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Emocjonalne określenia osób w polskiej gwarze orawskiej
VII świetle leksyki węgierskiej - pochodzenie a pośrednictwo

ll. Wstęp

Wpływy węgierskie na Orawę (węg, Arva) sięgają XII-XIII w., kiedy to traktem han-
dlowym, zwanym szlakiem krakowskim, służącym celom komunikacyjnym i militar-
nym, a prowadzącym z głębi Węgier doliną Orawy do Polski, wwożono przede wszyst-
kim sól i wino. Osadnictwem na Orawie kierowały po części węgierskie rody szlachec-
kie, takie jak Orszagn (XIV w.), ThU1ZÓ (XVI-XVII w.), czy też Thokoly (XVII wy.
Kontakty polsko-węgierskie nasiliły się w wiekach XIV-XVI; z tych wieków pochodzi
większa ilość zapożyczeń węgierskich w języku polskim. W latach 1370-1382 dwa
państwa łączyła unia, ożywił się handel między obu państwami, w murach odnowionej
Akademii Krakowskiej uczyła się duża ilość młodzieży węgierskiej, w Krakowie dru-
kowano pierwsze książki w języku węgierskim.

Większość hungaryzmów w języku polskim to wyrazy używane dziś w gwarach
(głównie na Spiszu, Podhalu, Orawie, w Cieszyńskiem i Żywieckiem); idąc za mono-
grafią R. Wołosza (1991-1992: 12) można powiedzieć, że około jednej trzeciej zapo-
życzeń węgierskich jest tylko ogólnie znana Polakom. Zaznaczyć w tym miejscu należy,
iż o kontaktach polsko-węgierskich na Orawie możemy mówić dopiero od XVI w.,
wszak wcześniejsza (XIII-XV w.) fala osadnicza była prowadzona przez słowacki ele-
ment etniczny. Dopiero w XVI w. powstają - na prawie wołoskim - miejscowości
etnicznie polskie-,

W pracy tej zajmiemy się drobnym wycinkiem zapożyczeń węgierskich w języku
polskim, skupiając się jedynie na tych zapożyczeniach w gwarze orawskiej, które na-
leżą do grupy wyrazów tworzących semantycznie spójną grupę określeń osób z nace-
chowaniem emocjonalnym.

1 OhistoriiOrawyzob.np.:Trajdos 1993,Ruciński 1995.
2 Chodzi o większą część Górnej Orawy; podstawową silą osadniczą na Dolnej Orawie i w południowej

części Górnej Orawy pozostali Słowacy. PrL)' powstałej w poło XVI w. drodze osadniczej, wiodącej z Twardo-
szyna na północ ku Żywiecczyźnie, powstała pierwsza etnicznie całkowicie polska osada - Rabcza (1558 r.).
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Praca ta jest oparta na leksyce gwary orawskiej zawartej w "Słowniku gwary oraw-
skiej" (SGO) autorstwa J. Kąsia. Możemy w nim znaleźć ok. 80-100 wyrazów możli-
wego węgierskiego pochodzenia'; w tej pracy będą nas interesowały następujące: baciar,
bosdrka, hajduk, korchel, pajtas, siogor, siuhaj, samar, ziwań.

2. Słowniczek

baciar - batiar - beciar - bettar 1. 'mężczyzna, zwykle starszy kawaler, prowadzący
beztroskie życie, nie przykładający się do pracy, nie dążący do założenia rodziny';
2. (1) 'człowiek niedobry, złośliwy; drań, łobuz' (SGO 15). Najbardziej rozpowszech-
nioną postacią w gwarze orawskiej jest baciar (J, LM, LW, Pk, Ps, Pw, ZG); beciar
i betiar pojawia się rzadziej (LW), wreszcie batiar (J) używany na Orawie tylko
w znaczeniu drugim (SGO 19). Pojawiająca się także postać byciar ma nieco odmienne
znaczenie: 1. (J, LM, Pk, ZG) 'z negatywnym nacechowaniem emocjonalnym o dobrze
odżywionym mężczyźnie, ale niezbyt skorym do pracy; leń'; 2. (Pk, ZG) 'z nacechowa-
niem emocjonalnym o mężczyźnie o mocnej budowie ciała' (SGO 50). Wyraz jest
charakterystyczny dla południowych terenów Polski sąsiadujących niegdyś z Węgrami
(SGP I 252: baciar, baciarz"; SGP I 431: batiar, Malinowski 1893: 20-21: podh. baciar
- byciar), a także dla polszczyzny lwowskiej, gdzie występuje tylko jako batiar, często
w połączeniu lwowski batiar': Oraw. betiar, beciar, byciar są w polskiej gwarze orawskiej
pochodzenia węgierskiego, z węg. betydr (1744) 'młodzieniec bez pracy stałej; zbójnik;
przystojny młodzieniec', jednakże wobec słc. bet'dr 'figlarny, swawolny człowiek; łobuz"

3 Pamiętać należy jednak o ewentualnym pośrednictwie - przede wszystkim języka słowackiego.
4 Postać pol. baciarz nosi znamię wyrównania wygłosu -ar > -arz pod wpływem rzeczowników

z przyrostkiem -arz.
s Zob. Kur z o w a 1985: 139-140; a także 459, gdzie już batiar jest notowany w znaczeniu 'rodzaj

kiełbasy' (polszczyzna lwowska przed wojną). W słowniku dołączonym do pracy "Lwowskie piosenki ... "
(H a b e l a, Kur z o w a 1989: 293), gromadzącym "wyrazy reprezentatywne dla lwowskiej gwary miejskiej"
pod hasłem batiar czytamy: " .. .'andrus, ulicznik', czasem z bardzo dodatnim zabarwieniem emocjonalnym
'obywatel ulicy': "Idzi jakiś graf, mówi do mnie batiar, weg!". W niektórych piosenkach można odczuć, że
wyrazem tym się posługujący używają go jako pojęcie identyfikujące ich z Lwowem: "Niech si dowi, ży wy
Lwowi so chłupaki honurowi. [... ] Ni ma to jak batiar lwoski lecz najlepiej łyczałkowski. [ ... J". W innym
miejscu książki czytamy "W lokalu Towarzystwa [lokal c. i k. Korpusu Weteranów Wojskowych] urządzano
popularne niedzielne zabawy [... ]. W zabawach tych brali udział żołnierze, podoficerowie, rzemieślnicy,
robotnicy, batiary, studenci [ ... ]." (H a b e I a, Kur z o w a 1989: 137, przyp. 8). Wspomnieć jeszcze należy,
przy okazji omówienia polszczyzny lwowskiej o częstym w niej zwrocie megaj batiar! 'poczekaj no łobuzie' [dosł.
'stój łobuzie!'] używane w podobnym znaczeniu jak pol. ja ci dam! (por. np. G a w roń s ki 1918: 150-151).

