lekko wychylały się – przemiennie – na boki)
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śrapy – metalowa prostokątna szczotka (z uchwytem do trzymania) z kilkoma rzędami drobnych ząbków do oczyszczania i wygładzania sierści konia
środki – wnętrzności, trzewia
śrubśtag – imadło
śtamajza – wielkie stolarskie dłuto; przy piciu wódki śtamajza
oznaczała porządne „szkło”, zaś śloza – to był mały kieliszeczek
śtelwaga – sztelwaga, poprzeczny masywny drąg z przodu wozu
z okuciami na brzegach do zaczepiania orczyków
śtołbun – bardzo niezdarny, niezgraby mężczyzna (ale i np. koń)
śtombry (śtrymbulcy) – badyle
śtorcowka (apramanda, oberchawka) – reprymenda, ostre przywołanie do porządku, „obstawienie”, postawienie na baczność
(na sztorc – na śtorc)
śtrychować – ostrzyć kosę osełką
śtrychulec – osełka do ostrzenia kosy
śtumak – ponurak
śtych – wejście szpadla (rydla) w ziemię na głębokość części metalowej
śwaks – pomadka, pasta (np. wyśwaksować kamasy – wypastować
buty)
śwejs – spawanie kowalską sztuką
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śwela – pierwszy gruby, drewniany bal kładziony na podmurówce,
na którym dopiero wznoszono zrąb (ścianę)
śwentarz – plac wokół kościoła (między kościołem a parkanem)
śweronek – rodzaj spichlerza, budynek (budyneczek) będący miejscem składowania różnych przedmiotów używanych w gospodarstwie
śworeń – gruba metalowa zawleczka, zatyczka, sworzeń (śworeń
przesadzony przez otwór – łączył dwa elementy)

t
tamuj (tamoj) – tam
tłoka – sąsiedzka pomoc w cięższych pracach polowych
to la mnie bredy – to dla mnie drobiazg, drobnostka
tochlić (tuchlić) – upychać, chować
tołk – rozsądek
tragi (trazki) – sanie (sanki) bez ozdób, jedynie z obramieniem
z kilku drążków (zamiast drążków stawiano też drabiny)
trempać – deptać, chodzić
trepy – schody; także: sandały
truna – trumna
trześnia – czereśnia
101

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

tuman – mgła (także: głupiec)
turgać – szarpać, pociągać

u
uchopiuł – złapał, schwytał
ucieśnie – radośnie
ufnal – rodzaj gwoździa do przybijania podkowy do kopyta końskiego
uka – jest w stanie „gotowości godowej” (świnia)
un (undzie, unojdzie) – tam
unegdej (onegdaj) – dawniej, jakiś czas temu (bez dokładnej daty)
unobacta – zobaczcie
usak – futryna
uwerty – uparty
uwroć – zbocze, stok powyżej łąki (bieli), miejsce nieorane, nieuprawiane, na którym na ogół formowało się i suszyło torf (z daleca słychać było, jek na uwrociu baby plaskajo w łubkach od przetaka
torfowe kręgi)
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Uwroć - zbocze, stok powyżej łąki
(bieli), miejsce nieorane, nieuprawiane,
na którym na ogół formowało się
i suszyło torf

w
w biady (iść) – mocować się, iść „w zapasy”
w trymiga – raz-dwa, szybko (akcent na a)
wał – spadek dna początkujący głębię na jeziorze (także: walec)
wasąg (wasązek) – sanki ozdobne: z giętym „fartuchem” z przodu (profil miał kształt łabędziej szyi), ze stylizowanym siedzeniem
i oparciem, z tzw. skrzydłami (łukowate podnóżki pomocne przy
wsiadaniu i wysiadaniu), z okuciami artystycznej roboty kowalskiej
waserwaga (loda) – poziomnica
wbambierzyć (nabambierzyć) – wwalić, wtłoczyć, napełnić
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wedwoj – podwójnie
wek – precz (wyrzucić precz)
wendlisko – kijek, tyczka (tyc) od wędki
werceć – warczeć
wery – łóżko
wędak – dżdżownica
węgieł – róg domu
wiatrownice – deski stanowiące obramienie dachu przy szczycie
(zabezpieczały dach przed wichurami)
wika – wyka
wondoł – wądół, dół, piwnica pod podłogą domu
wonity – wymioty
worganista – organista
wpierescyć – dać w skórę, sprawić lanie (werznońć, wpaździerzyć)
wrazie – natychmiast, od razu
wścibiony w skałkie – wetknięty w szparę (skałka – szparka
w drzwiach, w ścianie; jeśli znajdowała się w podłodze, mówiono,
że jest to raśpa; słowo skałka odnosiło się także do „kropel” tłuszczu widocznych np. na powierzchni zupy)
wtuchmalić (wtuchlić) – tak gdzieś włożyć, wsadzić, że trudno
potem znaleźć
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wycencniały – blady, wychudzony (przypominający łodygi kartofli
w piwnicy pod wiosnę)
wydzygnięty – ostro wyrośnięty, wyciągnięty w górę, cienki
wyforaić – wyrzucić
wygłodany – wyślizgany
wykup – podarunek (podarek) dawany chrześniakowi przez panimatkie i paniojca (rodziców chrzestnych) w drugi dzień Wielkanocy
wymerany – wybrudzony, umazany
wyracony – z wytrzeszczonymi oczami
wyrasić – przestraszyć, wystraszyć
wyrychtować – przygotować, wyszykować
wyski – „piętro” nad sąsiekiem w stodole (stodoła miała klepisko
do młócenia oraz po bokach sąsieki z wyskamy na składowanie słomy i snopów zboża)
wytrybusyć – wypatroszyć, usunąć wnętrzności, oczyścić i oporządzić

z
z Wanelio – z Ewangelią (kiedyści podroślaki chodzili w Wielgiem
Tygodniu od domu do domu, czytając lub mówiąc z pamięci stosowny fragment Ewangelii i dostawali za to kilka – a nawet dziesiątek – jajek)

105

KȲeʏy˶ʎɔ tɛ ʛȲɰʙɔ gadʋȸɏ gwary suwalskie

za siła nie nagadas – za wiele (za dużo) nie powiesz
zabacyć – zapomnieć
zachaba – puste miejsce za (pod) krawędzią; wnęka
zacimiać – zasłaniać światło (Nie zacimiaj, bo i tak juzej po uscupku
muse sukać)
zadrostować – zazdrościć
zagodywka – zagadka
zagostka – zawleczka, mały trzpień do przetknięcia przez otwór
idący przez dwa elementy, aby się nie rozeszły (zob. śplint)
zagwozdka – problem do rozwiązania
zajedzi – zajady (pękanie naskórka w kącikach pyska u konia)
zajście – przyjęcie, bal
zamaniłosie (siezamaniło) – zachciało się, zamarzyło; uroiło się
zamechłać – zamącić, zamieszać, ukryć „w tłoku” (pomechłać –
pomieszać)
zamorzyć – zagłodzić
zanimanic – prawie za darmo (mówiło się też: wziąść wzanic –
wziąć, mieć kogoś za nic, poniżyć)
zaperte – zamknięte
zaplesyć – zaklepać (nit, bolec, trzpień) „na ślepo”, zeb nie wylaz
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zaprzeć – zamknąć
zaskoruzły – zaschnięty, zaropiały
zaściązka – zamek tzw. błyskawiczny (ma bluze na zaściązkie,
nie na guziki)
zaściompić – zacisnąc (zęby)
zawalisko – graty, sprzęty w nadmiarze (w sieni cyste zawalisko –
wiederka, blachany, ceber, siekac, pomiotła)
zawdy (zawzdy) – zawsze
zawiersyło – zamknęło temat, ucięło sprawę, „zawiązało worek”

