










Nowe dialekty mieszane to termin stosowany na określenie
odmian języka polskiego używanej na ziemiach zachodnich i
północnych Polski, tzw. ziemiach odzyskanych (dziś
województwo dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie,
zachodnio-północna część województwa pomorskiego,
północna część województwa warmińsko-mazurskiego).
Wbrew swojej nazwie dziś na ogół nie są to rzeczywiście
gwary mieszane - ich miejsce zajęła – w wyniku procesu
integracji językowej – polszczyzna ogólna z elementami
gwarowymi różnej niekiedy genezy w zależności od
pochodzenia jej użytkowników.



Na ziemiach zachodnich i północnych (historycznie polskich), które przed II
wojną światową należały do Niemiec, a na mocy układu jałtańskiego
zostały przyznane Polsce w rekompensacie za zabrane przez ZSRR ziemie
wschodnie, znalazła się po 1945 roku oprócz ludnościmiejscowej (polskiej i
niemieckiej) ludność z różnych stron Polski (z jej obszaru
przedwojennego).
Po pierwsze, byli to repatrianci (czy raczej ekspatrianci) z obszarów II
Rzeczypospolitej położonych na wschód od Bugu, czyli z dawnych Kresów
Wschodnich.
Po drugie, byli to osadnicy głównie z Polski centralnej (Kielecczyzna,
Sandomierskie) i południowej (Podkarpacie), rzadziej z innych stron (np. z
Mazowsza).
Po trzecie, na ziemie te zostali przymusowo przesiedleni z pogranicza
południowo-wschodniegoUkraińcy i Łemkowie (w ramach akcji „Wisła”).





Główne różnice między gwarą warmińską a literackim językiem polskim:

•miękkie i (ji) brzmi jak „ź” po spółgłoskach dźwięcznych „b” i „w”:
- np. bierze – bzierze, kobieta – kobzita, wino – zino, wiosna – ziosna

•miękkie i (ji) po spółgłoskach bezdźwięcznych „f” i „p” brzmi jak „ś”:
- np. piwo – psiwo

• średniowieczna deklinacja i koniugacja (np. ślady liczby podwójnej):
- np. mamy – mawa, będziemy – będziewa, będziecie – będzieta, biłem –

bziłem, człowiekowi – człozieku, żon – żonów, dobrej – dobry

• stawianie „ł” przed „o”:
- np. ołtarz – łutarz, orać – łorać.



Mimo zaliczania mowy Warmiaków do dialektu
mazowieckiego, nie występuje w niej charakterystyczne dla niego
mazurzenie. Przez wiekiweszło natomiast do niej wiele słów zapożyczonych
z języka niemieckiego, np. faska (od niem. Fass) – beczka, fernichtować
(Vernichten) – zniszczyć, fertyk (fertig) – gotowy, frisztik (Frühstück) –
śniadanie, herberga (Herberge) – gospoda, kełfować (kämpfen) – walczyć,
rejtować (reiten) – jechać konno, richticzny (richtig) – właściwy, szpigel
(Spiegel) – lustro, żark (Sarg) – trumna.



Obecnie gwara warmińska niestety zanika (m. in. z powodu

procesu germanizacji). Coraz mniej Warmiaków przyznawało się do swej

polskości, a „warmińskim” rozmawiano zwykle jedynie w rodzinnym

gronie. W szkołach za mówienie po polsku, co bardziej gorliwi

nauczyciele kazali dzieciom nosić tabliczki z uwłaczającym napisem

„Pollack”.

Gwara warmińska stawała się coraz bardziej językiem

uważanym za język „plebsu”. Co bardziej uświadomieni polscy Warmiacy

przeciwstawiali się tym praktykom, podnosili wagę kultywowania języka

swych przodków. Mimo iż dziś podkreśla się ich osiągnięcia, to jednak

należy ze smutkiem przyznać, że ruch polski na Warmii od swych

narodzin w ostatniej ćwierci XIX stulecia, aż do roku 1939 stopniowo
podupadał i tracił zwolenników.



W czasie II wojny światowej naziści wymordowali wielu

Warmiaków przyznających się do polskich korzeni i mówiących piękną

warmińską mową, w tym i najwybitniejszych, jak Seweryna

Pieniężnego, czy Leona Włodarczaka i in. Mimo tego wielu

Warmiaków wciąż mówiło polską gwarą.

Dopiero od roku 1945, w wyniku migracji ludności –

napływu osadników z Wileńszczyzny, z Warszawy i z innych ziem

przedwojennej Polski oraz wyjazdu wielu „warmińskojęzycznych”,

rdzennych mieszkańców tych ziem do Niemiec, gwałtownie zaczęła

maleć liczba osób mówiących miejscowym dialektem.

Rok 1945 jest tu wyraźną cezurą czasową, cezurą, która

przerwała tkwiącą korzeniami w średniowieczu ciągłość historyczną

warmińskiej kultury.



Obecnie gwarą warmińską posługuje się coraz

mniejsza liczba ludzi. Szacuje się, że rdzennych Warmiaków, którzy

pozostali po wojnie na swej ojcowiźnie, jest dzisiaj nie więcej jak 4000

osób. Należałoby do tego doliczyć także tych władających polską gwarą

dawnych mieszkańców regionu, którzy opuścili swe ziemie po roku

1945 i wyemigrowali do Niemiec.

I mimo że są dzisiaj osoby, jak Edward Cyfus,

którzy starają się popularyzować gwarę warmińską wśród dzisiejszych

mieszkańców tej krainy, to jednak „język warmiński” niewątpliwie

przeszedł już do historii, stając się zabytkiem filologii. Pasjonującym, ze
względu na swe pochodzenie i historię, ale jednak zabytkiem.









Kedaj po pierwszej wojnie światowej majątki Prejłowo, Pajtuny i

Patryki to b’iłi rozparcelowane. To wtedy tak poziedywali, co o

dwunasty w noc•i było słuchać, jak kareta jeździuła, do pół wsi

zajechała i zginęła. W Prejłozie to był jeden pan, naz•iwał się

Bałda. To jek robotnicy nie nieli drew suchych i poszli kraść do

lasa, a pana nie było w domu, to jek zaczęli rznąć drzewo, to

stojał pan kiele nich i chłopy się polękli i uciekli. To biła jego

druga postać.

Ludzie poziedujo, co jak taki pan frajmajer zaprzeda dusze

diabłoziu, to niał sia krsio podpisać. To un dostał drugo postać i

nic mu nie brakowało. Taki do do kościoła nie chodziuł, ale nic

nikomu złego nie zrobziuł.



Pozawczoram z rena po frysztyku kobziyty sobzie
co do roboty nolazły, a mym wsiedli w ołto i pojechalim
do Łolstyna. Pozietrze buło sprowdy psiankne, tedy łostazilim
ołto na łustrzyżónam parkplacu, coby noma żodan szpiglów
nie łuder abo i ziankszy szkody nie łuczyniuł i poślim psiechtó
na Stare Mniasto na wspomninki ło kedajszam Łolstynie.
Gdzie sia człozieku nie łobglóndniesz wszandzie jenaczy tero
wyglóndo. Jek am ślypsie zawer, zaro mi sia stary Łolstyn
przymarzu.