6 W językach węgierskim i słowackim semantyka wyrazu jest bardziej rozbudowana: węg.: (poza już
wspomnianymi znaczeniami) 'żyjący z pracy sezonowej młodzian; rabuś; świniopas; elegant wiejski; ulicznik,
łobuz, gałgan; pasterz na węgierskiej puszcie; filuterne, szelmowskie dziecko' (TESz I 291); słc.: 'łobuz,
figlarz; węgierski pasterz na puszcie; zbójnik'. W języku węgierskim wyraz ten pojawił się także w znaczeniu
'młodzieniec bez stałej pracy', które to znaczenie konkretyzowało się w zależności od tego, w jaki sposób
betydr dorywczo zarabiał. Część znaczeń wyrazu węgierskiego jest dialektalna. Dla prześledzenia ewolucji
semantycznej wyrazu w języku polskim zob. R e y c h m a n 1971: 71-72. W języku polskim jest to zapoży-
czenie XVIII-wieczne (Wołosz 1989: 14).

-
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'nie należy wykluczać także możliwości pośrednictwa słowackiego", W gwarach pol-
skich od baciara zostały utworzone derywaty, i tak w gwarze orawskiej marny: (SGO
15) baciarka (- beciarka - byciarka) 'beztroskie życie wypełnione zabawami [... ],
łażeniem po nocy', od tego baciarować (- beciarować - baciarzićy 'szwendać się bez-
trosko, [... ] wałęsać się'. Dość wcześnie, bo jeszcze w 1893 roku opublikowanym arty-
kule Malinowskiego pojawia się baciar - byciar notowany dla gwary podhalańskiej
(Malinowski 1893: 21).

Jeśli chodzi o warianty fonetyczne postaci polskich, najwięcej kłopotów przy-
sparzać może alternacja e - a w pierwszej sylabie wyrazu. Sylaba z e w postaciach pol.
beciar, ukr. dial. bet'ar, słc.bet'ar świadczy o tym, że są one zapewne hungaryzmami'' i po-
zwala nam ustalić bezpośrednie źródło zapożyczenia. Kryterium to wydaje się być
ważnym szczególnie w języku ukraińskim, gdzie jest także postać dial. bat'ar 'włóczęga;
rozbójnik' (Janów 2001: 8, Stachowski [w druku], Mel'nyćuk 1982: 152; natomiast
Mel'nyćuk 1982: 178-179: ukr. dial. bet'ar). Postaci z a w miejsce e są już rozwojem
słowiańskim; winno było to zajść na gruncie języka polskiego, czy też ukraińskiego,
gdzie taka alternacja w tym wyrazie zachodzi". Możliwym tłumaczeniem zmiany e >
a mogłaby być kontaminacja z pol. baca, bądź też w języku ukraińskim z wyrazem
bat'a10 'ojciec, tatulek; młodzian w sile wieku'. Mogłaby to potwierdzać zgodność se-
mantyczna tych dwóch wyrazów w gwarze podhalańskiej, gdzie o człowieku tęgim,
niezgrabnym mówi się: bećar, baca (zob. SGP I 252: baciar; zn. 2: 'gruby, tyI)gi
c\!ovek'). Przy takim założeniu jednak zmiana musiałaby zajść albo w obu językach
równolegle, albo też w jednym, który następnie oddziałał na drugi.

Jednak, naszym zdaniem bardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem wyżej przy-
toczonych słowiańskich postaci z a w pierwszej sylabie mogła by być kwestia adaptacji
na gruncie języka słowackiego i ukraińskiego, a potem i w polszczyźnie szerokiego
węgierskiego e, które w realizacji w dialektach węgierskich - szczególnie pod akcen-

7 O dalszych możliwych drogach zapożyczeń patrz niżej.
8 Oczywiście może to też być słowacyzmem w języku polskim, ale e w pierwszej sylabie potwierdza

jakby drogę wędrówki wyrazu poprzez węg. (por. niżej: pełna etymologia wyrazu). Zaznaczyć także należy,
że nie ma w dialektach węg. postaci z ·a·, -a- w pierwszej sylabie (*batyar, *batyar), która by mogła dać
odpowiednie polskie i ukraińskie postaci, a także słownik gwar słowackich (R i P k a 1994) nie notuje takich
form. Dla uh. bei'ar, byt'ar < węg. betydr zob. np. L i z a n e c 1976: 577, S e m e n o v a 1983: 165.

9 Nie udało nam się odnaleźć regularności, które by potwierdzały alternację i! - e w gwarze orawskiej
w takiej pozycji, z jaką mamy do czynienia w przypadku wyrazu batiar. Karaś, w swej pracy o fonetyce
i fonologii gwary orawskiej notuje taką alternacje po spółgłoskach miękkich, np, zamety - zamaty, na vere
- vara, vaza - vezd, bełasy - iiały (Karaś 1965: 85-86). Na wahanie a - e, jeśli chodzi o adaptację
zapożyczeń węgierskich w języku polskim, możemy przytoczyć jeszcze następujące przykłady: węg. bard
'topór' > (słc. bard id.; G r e g o r 1993: 8) > pol. berdysz (dawn. bardysz; S t a c h o w s ki 2002: 47), węg.
ba/ta> pol..bałta - bełta (Z arę b a 1951: 122), a także, w innej już pozycji, bo po spółgłosce szczelinowej
- węg. hajnal 'świt' > pol. hejnał. jednak jak widać w przypadku tych postaci - w przeciwieństwie do betydr
- to węg. a jest oddawane w języku polskim chwiejącym się wokalizmem.

10 W mowie potocznej bowiem pod wpływem rosyjskiego ukr. bat'a 'ojciec, tatulek', znaczy też 'mło-
dzian w sile wieku'; por. ros. batja 'ojciec' (B a r c h u d a r o v 1985: 80), a także ros. bó.tja 'o ćeloveke
vozmuźalorn' (S o rok i n 1984: 152).
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tern - może brzmieć dla słowiańskiego ucha jako samogłoska między e a a, co by też
mogło tłumaczyć szerokie rozpowszechnienie postaci z a, bez konieczności uciekania
do tłumaczenia postaci przez kontaminację. Natomiast jesteśmy świadomi słabości
takiej interpretacji, w świetle tego, iż nie udało nam się odnaleźć żadnych innych
przykładów potwierdzających tę myśl.

Wspomnieć także należy o dwoistej adaptacji węg. -ty- w gwarze orawskiej. Wobec
faktu, iż palatalne t' w polskiej gwarze orawskiej występuje tylko w nielicznych zapoży-
czeniach słowackich, o postaci oraw. betiar możemy powiedzieć, że została ona zapo-
życzona z języka słowackiego, bądź też powstała pod wpływem wymowy słowackiej!'.
W oraw. batiar -f- może być sygnałem pośrednictwa ukraińskiego poprzez polszczyznę
południowokresową. Postać ukraińska z palatalnym -f- odzwierciedla węgierską fone-
tykę wyrazu.

Jaka więc była, bądź też: jakie były drogi zapożyczeń wyrazu do gwary orawskiej?
Postaci beciar i betiar są używane - jak już wspominaliśmy - tylko w Lipnicy Wielkiej.
Brak słc. "bat'dr, a także palatalne -t'-, wskazywałoby tylko w przypadku tych wyrazów
na pośrednictwo słowackie, przez słc. bet'ar. O tej postaci słowackiej należy jeszcze
wspomnieć, iż nie może ona należeć do dialektu wschodniosłowackiego, wszak tylko
w tym dialekcie nie zachowuje się długość w zapożyczeniach węgierskich z -ar (zob.
Gregor 1993: 8). Zaś oraw. beciar z -ć- w śródgłosie jest adaptacją tej samej postaci,
por. choćby już wspomniane przez nas oraw. ciawa 'wielbłąd' (także w Lipnicy Wiel-
kiej) < słc. t'awa id.