Zarna w razie potrzeby zastępowały młyn,
zeli za siła do mielenia nie było. Bardzo gęsto,
płytko, delikatnie ponacinane okrągłe,
płaskie kamienie (żeby uzyskać szorstkość,
chropowatość) rozcierały ziarno
na mąkę. Dolny kamień
zamocowany był w specjalnej
skrzynce na stałe jako
nieruchomy. Górny obracany
był na nim za pomocą mlona
wetkniętego do paprzycy
(wąskiego wykutego wgłębienia
na ogół z metalową tulejką;
wtedy mlon zakończony był
bolcem). Kamienie względem siebie
ustawiało się minimalnie wyżej lub niżej
zależnie od tego czy potrzebna była mąka
bardzo drobniutka (prawie pytlowka),
czy nieco „grubsza”.
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zaziepany – zadyszany (od-ziepnońć – odpocząć)
zbiezny – zbędny, niepotrzebny (liśny)
zborgować – opuścić z ceny i poczekać na część zapłaty w terminie
późniejszym (naborg – na jakiś czas bez pieniędzy)
zbułtać – zmieszać
zeb – żeby
ze co no – nie byle siejs, nie byle co (że hej)
zegawka – pokrzywa
ze-Sejn (zesejn) – z Sejn (zapis taki, aby akcent był na pierwszej
sylabie; tak samo wymawia się do-Sejn)
zdrojek – źródełko
zgrzempa – skarpa
zielepupy – niedojrzałe owoce
ziendar – żandarm
ziergać – spoglądać, zerkać (kątem oka, co pewien czas – głównie
w stanie zazdrości lub złości)
ziknie (w ocy) – skoczy do oczu, sarknie
zlegować – scedować
zmaniony – jak opętany, nie kierujący się umiarem
znarocny – specjalny (znaroku – umyślnie, celowo, specjalnie)
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znarowiony – zbuntowany, odmawiający posłuszeństwa
zorgować – gromadzić, zbierać
zukos – ukos (na zukos – ukośnie, na ukos; pionowo – to na śtorc,
poziomo – poziulnie)
zustawy (sustawy) – stawy kostne
zuzwał – bryła, coś skłębionego w gruzeł
zwodziuch – ten, który zwodzi, fantazjuje, nie mówi prawdy
(ale także: gawędziarz, bajarz – z wielką wyobraźnią i fantazją)
zywiuscy – żywotny

ź
źdrembał – wielki, niezgrabny, śtołbunowaty mężczyzna
źmut – większy kumiak (zob.)
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Suwalszczyzna znana jest z olbrzymiej ilości baśni
i legend. Mówi się, że tam, gdzie brakuje pełnej wiedzy historycznej – lukę wypełniają legendy. Te, które przytaczamy, raczej uzupełniają wiedzę historyczną.
Zarówno legenda o Jegli jak i legenda o kamedule
i Wigrynie oraz o Smolnikach napisane są najpierw gwarą,
a następnie tzw. językiem literackim, aby Czytelnik miał
„pod ręką” tłumaczenie tekstu gwarowego. Trzy legendy
zamieszczone są dwukrotnie, ale raz w jednym „języku”,
a raz w drugim. Część tekstów drukujemy tylko w wersji
gwarowej.

SȪʑʢnɈ ʠrʋwdɈ ɛ Jeɳʙɔ
Kiedyści te nase ziemi trzymali Litwiny, moze bedzie z pientset lat temu. To wtedy w tech surpilskiech lasach takie jene ludzi
siedzieli, co mieli na okolice najfejniejse corkie; baba-rzepa –
mowie wam. Jegla sienazywała. Zalotnikow miała cemer, kozny
chciał z niom siezenić, swaty jechali co i rus. Jej ojciec buł leśnem
straźnikiem, a niechtorne powiedajo, ze i bartnikiem. Zeli tak,
to buł bogaty. Moze i bez to Jegla w tech abśtyfikantach tak przeberscała i z zadnem niesieozeniła.
Jenego razu pierze jona kijanko w surpilskiem izierze jekieście firanki abo kosuli i patrzy – a tu złotny wąz mygnoł jek słonko
po falach. To buł litewski bog wody – Źaltis. Obacuł Jegle i odtela tęgo jo nawidział. Az w chtorneście subote przyjechał w swaty.
Ćtery koni, brycka, fest siory, klucy przy niech złotne.
– O, za tego to jo, póde – powieda Jegla.
I choć ojcy trocha marmolili, sieozeniła z Źaltisem, a jon
tak zrobiuł, ze dziewcyna mogła zyć pod wodo – w podwodnech
pałacach.
Siła casu mineło i Jegla miała juzej dwa syny i jene corkie –
tatek by dzisiej powiedzieć: dwa bachury i jene bachurzyce. Dzieci
– nima co – fejne byli i rośli jek na drozdzach.
Az Jegli siezachciało obacyć, jek tam ojcy zyjo. Źaltis nie zabraniał opuskać pałacu. Przysła do starego domu, ojciec i matka
byli juzej pomersy, tylo braty sieostali. A joni ani ugotować, ani
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pozamietać. W chałupie brudno, głodno. Biedulka. Proso, beco
ślozamy, zeb siostra sieostała i jem pomagała, ale Jegle ciągnie do
pałacu i Źaltisa. Wtedy braty wycmanili od jej dzieciow tajemne
zaklęcie i wywołali na brzeg iziora złotnego węza. Wywlekli jego
w krzy i dzieści tak wtuchmalili, ze nie wiedział, jek stamtela siewygrabać. A jon moc swoje miał tylo w izierze. Braty podumali,
ze jek Źaltisa nie bedzie, Jegla sama pod wode nie pódzie.
Ale najwaźniejsy bog – Perkunas – straśnie sierozezłował i za
kare jenego i drugiego brata Jegli zamieniuł w dwa wielgie kamieni.
Joni lezo do dziś dnia kole Zamkowej Gory od wschodnej strony.
A zeb Jegla i jej dzieci bez całe zycie nie beceli i nie wyrzekali –
Perkunas jem ulzuł i chłopcow zamieniuł w jesionek i dąbek,
a coreckie – bojące, strachniące – w osinkie, chtorna az dotela ze
strachu dr-zy, a jej liści sietrzenso nawet jek i wiatrzu nima.
Jegle zamieniuł Perkunas w świerk – i bez to po suwalsku
świerk sienazywa jeglaska. Moze i te iziorka kole Gory Zamkowej,
Kościelnej i Cmentarnej nazywajosie od Jegli – Jeglowek i Jeglowecek. Nawet i wioska była Jeglowek, choć tylo jene ludzi w niej
siedzieli.
A cy to wsytko prawda?
Unegdej pośli dwa chłopy spiłować kole surpilskiego iziora
fejne jeglaskie, bo na cości była jem potrzebna. Patrzajo: śmagła,
komel fest, gałęziow nie za siła, bedo rznońć. Jek tylo piła wesła
zęboma pod kore – poleciała krew. Siewyrasili chłopy i chodu.
Az kole chałupy gada jeden do drugiego: – Wies co, Kazień, chiba
to ta Jegla była!
– Jo, jo, a Boze moj, to jona... Scerne prawde o niej powiedajo.
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O Jeɳʙɔ
Dawno, dawno temu – mówią najstarsi, że pięćset lat od tamtego czasu minęło – kiedy te ziemie były litewskie, w szurpilskich
lasach bogaty bartnik, a może i strażnik leśny, miał piękną córkę
o imieniu Jegla. Wielu zalotników starało się o jej rękę, ale Jegla
nie wybrała żadnego. Pewnego razu piorąc w jeziorze koszule ojca
i braci, zauważyła złotego węża, który mignął w falach. Był to
litewski bóg wody Žaltis. On też zauważył Jeglę, która bardzo mu
się spodobała.
Nie minął tydzień, a przed dom bartnika zajechał powóz zaprzężony w cztery konie; uprząż błyszczała od złota. Žaltis przybył
w swaty. Jegla z radością oświadczyny przyjęła, choć jej rodzice byli
bardzo niezadowoleni. Jak można mieszkać w podwodnych pałacach?
Władca wód umiał to jednak sprawić i Jegla porzuciwszy
rodzinny dom, przeniosła się do królestwa Žaltisa. Nie było jej
długo. Urodziła dwóch synów i jedną córkę. Dzieci rosły szybko
i czasem pytały, jak jest tam, gdzie ona spędzała swoje dzieciństwo.
Postanowiła któregoś razu odwiedzić starych rodziców. Žaltis
nie sprzeciwiał się. Jegla zastała tylko braci; ojciec i matka dawno
zmarli. Dom był pusty, zaniedbany i ubogi. Prosili bracia Jeglę, aby
została, bo sami nie mogą sobie poradzić, ale ona postanowiła wrócić do podwodnego pałacu.
Bracia podstępnie zdobyli od dzieci Jegli tajemne zaklęcie,
którym wywołali na brzeg Žaltisa. Wyprowadzili go w miejsce,
z którego nie zdołał wrócić, bo kiedy nie był w wodzie, mocy swojej
nie miał. Główny bóg Perkunas uniósł się strasznym gniewem i zamienił obu braci Jegli w dwa wielkie głazy, które do dziś leżą u stóp
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Góry Zamkowej po wschodniej stronie. Nieszczęśliwą ich siostrę,
aby do końca życia nie rozpaczała, zamienił w piękny świerk, który
w suwalskiej gwarze – od imienia Jegla – nazywany jest „jeglaską”.
Dwa jeziora obok Góry Zamkowej – to Jeglówek i Jeglóweczek,
a i wioska przy tych jeziorach też miała nazwę Jeglówek. Wszystko
więc musiało zdarzyć się naprawdę.
Osierocone dzieci Perkunas zamienił również w drzewa:
chłopców w dąbek i jesionek, a córkę Jegli w osinkę, której liście
do dziś drżą z przerażenia – nawet wtedy, gdy nie ma wiatru.
Niedawno dwaj gospodarze z Szurpił poszli spiłować świerk
na zboczu Góry Zamkowej. Wybrali najokazalszy, ale kiedy tylko
piła weszła pod korę, z drzewa popłynęła krew. Obaj uciekli ze strachu. Na podwórzu jeden powiedział: – Wiesz co? To musiała być
ta Jegla.
– I ja tak myślę. Boże mój, to ona... Prawdę o niej mówią,
to nie legenda – odrzekł drugi.

KʋȷeʏʅÅɈ ɔ WiʔʢʪnɈ
Wieta, ze u tech kamedułow bramy byli zaperte na dycht,
ale jeden jekości stamtela wylaz. Abo śprytny taki buł i bez mur
przebryknoł, abo furtianoju cegości do arbaty nakrusuł, otumaniuł
i ten zadrzymnoł i bramy nie dopilał.
Kameduła siła casu sieśwendał kole iziora. Az przypociemek siezrobiuł, a w tech gięstwinach to wiedomo – choć ocy wykol. Przedumał jon, ze nigdziej nie pódzie, bo diabuł jesce w jekie
oparcysko moze wewlec. Usiat w karakucki i bedzie tak do widnia merwieć. A to juzej pod jesień sło, nocy zimne i od wody cią-
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gnie, do renia bułby bracisiek okargolał na wcalej. Ale Pambog nad
niem sieulitował. Jek w sam raz leciała tamtędej do chałupy, mocno
sieśpiesając, Wigryna – corka osocnika, a joni w lesie siedzieli, bo
ojciec buł w krolewskiej słuzbie. Dziewcyna, do chodzenia po lesie
nawet i wiecorowo poro przywyksy – niesiewyrasiła kameduły,
lo sieroztołkowała co i jek i zabrała zakonnika do chałupy. A jek
jon siezagrzał i buł juzej najatsysie, to tylo trocha pogadał i zacoł
budykować, bo śpik jego morzuł. Z renia, ciut śwyt, Wigryna obudziła kamedułe, zeb per cem prędzej do klaśtoru, to moze nicht
niesiezmetrzy, ze jego ciort dzieści nosiuł.
Ale przeor juzej o niem wiedział, apramande dał, a jesce jek
obacuł, ze bracisiek odmieniony, zadumany, ocoma patrzy, a mało
co widzi – kazał wsadzić kamedułe za kare, i zeb zadurzenie jemu
z głowy wywietrzało, do kozy. Tak nazywali maluśkie, ukrągłe
kaplickie, co dotela kole drogi przed klaśtorem stoi. Zakonnik nie
chciał ni chleba, ni wody, lo o tej Wigrynie dumał. Fejna była, carniawa, śmagła, ocy jek węgli. I biedacysko – cy z głodu, cy od tej
miłości – wzioł i pomer. W ten sam cas pomerła i dziewcyna, bo
i jona straśnie kamedułe nawidziała i bez niego zyć nie mogła.
I odtela koznego roku w sierzpniu, bo to jekuratnie kiedyści
byli imieniny Wigryny, na wigierskiem izierze siepokazuje w nocy
wyspa biała jek welon, bo siła na tej wyspie brzeziny – i z jenego
konca idzie kameduła, z drugiego leśna dziewcyna. Jek juzej majo
spotkaćsie – przeor, abo jego duch, przylatuje straśnem wiatrzem,
fali siezbijajo wyzej klaśtornego muru, bełwany carne na wodzie
i wyspa siezatapia. I tak jestuj juzej bez dwieście lat.
Ale musita widzieć, ze duch przeora moc nad zakonnikiem
i Wigryno straci, zeli kiedy we Wigrach sienajdzie taka para, co
bedzie miłowaćsie jesce więc jek bracisiek z klaśtoru i corka osocnika. Wtedy kameduła i Wigryna bedo na brzozowej wyspie zyć
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długo i w wielgiem scęściu. Zeli by dzie chto zasłychnoł, ze jestuj
takie, co straśnie kochajosie – to niech jem redzi, zeb na krzydłach
lecieli nad te Wigry. Tylo to musi być jek sienalezy: chłop i baba.
Powiedajo niechtorne, ze jenego razu przeor nie zmanał wyspy zatopić, bo woda nie chciała jego słuchać, to straśnie siezaperciał, nalaz jekieście gańdziałe i tak machnoł, ze wyspa sierozysła na
dwie wyspy i na jenej buł zakonnik, a na drugiej sieostała, ślozamy
sieoblawsy, Wigryna.
Ale jek kiedy obacyta, ze wyspy siezłącyli wedwoj, to bedzie
znak, ze kameduła i Wigryna jestuj juzej razem.