Najszerzej używaną postacią w gwarze orawskiej jest jednak baciar. Wyraz ten jest
z całą pewnością adaptacją formy batiar, jednak pytaniem pozostaje, na gruncie któ-
rego języka on powstał. Zaręba w swej pracy śródgłosowe -t'- próbuje tłumaczyć zapo-
życzeniem wzrokowym (w przeciwieństwie do postaci z -ć-, co miałoby być zapożycze-
niem słuchowym). Jednak jest to naszym zdaniem w tym wypadku dość niefortunnym
tłumaczeniem. Zaznacza natomiast Zaręba jeszcze ewentualną możliwość wpływu
"ruskiej" fonetyki (Zaręba 1993: 122). Pominięta została natomiast przez niego kwe-
stia a w pierwszej sylabie. Reychman w swym artykule (Reychman 1971: 70-71) po-
święconym omawianemu wyrazowi, dla języka polskiego mówi o możliwości bezpo-
średniego zapożyczenia z węgierskiego, bądź też za pośrednictwem wschodniosłowac-
kiego oraz karpackoukraińskiego. gdzie też "mogh; [... ] nastąpić pewne zmiany
fonetyczne, wpływające na niejednolitą jego postać [... ]". Nie tłumaczy jednak zmiany
pierwszej samogłoski, zaznacza tylko - pod znalciem zapytania - możliwość asymi-
lacji samogłoski następującej, bądź też "przejścia" w wymowie niektórych gwar wę-
gierskich akcentowanego e wa. O ile asymilacja samogłoski akcentowanej wydaje się
być mało prawdopodobnym wytłumaczeniem, o tyle o szerszej realizacji węg. e już

11 Zob. Kar a ś 1965: 122. Przykładem zapożyczenia z t' może być także oraw. tiawa (ZG) (SGO 893)
'wielbłąd' (także postać ciawa (LW), zob. SGO 81) < słc. t'ava id. < węg. teve id. < osm. deve 'wielbłąd'
i in. Adaptacja fonetyczna w języku słowackim węgierskiej postaci podobna do: pol. dial. ciarcha 'ciężar' <
słc. t'archa < węg. (arch.) tereh 'ciężar' (dziś węg. teher), zob. np. G r e g o r 1993: 11.
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wyżej wspomnieliśmyl-, Kurzowa tylko wspomina o węgierskim "pierwowzorze" betydr
(Kurzowa 1985: 139-140), nie tłumaczy zmian fonetycznych. Wołosz, komentując postać
pol. dial. bat'ar mówi o ("raczej") wpływie fonetyki ulaaińskiej, i o kłopocie tłumacze-
nia omawianego a iy w byciarz'>. Jednak nie proponuje żadnych możliwych rozwiązań.
Natomiast, podczas gdy autorzy polscy przejście e > a tłumaczą fonetyką "ruską" bądź
też ukraińską, to w pracach o zapożyczeniach w ukraińskich gwarach zakarpackich
zmiana ta jest postrzegana jako polska (por. Semenowa 1983: 165). Osobiście jesteśmy
zdania, iż pierwsze poświadczenia wyrazu w gwarze lwowskiej (Reychman 1971: 71)
może świadczyć o rozprzestrzenianiu się wyrazu z a w pierwszej sylabie w języku
polskim w kierunku zachodnim poprzez dialekty ulaaińskie, bądź też poprzez przeję-
cie wyrazu bezpośrednio z języka węgierskiego do gwary lwowskiej. Myśl taką może
usprawiedliwiać brak "bat'dr - "bat'ar w dialektach słowackich. Oczywiście zawsze
istnieje możliwość, iż dalsze badania wykażą taką postać. Jeżeli więc przyjmiemy, że
postać z a w pierwszej sylabie została przejęta do języka polskiego z ukraińskiego,
wówczas należałoby uznać, że do języka polskiego wyraz ten przenikał dwoma droga-
mi: bezpośrednio z węgierskiego (bądź przez słowacki: postać z -e- ), iprzez ukraiński,

Gwoli nakreślenia pełnej etymologii wyrazu należy dodać, że wyraz węgierski jest
zapożyczeniem z sch. bećar" 'kawaler, młodzieniec, człowiek bez pracy', które jest
turcyzmem z osm. bekdr 'kawaler, młodzieniec'l> pochodzącym ostatecznie z pers . .J~

bikćr 'without employment or profession; an idle, lazy fellow, vagabond, vagrant; in-
capable of work, useless' (Steingass 1892: 223)16.

bośarka 1, (oraw.) 'kobieta, zwykle strasznie i niechlujnie ubrana, podejrzewana
o uprawianie magii, zwłaszcza odbieranie cudzym krowom mleka; czarownica'; 2. (Pk,
Pw) 'baśniowa postać kobieca o odstraszającym wyglądzie, rzucająca uroki, mająca

12 We wcześniejszej swej pracy R e y c h m a n (1951: 211) pisze o bezpośrednim przejęciu z Bałkanów
pol. baciar « serb. bećar, alb. becciar), jednak dziś taka możliwość nie jest już przyjmowana za możliwą,
przede wszystkim w świetle geografii językowej.

13 Jeśli chodzi o y w byciar, to widzimy w tym formę alternującą utworzoną na wzór podobnych
przykładów, gdzie taka oboczność się pojawia; por. np. dysc (SGO 164), bync (SGO 52), bynkart (SGO 52),
bynzyna (SGO 52). O alternacji e - y zob. Kar a ś 1965: 85-86, gdzie także: beval'i (- byval'i), spetai śe
(- spytajśe) (LW).

14 Zmiana sch. ć > węg. ty [t'] regularna, por. sch. kuće 'pies' > węg. kutya id., sch. gaće 'gacie, spodnie'
> węg, gatya id. Przejście osm. k > sch. ć także zgodnie z rozwojem turcyzmów w serbsko-chorwackim, por.
Re yc h m a n 1971: 66. Choć fonetycznie węgierską postać można by byle tłumaczyć bezpośrednim zapo-
życzeniem z języka tureckiego (osm. k > węg, t', zob. np. N e m e t h 1990: 12), to należy jednak postulować
- wobec wielkiego jego prawdopodobieństwa - serbsko-chorwackie pośrednictwo.

15 Osmański dał także bułg. bekjar. bekjdrin (z końcówką bułg. -in) 'kawaler, młodzian, człowiek bez
pracy'; mac. bekar 'młodzieniec; pijak'; gr. flllelClć!'p1JC; 'młodzieniec'; alb. beqdr id.; rum. becher id. (TESz I
291).