Zɪkʝnʜɵɖ ɔ WiʔʢʪnɈ
Kameduli, jako pustelnicy, przebywali w Wigrach za murami,
za zamkniętą furtą klasztoru. Aliści jeden z zakonników razu pewnego wydostał się poza mury. Może je przeskoczył, a może wsypał
furtianowi usypiające ziele do herbaty i ten nie zamknął bramy.
Kameduła długo błąkał się po lesie nad jeziorem – aż siadł
zmęczony na nadbrzeżnej skarpie, gdyż przyszedł wieczór i wież
kościelnych z daleka już widać nie było. Może byłby zamarzł
do rana, bo chłód jesienny od wody ciągnął; szczęściem biegła
tamtędy do domu, aby zdążyć przed nocą, córka leśnego strażnika
– Wigryna. Nie przestraszyła się kameduły, a dowiedziawszy się,
co się stało, zabrała zakonnika ze sobą.
W domu osocznika ogrzał się i posilił, a wnet zasnął snem
kamiennym. Dziewczyna zbudziła go wcześnie, aby co rychlej
wracał do klasztoru.
Przeor już wiedział jednak o jego nieobecności, a po oczach
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poznał, że młody kameduła wrócił zakochany. Osadzony o chlebie
i wodzie w ciasnej, maleńkiej kapliczce przy drodze klasztornej koło
grobli – miał zapomnieć o spotkaniu z Wigryną i o doczesnych
przyjemnościach. Nie chciał jednak kameduła ni chleba, ni wody
i marniał z miłości coraz bardziej – aż umarł. Z tego samego powodu umarła i Wigryna – zakochana z całego serca i z całej duszy
w zakonniku.
Od tamtego czasu – każdego roku aż do dziś, czyli przez
ponad dwieście lat – kiedy w sierpniowe noce gwiazdy spadają do
jeziora, wynurza się z wigierskiej wody wyspa biała od brzeziny,
a na jednym jej brzegu widać młodego kamedułę, na drugim zaś
piękną Wigrynę. Biegną do siebie, aby się spotkać. Wówczas duch
przeora, czuwający nad cnotą zakonnika, wywołuje burzę i potężne fale zatapiają wyspę. Ostatnio widziano na Wigrach nawet dwie
brzozowe wyspy. Rybacy powiadają, że przeor nie zdążywszy zburzyć fal, machnął z całej siły ręką czy jakimś kijem i przeciął wyspę
na pół, tak oddzielając od siebie zakochanych, kiedy byli już bliscy
spotkania. Na jednej wyspie został zakonnik, na drugiej zapłakana
Wigryna.
Jeśli jednak w Wigrach pojawi się para, która gorącością
uczuć przewyższy tamtą miłość – przeor moc straci i kameduła
oraz piękna leśna dziewczyna spotkają się wreszcie i pozostaną ze
sobą na zawsze.
A jeśli tak się stanie – czyż wiedzieć o tym będziemy? W starodawnych zapiskach powiedziane jest, że najstarszy rybak na Wigrach
zabłądzi kiedyś we mgle i tak długo pływać będzie aż jego
łódź zatrzyma się u brzegów wielkiej wyspy białej od brzeziny.
Rybak wykrzyknie: – A gdzie jest druga wyspa!? Była tu od wieków.
Rozejdzie się potem wieść, że zginęła jedna brzozowa wyspa.
Lecz wnet ludzie się zorientują, że wyspy się połączyły. I będzie to
znak, że kameduła i Wigryna są już razem.
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MuʣitɈ ʦʨȲʑɠʫyɋ
Jek chceta obacyć, dzie iziora najfejniejse – i gory, i lasy, a nawet kamieni – to probujta trafić do Smolnik. A nazwa taka skiela?
Zarez roztołkujem. A bedzie to opowiestka i o ludziach. Obacyta,
jekie joni kiedyści byli.
Moze i ze ćterysta lat do tyłu, curyk, bez Mereckie Pusce –
od Wizan, a Wizajny i probosca juzej mieli – jechał jekieści panic.
Za zgrzempo, kole grubej jeglaski chtości przy ognisku na lescowech śpelikach piek ryby. W dole w izierze była jech giemzawa.
Panic – młody dziedzic – zlaz z konia, podyset cichcem
i cupść włocęgie za kołmierz. – Wies ty, ze to moje iziora i moje
ryby! – obśtorcował biedaka.
– Panie, niesiezłujcie, skiela ja mog wiedzieć...
– Dzisiej ci daruje, ale drugieraz bedzies cesany patałęgo bez
chrzybietny gnat odełba az do piętow.
Dziedzic zrobiuł biedaka parobkiem – popychadłem do najgorsej roboty. Ale siezaciekawiuł, skiela taki włocęga ma na śniorecku na syi śrebrny klucyk.
– Wilki mało nie pozerli jenego straśnie starego staruska.
Ja jech ogniem wyrasiuł i starusek dał ten klucyk. „Jek przekręcis
w prawo – powieda – bedzie, co tylo pomyślis. Jek w lewo – wsytko
ciort weźnie.”
– I co, tak sierobi?
– Nie wiem, sieboje probować.
Uchopiuł panic ten klucyk i zder ze syi biedaka. „Niech moj
drzewianny dworek bedzie pałacem” – podumał zaodraz i przekręciuł klucyk w prawo. Jo, ledwo skoncuł – pałac stoi. Odtela miał,
co chciał.
Ale jek chto ma za siła, to wełbie klepki sieprzestawiajo.
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Jenego razu młody bogac zrobiuł w pałacu wielgi bal. Siezjechali i pany, i ślachta, a dziedzic, choć jego ojciec buł tylo co pomersy, tancował i śpiewał. Jek buł juzej fest podpiwsy, zamieniuł
tego parobka, co zabrał jemu klucyk, w liliputa. Gada do gości tak:
– Zarez obacyta, tylo niesiewyraśta, wielgoluda – i postawiuł na
stole liliputa.
Śmiech buł taki, ze liliput az spat naziem, a pan sporowato jesce wypiuł z gięsiora, ledwo zmanał wygiełgotać: „W skrzyniach złoto; bierzta, siła chceta” – i spity w śtok, przekręciuł klucyk
w lewo.
Co sienarobiło! Pałac siezamieniuł w drzewianne chałupe,
a na sękatech ławach siedzieli w jekieściech skodurach wyrasone
ludzi. Na stołach miski byli puste. Chto mog – kozden chodu.
Parobek, zaodraz zabrawsy klucyk, podyset z renia do dziedzica i powieda: – Nie bede cie krzywdować, bo wiem, ze od złota
mokieś oślepnońć, ale na podworzu ostawie tyle smoły, cobyś nie
mog z niej siewytłapać, zacem ja odyde daleko.
I klucykiem tak zrobiuł, a jene od drugiech o tem siedowieduwali. Potem biedaka o smołe prosili rybaki, zeb raśpy
w łodkach zalepiać; dekarzy, zeb sklejać deski; znachorki, zeb
dymem ze smoły okadzać.
Siła narodu do tego miejsca siezjechało i osade nazwali Smolniki. A choć biedak, wiecny jemu pokoj, pomer – i moc jego klucyka posła razem do mogiły – to ludzi juzej umieli robić smołe
z zywicy.
Smolarni terez w Smolnikach nima, ale okolica zywico
pachnie.
I mądrość sieostała taka jek kiedyści: ze bogastwo na rozum
pada.
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WɈԫɛ ʦʨȲʑɠʫyɋ
Dlaczego Smolniki są najpiękniejsze? Bo piękne są tam jeziora, góry, lasy, a nawet kamienie. A skąd nazwa? Zaraz wyjaśnimy.
Ale będzie to opowieść także o ludziach – jacy oni kiedyś byli.
Może ze czterysta lat temu skrajem Puszczy Mereckiej jechał
od strony Wiżajn, które były już wtedy parafią, młody panicz. Zauważył, że za skarpą ktoś na leszczynowych patykach piecze ryby.
Podszedł panicz cicho, chwycił włóczęgę za kołnierz i rzekł ostro:
– Wiesz, że to moje jeziora i moje ryby! Dziś ci daruję, ale następnym razem będziesz miał porządnym kijem wygarbowane plecy.
Panicz – młody dziedzic – uczynił przerażonego biedaka
parobkiem. Zaciekawił jednak dziedzica srebrny kluczyk na szyi
włóczęgi, który wyjaśnił, skąd go ma i jaka w kluczyku siedzi moc.
Przekręcenie w prawo powodowało spełnienie wszelkich marzeń;
w lewo – utratę wszystkiego.
Pan zabrał kluczyk i pomnażał swoje bogactwo, poczynając
od zamiany drewnianego dworku w piękny pałac.
Podczas balu, na który zjechali znaczący panowie, młody
dziedzic pił i zabawiał towarzystwo. Przemienił włóczęgę-parobka
w liliputa i pokazując gościom, szyderczo nazywał go wielkoludem,
wywołując rozbawienie i śmiech.
Pijany dziedzic postanowił nawet obdarować swoich gości
złotem, ale przekręcił kluczyk w lewo, nie bardzo wiedząc, co czyni. Zniknął pałac i cały przepych, a goście uciekli w łachmanach
i głodni.
Parobek odzyskał kluczyk. Nie chciał krzywdzić dziedzica,
wypełnił tylko za pomocą kluczyka cały dziedziniec smołą, aby
jaśnie pan nie mógł zbyt szybko z niej się wydostać.
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Parobek zniknął w lasach, ale wieść o niezwykłym wydarzeniu się rozeszła, a smoła od biedaka okazała się przydatna rybakom, dekarzom, nawet znachorkom. Przybywali nowi osadnicy.
Powstała osada o nazwie: Smolniki.
A choć właściciel kluczyka umarł i zabrał jego moc do grobu,
ludzie umieli już wyrabiać smołę z żywicy.
Dziś smolarni w Smolnikach nie ma, ale żywicą pachnie
nadal. I przetrwała mądrość dawnych czasów: bogactwo odbiera
rozum.

...

Skiela nazwa całej Suwalscyzny i skiela jej klejmo – objaśnimy
wyłącznie w języku gwarowym. Po pierwsze – teksty są w miarę
zrozumiałe, a po drugie – „podszkolony” Czytelnik zechce zapewne sprawdzić czy może obejść się bez „tłumacza”. Również w gwarze są kolejne teksty.

SʘȲɰlɈ tɈ nasɈ nɈʫwɈ?
Buł maj i nocy pachnieli jaśminamy i ceremcho, a jebłonki
to jekby chto śniegiem obsypał. Zapach – az powietrze było gięste
i do ocow sielepiło. We dworze dziedzica Suwały spał młody dziedzic i cości chiba fejnego jemu sieśniło, bo bez sen marmoluł pod
nosem, ale śmiejącysie.
To jekieścia zjawa z niem gadała. – Wydź – powieda – do
ogrodu i wypij z liścia kropelkie wody.
Dziedzic w te pore sieobudziuł i poleciał do sadu pić z liścia wode. Wtedy obacuł zjawe zywe i prawdziwe. Odziana była
w sukienkie zemgły, ocy miała jek woda w ancenskiem izierze,
a włosy siefalowali, tatek by po psenicy wiatrz leciał.
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I powieda jona tak: – Koznego wiecora, jek słonko juzej
sieślizga po wodzie, a ja siekąpie, to rybaki wracajo dodom i joni
straśnie roco i narzekajo, ze bieda, ze pan niedobry, ciśnie, a dzieci
głodne i bose. Nie zwodze, głos bez izioro niesie, jekby chto kole
ucha gadał. Casem siezamieniam wemgłe i siesnuje po gorach,
mamorach, łonkach, po podworzach. Marnie ludzi zyjo, tez straśnie roco, bo dworskie zarządcy wzieli jech wcalej wzanic. Ty, dziedzicu, tak nie rządź.
– Tos ja nie rządze, to moj ojciec – odpowiedział, ale dziewcyna juzej rozwiałasie.
Dumał nad tem młody Suwała do śwytu. Nawet śpik jego nie
brał. Stary pan niedługo pomer. Suwała pojechał konno bez swoje
kraine obacyć, jek ludzi zyjo. Jo, marnie. Przejechał gory, doliny,
gadał z oracamy, rybakamy, casem jekieściego podroślaka zacepiuł.
Nicht nie mowiuł, ze dziedzic dobry.
Prawde scerne zjawa gadała. Trzeba bedzie nacej rządzić –
podumał Suwała. I odtela było co i rus to lepiej, a młody dziedzic
nawet sieozeniuł z prosto i biedno panno.
Po dziesięciuch latach sietrafiło wielgie niescęście. Suwała
buł na polowaniu i medźwiedź jego łapo carapnoł. Tęgo posarpał
– w ślepdry.
Juzej przy śmierci – powieda jon do zonki: – Rządź terez ty,
Ludmiło, rządź mądrze to piękno ziemio i bądź dobra la ludzi.
I jekby z jekiej dalecyi usłysał: – To ja, ta zjawa, byłam twojo zonko. We wiecory, jek słonko pódzie sieślizgać na wodzie,
bedziem stale siespotykać nad izioroma. A o rządy niesiefrasuj,
bedzie tak, jekbyś ty buł zywy. I twoje imienie nigdy nie zaginie,
bo ta nasa piękna ziem bedzie odtela nazywaćsie Suwalscyzna.

*
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No i obacta, jek to rychtyk siespasowało. Dziedzic buł Suwała, młody dziedzic Suwała, jego zonka Suwałowa – a gadali na nio
Suwałka abo Suwalanka – jej syn, co sieurodziuł, jek ojciec juzej
buł pomersy, nazywałsie Suwal – to chiba te Suwałki i cała Suwalscyzna prawdziwie stela nazwe swoje majo.
Ale cekta, cości mnie jesce sieodpomniało. Jendyngier tez
kiedyści gadał, ze jemu rychtyk siespasowało. – To co to było? –
siepytali sąsiady.
– No siana pod wiosne zabrakło i krowa jekurat zdechła.
– O, jo! to fest siespasowało – pokiwali chłopy głowamy.

Kȵʑʗmɛ Sʦwɪlsʎɨʫʜɨ
Jek Suwałki sierobili miasteckiem – mowio, ze to bedzie trzy
wieki temu nazat – to juzej te starse miasta, jek Agustowo, Przerośla, Sejny cy Filipowo, mieli swoje klejma w pieceńciach. Sejny
jekieściego tura z rogoma, Przerośla lwa za krato, la Agustowa krol
Zygmont Agust musi swoj podpis cierknoł, filipowiaki naresowali
sobie reka.
Ale jenego razu, przed Wielganoco, puściuł bułmistrz suwalskiemy ulicoma krzywul (cech), zeb kozny suwalcak razem z cało
druzyno na te śwęta buł akuratnie wymyty. Bo to wieta tak jestuj,
ze raz kole Wielganocy trzeba fest siewykasierować.
Suwalskie urzędniki, trocha po znajomości a trocha za piniędzy, sprowadzili ze-Sejn sporowato potackow, a to takie wielgie
becki jek stawnicy, i kazali jech porozstawiać po ulicach. Znoweś
poset krzywul, zeb ludzi koznego wiecora potacki przenosili od
chałupy do chałupy i rychtyk w niech siewykąpali. Ale wieta – jek
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to suwalcaki – patrzyli bez okna, co tam w tej potacce chłop przy
babie wycynia, zacem jej plecy wykasieruje.
No to bułmistrz kazał, jek jestuj trzysybowe okno, w kozne
sybe wstawić jene jeglaskie – i juzej te patrzące, choć jem gały nawierzch wyłazili, nicego nie mogli obacyć.
Pozycone potacki trzeba było potem sejencakam odać, a kupione ostalisie na drugieraz.
Trzy jeglaski, co w sybach stojeli, mieli odtela być wbite do
pieceńci i rajcy uznali, ze to bedzie klejmo miasta. Ale kameduły
kazali wstawić śwętech – Rocha i Romualda i miedzy niech trzy
gory z krzyzem i korono. To te jeglaski, z doresowanemy rzekamy, siezrobili klejmem – jek terez te ucone mowio: herbem – całej
Suwalscyzny. Tylo ciekawe, chtorne to rzeki: Carna Anca, Siesiupa
i abo Rospuda, abo Maryśka.
(według Józefa Podziewskiego)