16 Pers . .J~ bikiir (też pisownia.J15...r.) jest dziś używany najczęściej w znaczeniu 'bezrobotny': < pers.
privativum bi- + kar 'an action, wark; occupation, labour, profession' (S t e i n g a s s 1892: 1001); taki proces
słowotwórczy jest w języku perskim bardzo często spotykany. Postać z i w pierwszej sylabie nowsza, wcześniej
z e (bekiir); proces e> i zaczął się w XIII w., na początku tzw. okresu klasycznego języka nowoperskiego
(Pisowicz 1985: 74-75, 89).
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mniejszą moc od bogiynki't! (SGO 36). Wyraz z węg. dial. boszorka (1798) 'czarowni-
ca', choć wobec słc. bosarka id. także należy postulować możliwość pośrednictwa'ś.
Postać wewnątrz węgierskiego jest derywatem od wyrazu bossorkany (1552) id., a ety-
monem tego ostatniego jest wyraz sttur. "basyrqan'" id., który jest imiesłowem czasu
przeszłego kauzatywnej formy czasownika bas-20 'uciskać, naciskać' w zb.aczeniu no-
men agentis". Od wyrazu węgierskiego w gwarze orawskiej mamy także bosa.rzić-
(- pobosdrzićy 'rzucać na kogoś złe czary, czynićkomuś szkodę przy pomocy tajemnych
sił' (J; Pk). Zapożyczenie XIX-wieczne (Wołosz 1991-1992: 14).

hajduk 1. (Rb) 'służący na dworze pana, pełniący funkcję żołnierza, nadzorcy nad
poddanymi' 2. (Pk) 'rezolutny kawaler' (SGO 226). Wyraz ten, to termin historyczny
zapożyczony do języka polskiego z węg. hajduk, pl. od hajdu22l. (1514) 'pastuch bydła;
poganiacz bydła'; 2. (1514) 'piechur (żołnierzj'P. Pierwsze poświadczenie wyrazu
w języku polskim (1564) pojawiło się w dwóch źródłach, w znaczeniach 'koczownik'
i 'żołnierz piechoty zaciężnej, biorący udział w powstaniu przeciwko Turkom' (zob.

17 Bogiynki (SGO 33): 'baśniowa postać, stara, brzydko ubrana, o przerażającym wyglądzie, porywa-
jąca małe, zwłaszcza niegrzeczne dzieci, mieszkająca na mokradłach, trzęsawiskach, zabierająca szczęście
od domu, np. przez zerwanie przed domem babki, zabraniem jakiejś rzeczy z domu, nawet z garnka'.

18 Dialekty słowackie wytworzyły także postać męską bosor - basaros 'czarodziej', zob. R i P k a 1994:
147. Ukraińska postać bosćrka 'wiedźma, czarownica' także z węgierskiego etymonu, por. S e m e n o v a
1983: 165-166, gdzie też można odnaleźć dalsze derywaty i znaczenia wyrazu.

19 Por. uzb. basźryan 'czarownica', czag. basyryan id.; osm. bastrgan- 'mieć koszmary', uzb. basyrqan-
id. (Ra s a n e n 1969: 64).

20 Temat ten, pozwolę sobie na krótki ekskurs, dał też węgierski czasownik baszik 'wulg. uprawiać
miłość', który stał się komponentem wielu przekleństw węgierskich. To, co mamy dzisiaj w gwarze orawskiej
jako basomazaniat, basomteremtete (SGO 18), to wierne węgierskim oryginałom przekleństwa odczuwane
dawniej (słusznie) jako bardzo wulgarne, a dziś już tyiko jako żartobliwy przerywnik, którego węgierskie
pochodzenie żyje jeszcze w świadomości Orawian. (Tu także bassamdrut jako przekleństwo, -drut to inno-
wacja polska). Przerywnik ten pojawia się także w gwarach słowackich jako basom id. (R i P k a 1994: 100).
Dla bliższego zaznajomienia się z użyciem wjęzyku polskim wyżejwspomnianego węgierskiego przekleństwa
por. np. Słuszkiewicz 1977: 297-299.

21 Zmiana semantyczna winna była zajść w następujący sposób: 'uciskający' > '(ciążąca) zmora, kosz-
mar' > 'czarownica, czarownik'. Wot. basturgore 'zmora, duszek domowy, który podczas snu uciska ludzi'
(TESz I 352) zdaje się potwierdzać ten rozwój; także Bruckner pisze: "zmora, u innych Słowian, a czasem
i u nas, mora, o 'czarownicy', głównie o 'duszeniu, gniecieniu we śnie' (»zmora dusi«) [.. .]" (SEJP 655).

22 Do takiej interpretacji zmusza nas semantyka wyrazu. Gdyby oraw. hajduk zostało zapożyczone
zwęg. hajduk (nom. sg.) 'powstaniec bałkański przeciwko Turkom' (por. niżej), wówczas znaczenie oraw-
skiej postaci powinno byłoby taką semantykę odzwierciedlać. Pojawienie się wygłosowego -k w orawskiej
postaci mogło być także wynikiem kontaminacji z wyrazem hajduk (pol. bądź słc.) w wyżej wspomnianym
już znaczeniu powstańca.

23 Pierwsze poświadczenie wyrazu na Węgrzech zachowało się w postaci nazwiska w imieniu (1500-
-1510) Haydo Barlobas (MOklSz 333), a także w języku polskim pojawia się ono jako Hajta, Hajdo. Pier-
wotne apelatywne znaczenie wyrazu było tłumaczone wyrazem łac. bubulcus 'pastuch bydła', drugie jego zaś
znaczenie 'żołnierz, piechur' zostało po raz pierwszy wspomniane w łacińskojęzycznych tekstach opisujących
węgierskie powstanie chłopskie z 1514 r. Choć poświadczenie wyrazu jako imię własne wyprzedziło o 14 lat
poświadczenie wyrazu jako apelatiw, sądzimy, iż to właśnie nazwa własna pochodzi od nazwy zawodu, wobec
powszechnie znanego zwyczaju, wzoru.
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Wołosz 1989: 255-256). Znaczenia, w jakich się wyraz zadomowił w gwarze orawskiej
(a także podh. hajduk 'sługa dworski, policja dworska, nadzorca; taniec' (Karłowicz
1900~1911: II 157-158), świadczą o jego późniejszym zapożyczeniu, z XVIII w., kiedy
to węg. hajda oznaczał (1707) 'służący na dworach szlacheckich ubrany z węgierska,
podoficer'. W XIX w. węg. hajda występuje w znaczeniu 'stróż porządku, policjant',
stąd też kolejne znaczenia w gwarze orawskiej i podhalańskiej. Wyraz mógł zostać
zapożyczony poprzez słc. hajdach 'uzbrojony sługa pański w dawnych Węgrzech, drab,
strażnik; żołnierz węgierski w XVI-XVII w.' (Peciar 1959: 453; Ripka 1994: 536), choć
wobec -ch bardziej możliwe bezpośrednie zapożyczenie z węgierskiego-".

Od kwestii zapożyczenia wyrazu do języka polskiego i jego południowych później
gwar bardziej skomplikowana wydaje się kwestia etymologii samego węg. hajda.
Powstało wiele prac starających się zarówno wytłumaczyć pochodzenie wyrazu, jak
i nakreślić schemat jego przenikania do języków bałkańskich, Europy zachodniej
i języka tureckiego. Propozycja M. Ivanics (1995), w której autorka rozpatruje kwestię
tureckiego pochodzenia węg. hajda,jest ostatnią nam znaną próbą etymologizowania
wyrazu. W tej pracy ograniczymy się jedynie do przedstawienia poglądu autorów TESz,
albowiem omówienie kwestii pochodzenia węg. hajda byłoby już nazbyt od tematu
naszej pracy odchodzącą dygresją. Kompleksowość zaś i złożoność problemu sprawia,
iż może to być tematem osobnych rozważań.