SʤuɍʫiʋɻkɈ
ɩ ɤzʏrʋʨiʋjˍcɛ wodɛ
W Puscy Agustowskiej w jekieściem osiemnastem wieku,
jek mowio te ucone, buł taki rybak, co nicht nie mog z niem sierowniać. Izioro miał za progiem chałupy, a jek pęknoł kamieniem,
to kamień wpadał do drugiego iziora.
Sławoj, tak sienazywał ten rybak, z wera ciut na brzask
wyskakuwał i na wode. Łapał scupaki, okuni, węgorzy, sumy, sandacy, płotki, lescy, liny, sielawy. A przyporzędzia miał fest: wendliska grubse i cieniejse, włośni, więcierzy, kasierzy, kłomli i sieć ze
znarocnem kutlem – tatek by niewod.
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Co rus to buł bogatsy, bo ryby woziuł do Agustowa i przedawał. Musiał mieć fore i koni, a la niech pasior. Najmał do roboty
ludzi, co dzie w jekiej wiosce siedzieli, a niechtorne to i parobkamy u niego sieostali. Rośli na jego oziemkach warzywa, siał owies
i zyto. Bulwy jesce w tech stronach wtedy nie było.
Straśnie robotnego parobka Marcina nie lubili dwa drugie
parobki – Ludomir i Lech. Zeb la Sławoja siepodlizać, gadali, ze to
joni wsytko robio, a Marcin w stogu siana abo za zgrzempo sobie
lezy. Jenego razu, we źniwa, jek Marcin buł dzieści posedsy, Ludomir i Lech pozbierali z jego poletka snopy i przenieśli do siebie,
pokazując gospodarzoju by to joni dozeli całe pole az do otłogu.
Marcin za kare bez dwa dni buł głodny. Nie dostał nawet miski
jekiej bujzy.
Kole pół września, tak pod jesień, rybak, nie wiedomo cemu,
zacoł niedowidzieć. W okolicy chodzili słuchi, ze na chtorneściem izierze, na wyspie, pustelnik Wincenty wykopał studziankie
z uzdrawiająco wodo. Wysłał Sławoj Ludomira i Lecha po te wode.
Nie mogli joni naleźć drogi, ale carownicy, z chtornemy parobki
cęsto w lesie figlowali, przyśli z poredo: – Undzie un jestuj bagienko z zatruto wodo. Idźta, nabierzta do dziezki. Jek rybak choć trocha jej wypije abo ocy przemyje – oślepnie na wcalej. Wtedy trzeba
jemu podsunąć papier – niby od probosca z Agustowa z błogosławienstwem, chtorne moze uzdrowić. A naprawdy napista, ze Sławoj odaje wam swoj majątecek. Wtedy bedziem figlować w chałupie, nie w krzach.
Jo, Ludomir i Lech nabrali wody z zatrutego bagienka. Sławoja uspokoili: – Smak nie bedzie taki jek kozdej wody, bo to lek.
W sieni Ludomir za cości siezacepiuł, bo było ciemnowato,
i trocha wody sierozlało. Kot polizał i zarez zacoł latać to w jene, to
w drugie strone az wyrznoł łbem ob ściane. Marcin to widział, bo
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jek w sam raz wsed do sieni. Nie cekawsy wpad do izby i krzyknoł
do Sławoja: – Nie bierz, gospodarzu, tej wody do giemby ani ocow
nie przemywaj, bo oślepnies na wcalej abo i pomrzes.
Bogaty rybak znerwowałsie, ze parobek pouca gospodarza,
ale cości jego tkneło. Powieda jon tak:
– Obacym cy Ludomir i Lech dobrze mnie zyco, cy ciorta
majo za kołmierzem. Pierso wy posmakujta tej wody.
Ledwo języki namocyli, zaodraz oślepli.
– Terez idźta i sukajta prawdziwej studzianki – znow wysłał
jech Sławoj. – Nie znajdzieta – bedzieta ślepe do konca zycia.
Pośli joni w te same strone co przodej. Jek poculi, ze nogi
jem sietrzęso i rency dr-zo, a po plecach muraśki ido – wiedzieli,
ze studzianka Wincentego niedaleko. Zaceli kijamy drozki sukać
i stąpać co prędzej. Wiedźmy to widzieli i przedumali, ze jek ślepe
parobki przed pustelnikiem klękno na kolana abo i krzyzem padno – Wincenty moze jech nie tylo uzdrowić, ale i śwentościo natchnońć, niechtorne mowili: natyknońć. Wincenty Matkie Boskie
widział i na osiołkach do Ojca Śwętego jeździuł.
Uredzili carownicy, ze najlepiej bedzie jenego parobka zamienić w brzoze, drugiego w olsyne i niech tam sieostano, dzie dośli.
Do dziś sto pieńdziesiąt metry od studzianki stojo brzoza i olsyna
– dwa drzewa w jenem pniu.
Uzdrawiające wode nalaz Marcin, a Sławoj znow widział jek
przodej. Do śmierci jeździuł do Studzianej, bo tak ludzi nazwali te miejsce, siemodlić w kaplicce pustelnika. Jeździuł w Zielone
Świątki. Zaceli przyjezdzać i drugie pątniki i siezrobiuł w tem dniu
wielgi odpust.
Swoj majątek Sławoj odał la Marcina, ale jon nie docekał dni,
kiedy tam, dzie była drzewianna kaplicka Wincentego – siepokazała murowana ślicna kaplica, a wyspa siezrobiła półwyspem.
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Jɰɖ tɛ ɩ KɪȵeʤʜɵʘȲʑə ʍʉÅɛ
Dzie terez jestuj Kaletnik – kiedyści tylo sumieli lasy, a drzewa cubkamy o chmure zacepiali, zeli chtorneścia mizej po niebie
siewlokła. Nicht z tego lasu nie mog wynieść ani jegody, ani jekiego
suchostoja, zeb w masinie napalić, ani zerwać orzecha cy złapać
zająca. Kozden wiedział, ze pan zarządca bedzie pytować.
Zaceli ludzi dumać, co z tem zrobić. Stary Pociej gada do
niech jenego razu tak: – Wykopiem wendoł na tej drozce, po chtornej zarządca pod wiecor stale śpaceruje, zarucim cieniutkiemy śpelikamy, posypiem trawo, potem piaseckiem. Przypociemek bedzie,
pan niesiezmetrzy i do wendoła siewsatani.
Jo, tak było.
– No i co? – popatrzał Pociej z gory. – Abo bedzies tu gnić,
abo zrobis, jek powiemy. A na świadka stawim niecyste siłe. Rychtyk do ciebie pasuje.
– Zrobie, co kazeta – powiedział zarządca, jek obacuł nad
wendołem strasydło.
– Wyłaź – wpuścili drabine. – A tu, obac, mamy klocek długi
na łokieć. Przebryknies bez niego na dłuz, pódzies wolno; a nie –
to pół lasu odas nam. Ciortowe nasienie dopila. Kozden wie, ze ty
kręciel i osukaniec.
Pan w duchu tylo sieroześmiał. „Taki klocek przebryknońć,
to la mnie bredy”.
Ale jeden z chłopow poscepał ten klocek na drobne polanka,
a było jech pietnaście. Połozyli jene polanko za drugiem – siezrobiło pietnaście łokci.
– To ten sam klocek, nic nie dodalim; brykaj – Pociej pokazał
palcem.
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Zarządcy az giemba sieskręciła, a strasydło rechotało na cały
głos, chtoren buł zachrzypsy i nawet chłopam ciarki po chrzybietnem gnacie pośli.
Pół lasu pan musiał odać. A w lesie byli i łonki, i uwroci, i bagienka, casem jeki morg do orania. Lepiej ludziam siezyło – ten
miał krowkie, ten uwieckie. Mięso wędzili, a skory nosili do Pocieja, bo jon buł fest krawiec. Zacoł syć kozuchi, ale i roźne skórzane
torby, torebki, paski, sakwy. A takiego nazywali kaletnikiem.
To jek cała wielga osada tamoj siezrobiła, to i jo tez nazwali
Kaletnik.