Słownik etymologiczny języka węgierskiego (TESz II 23-24) tłumaczy węg. hajdu
z wcześniejszej postaci "hajdo < hajtó 'poganiający', imiesłowu czasu teraźniejszego
od czasownika hajt 'popędzać, poganiać'.

Jedynym punktem zapalnym takiej etymologii jest konieczność wytłumaczenia
przejścia jt > jd. Wspominając jednocześnie, iż mało jest przekonywających przykła-
dów, które by podpierały możliwość takiej zmiany w języku węgierskim, autorzy TESz
wymieniają następujące: dawno fajt> Jajd 'cietrzew'; dawno dial. majt > majd 'póź-
niej,25; *hajtan > hajdan 'niegdyś'. Zmiana taka rzeczywiście może być wątpliwa -
choć nie niemożliwa. Udźwięcznienie -t- po spółgłosce sonornej i przed samogłoską
mogło być wspomożone kontaminacją z, ostatecznie zresztą tureckiego pochodzenia,
węg. hajde 'okrzyk popędzania, nuże!,Z6.

Postać hajda z wygłosowym -u (w miejsce -ó) można tłumaczyć poprzez porówna-
nie jej z powstałymi także od czasowników: węg. aszu 'suchy, wyschnięty - !ermin
winiarski' aszć < aszik 'wysychać' (por. uszubor 'wino wyborowe - z domieszką
suszonych winogron'); węg. haboru 'wojna' haborć < "hdbor 'zakłócać' (por. derywaty

24 Sic. hajduk jest już używany w znaczeniu 'uczestnik powstania na Bałkanach przeciwko Turkom
w wiekach XVI-XVIII' (P e c i a r 1959: 453) i zdaje się być zapożyczeniem z węg. hajduk id.

25 Potwierdzać taką zmianę może także dzisiejsza węgierska postać dialektalna majt obok majd (UMT
956).

26 Por. także SGO 226: (Pk) hajdy 'okrzyk nakazujący bezzwłoczne opuszczenie danego miejsca'
« słc. hajde, hajdy id.) < węg. hajde, hajdi id. < sch. hajde id. < osm. hayde (haydi, hadi) 'nuże'; por. także
podh. hajda 1. 'ruszaj!, naprzód!; wykrzyknik przy wypędzaniu ludzi albo bydła'; 2. 'górski pastuch' (SGP II
157). Argumentem przeciwko kontaminacji z hajde może być relatywnie późne poświadczenie (1693) wy-
razu w języku węgierskim.
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wwęg. hdborgat 'zakłócać, niepokoić', węg.htibońt id., węg. haborog 'burzyć się, złościć
się') (TESz II 24) itp., czym przypuszczalnie można wyjaśnić przejście węg. -ó > -u.
Przejście -o w -u zdaje się także potwierdzać wczesna pisownia wyrazu z -o, mianowi-
cie: w węgierskich dokumentach, np.: hajdćtancot (1553) 'taniec hajducki' (acc. sg)
(zob. msz II 23); w dokumentach niemieckojęzycznych, np.: Hayto, Heydo (zob. Iva-
nics 1995: 396); a także w słowniku języków orientalnych Meninskiego czytamy:
"JJ.lpo. hajdud, hajdut, ex. Hung. Miles, pedestris Hungaricus, vulg, Haido [ .. .]'>27.

W języku węgierskim pojawia się także postać nom. sg. hajduk (1554)28 'powsta-
niec południowosłowiański, mołdawski itd. w czasach tureckich' (nom. sg., dawno aj-
duk) z liczbą mnogą hajdukok, co w języku węgierskim jest odczuwane jako wyraz
obcego pochodzenia z podwójną liczbą mnogą'". Tłumaczeniem takiej postaci, może
być powtórne zapożyczenie z sch. hiIjduk30 « węg. hajduk, pl. od hajdu) w nowym
znaczeniu 'powstaniec bałkański'. Wygłosowe -k w postaci serbsko-chorwackiej może
być poza węgierską liczbą mnogą tłumaczone także przystosowaniem węg. hajdu do
sersko-chorwackiego systemu deklinacyjnego, podobnie jak węg. [attyu. 'bękart' > chrw.
faćuk 'id'31. Natomiast zdaje nam się, że nic nie przemawia przeciwko temu, by te dwa
procesy nie mogły oddziaływać, uzupełniając się nawzajem.

W XV w. hajducy kontrolowali handel bydłem na terenach Węgier, a także na
południe od nich, którędy też wiodły ważniejsze ich szlaki handlowe. Tak też wykształ-
ciła się warstwa słowiańskich hajduków, którzy wraz z węgierskimi zajmowali się han-
dlem bydła (węg. hajda, pl. hajduk> sch. hajduk 'zbójnik, łotr; sługa sędziego; piechur
węgierski' zob. Hadrovics 1985: 250-251). Gdy w XVI w. tereny te opanowało Impe-
rium Osmańskie, handel podupadł, warstwa hajduków została zmuszona do szukania
innych źródeł dochodów; trudnili się żołnierką i rabunkiem (stąd kolejne w węgier-
skim znaczenia: (1514) 'żołnierz piechoty', a także (1553) 'rabuś, rozbójnik'). Tworzyli
oni także liczne oddziały zbrojne walczące przeciwko Turkom czy też Habsburgom
w XVII w. Na południe od Węgier walka ta ciągnęła się aż po XIX w. i obejmowała
tereny Chorwacji, Hercegowiny, Czarnej Góry, a także Wołoszczyzny i Mołdawii-',

27 Zob. M e n i n s k i a M e s g n i e n 2000: 1824. Brak postaci' hajta mówi nam o chronologii zmian
fonetycznych: h.ajtó > hajdó > hajdu. .

28 Wyraz w takiej postaci pojawia się już w 1527 roku w źródłach łacińskojęzycznych: "Ubi venerant
Cibak cum numero haydukonibus non cum militionibus exerciis." (cyt. za: I va-ni c s 1995: 397), jednak
wydaje się, że chodzić tu może bardziej o liczbę mnogą węgierską na ok, z powtórzoną liczbą mnogą (dat.)
łacińską (aby ominąć formę "haydibus - dat. pl. deklinacji IV na -u, tracąc tym samym przejrzystość
morfologiczną wyrazu).

29 Także węg. hajduk 'hulaka, włóczęga [= węg. betydrj'.
30 Liczba mnoga: hajduci, od której postaci powstała też postać sch. (sg.) hajdućija, utworzone za

pomocą sufiksu nominów agentis -ćija < osm. -ćy. Sch. hajduk łączy więc już w sobie kilka znaczeń: 'zbójnik,
łotr; sługa sędziego; piechur węgierski; powstaniec przeciwko Turkom'.