Cɛ tɛ tɪʘȲegɛ?
Torf wytworzył się w wyniku rozkładu substancji roślinnych
(pnie, karpy, korzenie). Rolnik nie musiał wiedzieć o osadach
holocenowych. Bezbłędnie rozpoznawał, gdzie można kopać, żeby
trafić na torf. „Kopalina” ta zawiera bardzo dużo węgla. Kiedy
wyschnie, jest świetnym opałem.
Najpierw robiło się „odkrywkę” – zdejmując darń i warstwę
gleby czasem zaledwie na głębokość dwóch sztychów. Wyrzucany
torf trzeba było miesić, a w miesisku niezastąpione były konie, które wodzone tam i z powrotem, w kółko i w bok – zostawiały pod
kopytami czarną maź. Niekiedy torf nogamy miesili ludzi. Wtedy
wyczuwali czy nie trafił się gorszy gatunek – mechac abo kiempowina.
Carne pecie na sankach na drewnianych płozach wywożono
na uwroć. Tam kobiety wkładały torf do łubka od przetaka (sama
okrągła ścianka ze zdjętym sitem) i wyrównywały na wierzchu,
uklepując torfowy krąg dłońmi. Mówiono więc o tak pracujących
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kobietach plaskacki. Z uformowanego kręgu zdymali łubek, stawili obok, wkładali torf i znow plaskali. I tak raz przy razie. Zbocze
(uwroć) nad obniżeniem, gdzie zostawały torfowniki, robiło się
czarne od setek kręgów.
Potem było przewracanie, zestawianie w kucki (żeby torf
wysechł) i zwózka do szopy.

Dʫiaȫɰɖ naoʎʜȲɏ ʨiɍʫȲɰʙɔ
Kiedyści po wioskach chodzili nie tylo zebrusce dziady i skodurniki, ale byli i znachory, a nawet śpuki i carownicy. Ale byli
i zwodziuchi.
Gadali ludzi, ze niechtorne dziady jestuj durniejse, a niechtorne chitrzejse. Tem chitrem to glonek chleba nie starcał. Joni
dobre nowiny przepowiedali, mowili, ze duse z cyśćca mogo wyzwolić abo tak zrobić, ze w gospodarstwie bedzie fest siewiodło.
Chcieli za to połetek słoniny, pół kiędziuka abo i kwaterkie.
Jenego takiego dziada Bernaś Zygmont przegnał na ćtery
wiatrzy. Zder jemu przyklejone brode i powieda: – A terez blewico cie naodzieje i obace cy ty kulawy, cy nie. Jek dziad dał chodu,
to poper tylo siezakurzyło, noga-bic.
✴
Gorzej, zeli chto znał cary. Bura baba kiedyści – tak na nio
gadali – ziergneła na małe kurcaki, a te wiergść, wiergść do gory
nogoma i lezo musi niezywe. Bernasiowa, bo to u niech było,
siewyrasiła, a bura baba gada: – Dacie jeki śrebrny łancuzek abo
piniądz, to kurcaki odzyjo.
– Cości sienajdzie, damy!
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Carownica kazała przynieść jekie stare portki. Poprzeciągała
kurcaki bez nagawki – od dołu do gory, od mankietow do pasa,
i kurcaki pośli sobie zadowolone.
✴
Ćwiki mieli straśny frasunek ze śpukiem. Franek Ćwik przedał na jermarku kizice i mowi do tego, co kupiuł: – Byś trocha
przydu dołozuł, bo ja chiba za mało od ciebie wzioł.
– Dołoze. Dam śpuka, bedzie ci w robocie pomagał.
Ćwik dumał, ze jon kiepkuje. Ale tylo dodom przyjechał, a tu
juz w chałupie śpuk bunuje – kłębki z policy zwala, garki przestawia, za safo cemści brząka, firankamy mieta, w nocy pod łozkiem
siesiuborsce. Wytrzymania nima.
Gada Ćwika zonka: – Leć, Franek, do Murgielki pod lasem,
jona kiedyści mleko krowam, nie odpomne terez cyjem, odebrała,
to moze i śpuka wygoni.
Murgielka przysła z osowem kijem, chustka zaciumiona,
zaceła chodzić po izbie, po alkierzu, pod nosem cości marmolić
i co rus biła tem osowem kijem na odlew. A jek juzej była w sieni,
śpuk walnoł drzwiamy mało co z usaka nie wypadli, a za progiem
powiedział: – Z chałupy wyde, ale z pola nigdy.
I dotela na gorce w grabkach siedzi i na pazorach śwysce.
✴
Galwejt sierychtował do masinowania, terez gadajo: młocenia. Damfe ustawili, kozden wiedział, co ma robić, motor mieli
zapuskać, przylatuje Kozic: – A worki bedzieta na plecach włocyć?
– No, a jek?
– Aze pozyc, Romek, od Suleckiego tryks. Pas na motor
załozys i worki pojado same. Unegdaj Sulecki klocki na krejzedze
rznoł, to jech smurgało az do sopy.
– Ten tryks tak chodzi?
– A, cłowieku!
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Poleciał Romek, ale tryks buł u Lipowskiech. – Wcorej pozycyli
– powiedziała Sulecka – ale dziś jem niepotrzebny, lećcie weźcie.
Tryks buł narychtowany, zawiązany w worku. – W domu poskładas, to prosta masina – Lipowski pomog Galwejtowi siezadać.
Ten leciał zaziepany, ledwo obacuł Ziurkowskiego, chtoren krzyknoł: – Ty lepiej zaglondnij, co w tem worku je.
Odsejpali śniorek, a w worku, bracie, ciort wie co: przecięta
stara opona, zardzwiały sośnik, kawałek staciawki, łancug, denko
od blachanika.
– Ot, złyduchi! – tyle powiedział Romek, a Ziurkowski, nazywany Ziurkiem, az za brzucho sietrzymał, tak sielachotał.
W studole u Galwejta siespytali Romka: – Mas ten tryks?
Ale nie wytrzymali i zaceli sietacać po słomie ze śmiechu.
– Cekta, ja tez was pozwodze – odburknoł Romek, ale złości
do nikogo nimiał.
Unegdaj jego zonka była w Suwałkach. Cegości zalazła do
księgarni – moze po kajet la prawnucki abo po gumkie myskie.
Patrzy, patrzy na jekieście ksiązkie i cyta tytuł: „Znachor”.
– O, widzita – gada – i dziś znachory jestuj. A jek tak – to
i cary nie zgineli, i dziady nie zgineli, i zwodziuchi nie zgineli.