31 W swym słowniku etymologicznym P. Skok napisał: ,,[ ... ] posudenica iz madarskoga dobila je sugla-
snićki zavrśetak na ok, [... ], da może ući u naśu deklinaciju na -o" [tłum. = [... ] wyraz zapożyczony
z węgierskiego otrzymał spółgłoskową końcówkę ok, [... ], by się mógł włączyć do naszej deklinacji na -o]
(S kok 1971: 502).

32 Por. EJ 652-654.
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Tą drogą termin ten rozpowszechnił się po całej Europie: ros. gajduk 'sługa w mundu-
rze, lokaj; powstaniec na Bałkanach w czasach tureckich', osm. (tur.) haydut33 'rozbój-
nik', a także węg. hajduk, ajduk 'powstaniec południowosłowiański, mołdawski itd.
w czasach tureckich' i węg. hajduk 'hulaka, włóczęga (= węg. betylir)' jako tzw. Riickwan-
dererł", rum. haiduc 'hulaka, włóczęga; najemnik', bułg. hajduk, hajduttin] id., a także
fr. heiduque 'węgierski piechur; sługa w mundurze', fr. haidouk 'węgierski piechur;
powstaniec na Bałkanach w czasach tureckich', niem. Heiduck 'sługa w mundurze'.

korche] (Ch, J, LW, Pk, Ps, Pw, ZG) 'z potępieniem o nałogowym pijaku' (SGO
335). Wobec wygłosowego -I można powiedzieć, iż wyraz się pojawił w polskiej gwarze
orawskiej za pośrednictwem słc. korhel 'pijak'35 z węg. dial. korhel, której literacką
postacią dziś brzmi korhely [-ej] (1633) 'próżniak'; (1735) 'człowiek skłonny do picia';
(1952) 'figlarny chłopczyk, pajtasz'. Postać węgierska zaś pochodzi z niem. Chorherr
'kanonik' (por. dawno niem. chorcherrish 'zgodnie z moralnością, sposobem życia ka-
noników, w znaczeniu pejoratywnym', a także daw. niem. chorcherrische ehe 'poligamia';
por. Grimm J., Grimm W. 1860: 618: ,,[... ] schon zu seiner zeit eine turkische oder
chorcherrische ehe hielt [... ]"). Upadek zakonów monastycznych pod koniec średnio-
wiecza, wiązał się także z upadidem moralności wśród mnichów, często prowadzili oni
swobodny tryb życia, co też w okresie reformacji stało się powszechnie znane; z takim
pejoratywnym znaczeniem dostał się wyraz do węgiersldego i prawdopodobnie był
używany jako obelga. Rozwój -r > -l (> -t') > -ly [-j] w wygłosie dokonał się już
wewnątrz węgierskiego-". Zapożyczenie XIX-wieczne (zob. Wołosz 1989: 271).

33 Zmianę -k: > -t można tłumaczyć tym, iż Turcy zaadaptowali ten wyraz ze zmianą węg. pl. -k > osm.
-t, mylnie interpretując go jako wyraz arabski, a to wobec dużej ilości arabizmów z wygłosowym -t, np. tur.
tarassut 'obserwacja'; tur. tavassut 'pośrednictwo' itp. W słowniku etymologicznym języka tureckiego czy-
tamy (E re n 1999: 176): ,,[ ... ] Macarcadan almnusnr] [ ... ]. Turkęede Sirpęa hajduk, Bulgarcaxajduk bicim-
lerinin sonundaki -k sesinin -t'ye ęevrildigi goze ęarpyor. Osmanh sózlukęiilerin haydut'ii Arapęa bir almti

. saydiklan goruyoruz. Son olarak, Sikirić [... ] de haydut'un Arapęadan geldigini yazrrnsnr. [... J" [tłum. = [...]
Zapożyczenie z węgierskiego [ ... ]. Zmiana wygłosowego -k: serbskiej postaci hajduk i bułgarskiej xajduk
w języku tureckim na -t rzuca się w oczy. Widzimy, że słownikarze osmańscy uważali haydut za zapożyczenie
arabskie. Ostatnio także Sikirić [... ] pisał, że hajdut pochodzi z arabskiego.] Jednak należy być ostrożnym
przy takim tłumaczeniu, wszak w języku tureckim można też znaleźć zapożyczenia arabskie kończące się na
-uk, np. tur. hukuk: 'prawo'; tur. tevafuk 'stosowność' itp.

34 Toteż historiografia węgierska rozróżnia hajdu, pl. hajduk (zn. jak wyżej) i hajduk pl. hajdukok
'powstaniec południowosłowiański w czasach tureckich'.

35 Także podh. korchel 'pijak wielki; łotr, gałgan; marnotrawca' (K a rł o w i c z 1900--1911: 432). Język
słowacki był także przekaźnikiem wyrazu na Morawy, gdzie gw. moraw. krhel 'przezwisko: mały' (W o ł o s z
1989: 271); por. także Machek 1968: 277: korhel'.

36 Por. np. baw.-austr. erker 'wykusz' > węg. erkily 'balkon'; dawno baw.-austr. barbir 'balwierz, goli-
broda' > węg. borbćły id., itp. Palatalizacja l > f > j bardzo częsta w języku węg., np. niem. Kristall > węg.
krisuiły 'kryształ'; niem. Urteil > ortaly 'decyzja, wyrok', niem. schindel > węg. zsindely 'gont' itd. Proces ten
trwał od okresu wspólnoty ugrofińskiej, nasilając się w XV-XVI w., aż do zaniku węg. f i jego ostatecznego
przejścia w j (zob. MNyT 119). Jak chodzi o węg. korhely, dialektalne postaci wyrazu potwierdzają ślad -I
(UMT 487-488: korhel 'leniwy, próżniak'; użyte na wschodzie Węgier).
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pajtas (LM, Pk, ZO) - pajtaś (LW) 'z sympatią o małym, żwawym dziecku' (SOO
562). W gwarze orawskiej za pośrednictwem słc. pajtas 'kumpel' lub bezpośrednio
z węg. pajtds 'przyjaciel, kolega, koleżka'. Wobec semantycznie mu bliskiego pol. chłoptaś
wyraz się łatwo zadomowił w pol. (Stachowski 2002: 47). Zresztą' ta semantyka mogła
też oddziaływać na oraw. derwiś 'zwykle o niegrzecznym, dokuczliwym dziecku' (SOO
115), zmieniając jego ogólnopolskie znaczenie 'muzułmański mnich żebraczy'ł? na
'urwis, żwawe dziecko'ł". Wyraz węgierski jest turcyzmem z osm. pajdas 'wspólnik,
dzielący los' ( < osm. paj 'część, porcja' < pers. pay 'the hinder ar latter part' (Steingass
1892: 234) z sufiksem osm. -das -~ -tas 'wspólnik w czymś'Y",

siogor (ZG) 'z negatywnym nacechowaniem emocjonalnym: człowiek złośliwy'
(SOO 775). Z węg. sógor 'szwagier', które z niem Schwager (prawdopodobnie z baw.
schwogho', swoger (TESz III 567). Fonetyka postaci orawskiej wskazuje na bezpośred-
nie przejęcie z języka węgierskiego (słc. svagor - dial. svogr). Zmiana semantyczna
zdaje się być spowodowana wpływem pol. znaczenia szwagier jako 'osoba nieznana, na
wpół znana=",