Dʋʨʜɨ ʠɠʫyʣmɪɖ
Kiedyści w kozdej chałupie owsiany kisiel na Wigilie musiał
na stole sienaleźć. Owies buł obsiastany w stępie i zmielony na zarnach – cyściutki, bez wiki. Terez to mało chto wie, co to takiego
te zarna.
Mąkie owsiane siezalewało letno wodo. Jekby trocha za zimno abo trocha za ciepło – kisiel by smaku nimiał. Po wymiesaniu

138

w jekieściem statku, to mogła być i dzieza, musiał siezrobić jekby
syrop; gadali: ma być gienstowato.
I ten rozcyn bez noc na letnem murku kwaśniał. Na jutro
z renia, abo tak w podobiadek, zeli smak buł juzej kwaskowaty –
po wymiesaniu siezacynało cadzenie: na przetaku wysłanem gazo
abo bez lniane smatkie. Cyściutkie owsiane mleko sienadawało do
gotowania – na wolnem ogieńku. I cały cas trzeba było w garku
miesać. Jek kisiel sierobiuł taki jekby śwezy miod, a po kuchni
posed kwaskowaty zapach – było wiedomo, ze gotowanie mus
koncyć.
Poźniej kisiel siewlewało w talerzy, w miski, zeb w zimnem
miejscu siezrobiuł fest gięsty. Zartowali niechtorne, ze po dobrem
kisielu chodzić było mozna.
We Wigilie buł podawany do słodkiej makowej wody, a we
Śwęta – po wymiesaniu na gorącej skowrodzie ze skwarkamy – kisiel
siejadło z chlebem. Skwarecki nicht nie skompował, a fest przygrzany na tłuscu kisiel buł jesce lepsy jek na zimno z makowo wodo.

PɠʫyͷʠȲʑʇʘɔ

nɈ ʘȲeʏyͷʜȲʑjȿeɭɓ Ʉeȿɰlaɭɓ

Tech didzejow i tej straśnej muzyki, od chtornej bębenki
w usach pękajo – kiedyści nie było. Weselniki same śpiewali swoje
piosenecki. Niechtorne jesce ludzi pamiętajo.
Jek ja była młoda,
to chłopcy za mno lecieli.
Co ja miała, to jem dała,
cego joni chcieli.
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Jek ja terez stara,
to ze mnie sieśmiejo.
A zeb was, chłopacyska,
wiatrzy rozwieli...
Niech wiatrzy was rozwiejo,
roznioso – zeb moje ocy
was nie widzieli.
✴
Siezjechali chłopcy – pełen dwor.
Ej, wybieraj Kaśka – chtoren twoj.
Co w kapocie byle jekiej – to nie moj.
Taki, co mnie kocha, lubi – miałam sen –
jek przyjedzie, moze bedzie ten.
✴
Ej, uginajsie, uchilajsie
kalinowy moście.
Ej, zjechali do Zosieńki
na wesele gości.
Zjechali, zjechali,
tylo nima Zosi mateńki.
Bo jej mateńkkie
zakryła zasłona.
Piersa zasłona
to trawa zielona.
Druga – piasecek zołciutki.
Trzecia – dzie pokoj wiecny
w twardej descołecce.
✴
Kochalisie dwa wrobelki
– tak piosenecka siezacyna –
jeden cichi, niewielki,
drugi – malutka ptasyna.
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Plątalisie skrzydełkamy,
słali całusy dziobkamy.
Słonko jem świeciło złotem –
na scęście terez i potem.
I my sie-kochajmy,
bo to scęście wielkie.
A przykład nam dajo
te małe wrobelki.
✴
Patrz, dziewcyno, za kogo siezenis.
Bo ty go nie przedas ni odmienis.
Patrz, chłopaku, jek mas jo sanować.
Bo to nie jabłusko – zerwać i skostować.
Bo jabłusko zerwies, to na drogie rucis.
A na jej wianecek przysięgać musis.
✴
Niech nam państwo młodzi zdrowi będą.
Jak z nami żyli, tak żyć będą.
Za zdrowie z kieliszka pełnego
wypijem, wypijem do dna samego.
A wy państwo młodzi
szczerze się szanujcie,
bo czasu jest niewiele.
A my jak dożyjem,
to znów zaśpiewamy,
ale na srebrnym weselu.
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Wychowywałem się w rodzinie wielopokoleniowej w okolicach
Przerośli, jednej z najstarszych miejscowości na Suwalszczyźnie. W rodzinie mojej posługiwaliśmy się gwarą. Piękna, dźwięczna mowa naszych
przodków wtedy była jeszcze żywa.
Język, którego używaliśmy, służył nie tylko do porozumiewania się,
ale również był utrwalaczem, rezerwuarem, przenośnikiem i przekaźnikiem zwyczajów, tradycji i treści kulturowych tego pięknego zakątka naszej
Ojczyzny.
Był to język niezwykle bogaty w różne zwroty i powiedzenia. Jego
urok i dosadność w swoich opowieściach pięknie podkreślał, nieżyjący
już, gawędziarz Józef Podziewski, który odwiedzał nas w Szkole Podstawowej w Przerośli. Wówczas z Jarkiem Rynkiewiczem, siedzieliśmy w jednej ławce. Z zapartym tchem słuchaliśmy opowieści i anegdot pana Józefa Podziewskiego, a wśród nich m.in. „Jak powstała Przerośl?”, „Cytryna”,
„Ślachetne zdrowie”, „Surpiły”, „Herod”, „Stefan Batory w Przerośli” i inne.
Dziś suwalska gwara powoli zanika. Niewiele osób ją zna, a jeszcze mniej
potrafi się nią prawidłowo posługiwać.
Jan Bacewicz, autor niniejszej książki, jest nie tylko znanym regionalistą, ale również niezwykle cenionym znawcą i popularyzatorem suwalskiej gwary. Przygotowana przez niego pozycja wydawnicza ma za zadanie
strzec dawnych słów i zwrotów oraz mowy naszych przodków. Publikacja
wiernie opisuje język i klimat tamtych czasów. Rzeczywiście tak było!
Mirosław Hartung
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To niezwykła i jakże potrzebna pozycja wydawnicza, szczególnie
dziś, w czasach tak „zmedializowanych”. Dla mnie to powrót do czasów
najodleglejszego dzieciństwa, przeżywanie na nowo atmosfery rodzinnych
zjazdów, odwiedzin cioć i „famili” w odpust Pańskiego Przemienienia
czy Matki Boskiej Siewnej. To podróż w zamierzchły świat wspomnień,
opowieści i normalnych rozmów w cudownym, jakże barwnym i magicznym języku. „Dzie gros bity, tam gieltuje” chciałoby się powiedzieć. Jestem
pełen podziwu, uznania i wdzięczności autorowi za pomysł, poniesiony
trud i – myślę – dorobek całego życia.
Już ponad sto lat temu poeta A. Asnyk w wierszu „Do młodych” pisał
m.in.:
(...) Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Jeszcze raz dziękuję Ci Janku, a Wam drodzy „podróżnicy” życzę
całkowitego zanurzenia się w odmęty odległej – i zapomnianej w zgiełku
codziennej gonitwy – przeszłości. „Stawajciesie z Bogiem”.
Jarosław Rynkiewicz
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