siuhaj (LW, 0, Pk, Pw, ZG; Gł, Pd, Z) 'przystojny, dorodny chłopak; młodzieniec'
(SOO 776); a także siuhajek (N) 'z nacechowaniem emocjonalnym siuhaj', siuhajicek
(J, Pk; W) id. Wyraz znany także na Śląsku Cieszyńskim, Podhalu i Spiszu"! w podob-
nym znaczeniu 'młodzieniec, narzeczony'. Fonetyka wygłosu słc. suhaj 'młodzieniec,
kawaler' wskazuje na pośrednictwo słowackie z węg. suhanc 'wyrostek, młodzian'.
Substytucja -nc > -a] zdaje się pokazywać, iż wyraz węgierski w słowackim był począt-
kowo używany przez ludność dwujęzyczną, odczuwającą granice morfologiczne wyra-
zu węg., a następnie sufiks -nc został zastąpiony końcówką słowacką, tym samym
wpasowując wyraz w szereg emocjonalnie nacechowanych wyrazów podobnie brzmią-
cych, jak np. słc. pobehaj 'lekkoduch, pędziwiatr', marnaj 'głupiec; gamoń', chumaj
'dureń' (por. cz. suhaj 'ładny chłopiec (wyrażenie książkowe)'; Machek 1968: 629).
Zapożyczenie prawdopodobnie XIX-wieczne (Wołosz 1989: 307).

somar 1. (ogoraw.) 'osioł - zwierzę'; 2. (ogoraw.) 'ironicznie o człowieku, które-
mu przypisuje się brak wiedzy i umiejętności, głupotę; głupiec.-dureń' (SOO 804) -
sumar (J, Uv, 0, Pk, Pw, ZD, ZG; Pd, Rb, Z). Fonetycznie, wobec słc. somdr id., nie
da się rozstrzygnąć, czy wyraz przeniknął do polskiego za pośrednictwem słowackim,
czy też bezpośrednio z węg. szamar id. Węgierski wyraz jest wczesnym (1138/1329)

37 W takim znaczeniu bezpośrednio (S t a c h ow s ki 2002: 158,163) z osm. dervis id. < pers. ,J.-JJ.)J

'dervis' 'mnich żebrzący, mnich' (S t e i n g a s s 1892: 516).
38 W południowych gwarach polskich także pajtasz ma zmienione pole semantyczne: ciesz. spajtaszyć

'ukraść'; pOL moraw. upajtit, spajtaiu 'neco ukrast' (W o ł o s z 1989: 286; M a l i n o w s ki 1893: 24, gdzie
też pajtasz, pajtaś 'towarzysz').

39 Pierwszym polskim etymologiem, który zaproponował ostatecznie tureckie pochodzenie wyrazu był
J. Re y c h m a n (1953). Dla węgierskiej postaci przyjmujemy pośrednictwo sch. pajdaJ - pajtaJ.

40 W języku węgierskim wyraz może też mieć znaczenie 'przyjaciel, druh; Austriak'.
41 Zob. S o koł o w s k a 2003: 121: na Spiszu zapożyczenie młode, pierwsze poświadczenie z 1907 L;

Malinowski 1893: 25.
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zapożyczeniemz wł. dial. ~ymdr (wł. soman>; por. TESz III 668) < łac. *saumćrium'?
'zwierzę juczne' < łac. sagmdrium < gr. oayuapiov 'zwierzę juczne' < gr. oavua 'cię-
żar, siodło na ciężary', co z drugiej strony dało> ngr. oauapi 'siodło na ciężary' >
stosm. "samar id. (= tur. semer 'packsaddle') i w takiej postaci przedostało się też do
polskiego jako > pol. samary (1649) 'am Sattel befestigte Lastsacke' (Stachowski
1995: 168)43. Zapożyczenie XIX-wieczne (Wołosz 1991-1992: 14).

ziwań (1) 'z pogardą lub złośliwie o człowieku leniwym do pracy, ale skorym do
jedzenia' (SGO 1068). Możliwe pośrednictwo słc. iivaii 1. 'zbójnik'; 2. 'łobuz, psotnik,
figlarz' z węg. zsivany 'rabuś, zbójnik'. Słownik etymologiczny języka węgierskiego
(TESz III 1222) podaje dwie możliwe etymologie wyrazu; z jednej strony pisze o - dla
nas mało przejrzystym - rozwoju z dial. węg. sivany44 'marny, lichy; nikczemny';
z drugiej strony - co się zdaje być o wiele bardziej przekonywającym i prawdopodob-
nym - że jest to- zapożyczenie z osm. dżivan (dziś w pisowni tureckiej civan) 'przystoj-
ny młody człowiek'. Potwierdza to data pierwszego poświadczenia wyrazu w języku
węgierskim: 1569 - jest to okres silnych już wpływów kultury osmańskiej na tereny
węgierskie, a także semantyka. Wyraz osmański jest z kolei farsyzmem: < pers. CJ.J..l'~
giwwan 'a youth' (Steingass 1892: 379).

3. Wnioski

Olaeślenia osób z zabarwieniem emocjonalnym, a także przekleństwa, chętnie są za-
pożyczane z języków obcych. Oprócz hungaryzmów, odnosi się to także poruszanych
w naszej pracy orientalizmów (por. np. oraw. derwiś 'urwis, obwieś', ogpol. bisurmanić
'psocić' itp.), często są one bowiem odczuwane jako złagodzone, eufemiczne. Zdarzają
się czasem zapożyczenia, mające synonimiczne, lub bardzo do siebie zbliżone znacze-
nia, jak np. baciar i zivań albo hajduk (w znaczeniu 'rezolutny kawaler') i siuhaj.

Dla dużej ilości zapożyczeń, widzieliśmy to zresztą na omawianych przykładach,
trudno jest określić, czy przeniknęły one do języka polskiego bezpośrednio z węgier-
skiego, albo też za pośrednictwem słowackim. O pośrednictwie słowackim można, jeśli
chodzi o grupę wyrazów przez nas poruszonych, mówić w przypadku wyrazów beciar'>,
bosarka, pajtas, samar, ziwati, Rozróżnienie, czy za pośrednictwem słowackim, czy też
bezpośrednio został wyraz zapożyczony, jest kwestią trudną z kilku względów: przede
wszystkim gwara orawska, a więc słowacka i polska gwara orawska winna być trakto-
wana jako jeden idiom. Przejmowały one razem słownictwo napływające z południa.

42 Zob. DELI 1225; por. także łac. sagmarius 'tyczący się siodła, juków, torb, które się kładzie na konia,
należący do tego; trudniący się tym' (B o braw s k i 1844: 614).

43 W gwarze orawskiej mamy też utworzone od tego wyrazu derywaty: samarska ławka 'ośla ławka',
somarski 'wyjątkowo bezmyślny; głupi', sapra somarskd 'przekleństwo', gdzie sapra brzmi jak twór podobny
do przekleństwa sapramencki lub do złośliwego przezwiskasapramentnik, saframentnik (K a r ł o w i c z 1900-
-1911: 96); por. fr. sacrebleu 'przekleństwo (dziś już odczuwane jako łagodne)'.

44 Literacka postać węgierska: silany id.
45 Dla postaci oraw. baciar przyjęliśmy pośrednictwo ukraińskie.

zri
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Tereny graniczące z Polską, a także - choć w mniejszym stopniu - tereny południowe
Polski przez dłuższy czas były zamieszkane przez ludność mówiącą po węgiersku;
możemy więc mówić o bezpośrednim zapożyczaniu słownictwa także i do polskiego.
Natomiast należy pamiętać, iż ludność ta w większości była dwujęzyczna, słowacko-
i węgierskojęzyczna, tworząca swoisty dialekt węgierski przejmujący pewne cechy sło-
wackie. W ten sposób niektóre kryteria fonetyczne mogły zostać zatarte. W tym miej-
scu chcielibyśmy wspomnieć tylko o odbieraniu węg. a, które przez Węgrów mieszka-
jących na historycznych Górnych Węgrzech (tzw. Palocowie, węg, Palócak) jest reali-
zowane tak samo jak pol. czy słc. a. Zmiana ta (d> a) niekoniecznie musiała więc zajść
- jak to pisze Reychrnan - w języku słowackim, świadcząc jakby o jego pośrednictwie".

Najważniejszym kryterium, na podstawie którego możemy z pewnością powiedzieć
o ewentualnym pośrednictwie słowackim lub jego braku, mogą być kryteria fonetyczne
albo morfologiczne. Na ich podstawie o wyrazach hajduk i siogor możemy powiedzieć,
że zostały do polskiego zapożyczone bezpośrednio z węgierskiego, wyrazy korchel i siu-
haj zaś zostały przejęte do polskiego ze słowackiego jako języka pośredniczącego.
W przypadku tych wyrazów powinniśmy je właściwie nazwać słowacyzmami w języku
polskim, za język zapożyczenia bowiem uważamy zawsze język bezpośredniego przekazu.

Język węgierski odgrywa też rolę przekaźnika słownictwa orientalnego na północ.
Spośród wyżej przedstawionych wyrazów o czterech możemy powiedzieć z całą pew-
nością, iż są one ostatecznie pochodzenia tureckiego bądź perskiego: baciar, bosdrka,
pajtas, ziwań. Badania nad tureckością hajda powinny być poprowadzone dalej, arty-
kuł M. Ivanics (1995) jest pod tym względem godną uwagi pracą. W świetle przedsta-
wionych w naszej pracy wyrazów zaznaczyć należy jeszcze, iż język węgierski pośred-
niczył także w przekazywaniu do języka polskiego słownictwa niemieckiego, przede
wszystkim bawarskiego bądź używanego w Austrii (wyżej wymienione: korchel i sio-
gar), a także włoskiego (samar).

Na koniec wspomnieć należy o konieczności przejrzenia materiałów gwarowych dla
pełnego bądź pełniejszego opracowania zapożyczeń węgierskich w języku polskim.
Dotychczasowe opracowania uwzględniały, co prawda, pewne postaci gwarowe, jednak
w stopniu niewyczerpującym. Wspominał o tym w swej monografii- najszerzej jak
dotychczas omawiającej zapożyczenia węgierskie - też Wołosz, pisząc: "naszą listę wzbo-
gacić można by również przez analizę tekstów gwarowych, głównie ze Spisza, Oraw
i Podhala" (Wołosz 1989:4). Wydany niedawno "Słownik gwary orawskiej" (Fitak 1997)
stworzył niepowtarzalną okazję rewizji węgiersldego słownictwa w tej gwarze'". W nie-
dalekiej przyszłości naszym zamiarem będzie opracowanie tematu w całości.

46 Zob. R e y c h m a 11 1951: 206. W kwestii przebiegu granicy między słowackim a węgierskim żywio-
łem etnicznym zob. np. Kniezsa 1941.

47 Wspomnieć jeszcze należy, iż w - objętościowo nieporównywalnie mniejszym niż słownik Józefa
Kąsia - "Słowniku gwary orawskiej" Franciszka Fitaka (F i t a k 1997), spośród wyżej omówionych wyra-
zów udało nam się znaleźć następujące: baciar - betiar 'łotr, urwis' i od tego: beciarka 'wałęsanie się',
beciarski 'drański' (s. 10), korchel 'pijak' (s. 30), pajtaś 'maluch' (s. 41), siuhaj 'chłopak' (s. 49) i samar -
sumar 'osioł' (s. 50). Pokazuje to, że wyrazy te należą do słownictwa podstawowego gwary, gdyż założeniem
słownika było właśnie zebranie tej warstwy leksyki.
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Objaśnienie skrótów

alb. albański oraw. polska gwara orawska
baw. bawarski osm. osmański
baw.-austr. -'- bawarsko-austriacki Pd Podgóra Orawska (Oravskś Podhora)
bułg. bułgarski pers. perski
Ch Chyżne Pk Piekielnik
chrw. chorwacki podh. polska gwara podhalańska
ciesz. cieszyński pol. polski
cz. czeski Ps Podsarnie
czag. czagatajski Pw Podwilk
dial. dialektalny Rb Rabczyce (Rabćice)
fr. francuski ros. rosyjski
Gł Głodówka (Hladovka) rum. rumuński
gr. grecki sch. serbsko-chorwacki
J Jabłonka serb. serbski
kark. krymsko-karaimski słc. słowacki
LM Lipnica Mała stosm. staroosmański
LW Lipnica Wielka sttur. staro turecki
łac. łaciński tur. turecki
mac. macedoński ujg. ujgurski
moraw. morawski ukr. ukraiński
N Nowoć (Novot') uzb. uzbecki
ngr. nowogrecki W Wesołe (Oravskć Vesele)
niem. niemiecki węg· węgierski
npers, nowoperski wł. włoski
O Orawka wot. wotiacki
ogoraw. ogólnoorawski Z Zakamienny Klin (Zakamennć)
ogpol. ogólnopolski ZD Zubrzyca Dolna
ogtur. ogólno turecki ZG Zubrzyca Górna
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SUMMARY

Words describing Indlvidual with emotional ernphasis added used in the Polish Oravian dialect, in compartsen
with the Hungarłan lexleon - the question of possible medianon .

The paper presents a smali part of Polish dialectal vocabulary used in the Orawa region, held in common
with (he Hungarian lexicon. A special regard is pay to the possible Slovakian ar Ukrainian mediation
between Hungarian and the Oravian linguistic world.

The main source of vocabulary is the Dictionary of the Oravian dialect by Józef Kąś ("Słownik gwary
orawskiej", Kraków 2003), where approximately 80-100 such word s is to be found. The scope of the work
is, however, limited to a semantically homogeneous group of words describing human beings with emotional
emphasis added, namely: baciar 'a man, bachelor, an idle, lazy fellow without employment ar profession',
bosarka 'a negligently dressed women, suspected of practicing witchcraft; a witch'; hajduk 'a servant at
a court, a soldier; a daring, resolute bachelor, youth'; korchel '(with: condemnation) habitual drunkard';
pajtas '(with sympathy) a smalI, vivacious chiId'; siogor 'malicious man'; siuhaj 'a handsome, well-built young
man; a youth'; somar 'donkey; (ironically) a person who is taken to be illiterate; a fool' and finally ziwań
'(with contempt or maliciously) a lazy man',
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