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System fleksyjny ukraińskiej gwary wsi Kodeniec 

Флективная система в украинском говоре села Кодэнец 

Systeme flexionnel du dialecte ukrainien du village Kodeniec

Kodeniec to jedna z nielicznych już wsi podlaskich, gdzie prawie 
w komplecie mieszka do dzisiaj ludność językowo i narodowościowo ukraiń
ska. W  Kodeńcu, który znajduje się na terenie powiatu parczewskiego 
(dawniej: włodawskiego) w woj. lubelskim, mówi się powszechnie na 
codzień gwarą należącą do starych gwar północnoukraińskich.

Materiał, który posłużył do napisania niniejszego artykułu, zebrany 
został w zimie 1956/57 r. Zbierałem w tej wsi odpowiedzi na pytania 
kwestionariusza gwarowego ułożonego przez doc. dra Pawła Smoczyń
skiego w I  redakcji (2521 pytań) do zaplanowanego Atlasu gwar Lu
belszczyzny; materiał ten znajduje się obecnie w magazynie Katedry 
Języka Polskiego UMCS w Lublinie. Informatorzy moi to mieszkańcy 
Kodeńca, urodzeni i wychowani na miejscu, w wieku 50— 65 lat. Obok 
odpowiedzi na pytania Kwestionariusza gwarowego „lubelskiego” za
pisałem kilka dłuższych opowiadań i wszystko, co zdołałem uchwycić 
podczas rozmów z informatorami.

Ten różnorodny treściowo i dość obszerny materiał pozwolił mi na 
uchwycenie zarówno systemu fonetycznego, jak i fleksyjnego gwary 
kodenieckiej. Zasadnicze problemy z fonetyki gwar ukraińskich Pod
lasia opracowane zostały w pracach przedwojennych1 i wydawanych

1 Fonetykę gwar podlaskich omawia prof. W . K u ra s z k ie w ic z  głównie w  pra
cach przedwojennych: Przegląd gwar województwa lubelskiego. Monografia staty
styczno-gospodarcza województwa lubelskiego t. I, Lublin 1932, ss. 301 — 307; 
Z badań nad gwarami północno-maloruskimi. „Rocznik Slawistyczny” t. X , Kraków  
1931 ss. 176 — 209; Przyczynek do iloczasu maioruskiego. „Lud  Słowiański” t. I I I ,  
dział A , Kraków 1933, ss. 40 — 48.
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po drugiej wojnie światowej2 na podstawie dawniej zebranych mate
riałów.

Fleksja gwar ukraińskich na Podlasiu jest stosunkowo mniej znana 
niż fonetyka. Na temat kilku spraw z fleksji są tu i ówdzie wzmianki 
(przede wszystkim w rozprawach prof. W . Kuraszkiewicza) i postulat, 
że cała rzecz zasługuje na specjalne szczegółowe zbadanie” 3. W  ni
niejszym artykule chcę przedstawić system fleksyjny gwary jednej tylko 
wsi podlaskiej, zwracając uwagę na formy archaiczne, rzadkie i po
wstałe z ewentualnego wpływu języka polskiego.

O D M IA N A  R Z E C Z O W N IK Ó W

W  rozpatrywaniu rzeczownikowych, podobnie jak i innych form 
fleksyjnych, będziemy brali za podstawę wyjściową system językowy 
staroruski, który był podłożem rozwoju gwar i języków literackich 
wschodniosłowiaóskich.

1. Formy nom. sing, rzeczowników męskich są dokładną kontynuacją 
staroruskich końcówek deklinacji na -o, -jo, (np. voropé'ux, Sum, zbûoi), 
dawnej deklinacji spółgłoskowej (np. tydeń, por. str. dbm), lub deklinacji 
na -a (np. voj]aka d)obry, sud]a). Staroruska końcówka -& będąc w po
zycji wygłosowej zanikła, pozostawiając zakończenie rzeczownika na 
spółgłoskę twardą, str. -b zanikł, pozostawiając zakończenie rzeczow
nika na spółgłoskę miękką, -a pozostało bez zmiany.

Niektóre rzeczowniki męskie kończą się poza tym na -o, np. baOco, 
tato.

Większość rzeczowników żeńskich ma w nom. sing, końcówkę -a 
(z deklinacji na -a), np. mama, hołodńa, veëera, harbuza, ryja, ode&a, taką 
też końcówkę przyjęły rzeczowniki dawnej deklinacji spółgłoskowej 
z sufiksem -a»-: cerkva, brukva, morkva, (por. str. cbrky, mbrky), pod
czas gdy maty 'matka’ zachowała starą postać ps. *mati.

Rzeczowniki żeńskie, kończące się na spółgłoskę, formę swoją kon
tynuują z dawnej deklinacji na -i-, np. ptèé, bus', jeë 'gnojówka’ .

Staroruskie końcówki rzeczowników nijakich w nom. sing, zacho
wały się (-0 oraz -e), np. uy^o, meso, ok]o, by&ielńo, lié e  'policzek, twarz’ , 
serce, péute, ves’iVe || ves'Hèle (w ostatnich dwóch przykładach mamy 
do czynienia z zachowanym archaizmem4 w stosunku do ogólno-ukra-

* Zwłaszcza praca Rozwój 'a na tle dyftongów i palatalizacji w dawnych gwarach 
ruskich Podlasia i Chełmszczyzny. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, t. I I I ,  
W arszawa 1058, ss. 211 — 241.

* K u r a s z k ie w ic z ;  Przegląd gwar ... s. 308.
4 Por. K u r a s z k ie w ic z :  Z  badań nad gwarami ... , s. 195. i Szkic polonizującej 

się ruskiej gwary archaicznej w Dratowie pod Łączną. ,,Slavia Occidentalis,” t. X V I I I ,  
s. 148.
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ińskiej końcówki -’a: prutta, ve8'illa). Rzeczowniki należące w epoce 
staroruskiej do deklinacji spółgłoskowej z końcówką nom. sg. -’o (z ps. *-ę) 
zachowały tylko w kilku wypadkach postać staroruską, np. blydla 'bydlę’ , 
Wońa 'koń bez względu na płeć’ (butane k]ońa), svlyńa 'Świnia bez względu 
na płeć’ (np. dai svyń^tovy Pesty), w przeważnej jednak ilości wypadków 
dostały końcówkę -e, analogiczną do dawnej końcówki pochodzącej 
z deklinacji na -o, np. porosłe, kozetce, peseń'e, v'ymeńe, tePe, zerrPte. 
Unifikacja staroruskich końcówek - e  oraz - a w omawianej gwarze po
szła w innym kierunku niż w ukraińskim języku literackim.

2. W  gen. sing. rzeczowników męskich występują końcówki ps. de
klinacji na -o- oraz -u-, a więc -a i -u, np.:

-a: do buian'a 'do byka’ , z daxla, do f r lyzyra, do Ćetverh]a, Lev]artova 
'Lubartowa’ , do Uhnyn^a", Piesa, do dlo%tora, bes klomera, s’vHetka, s kubła, 
grońfela, ieleńa. ( ’a po miękkiej pod akcentem zawsze przechodzi tu 
w e || e || tes, mamy wobec tego formy gen. sing. takie jak: dno kapeluSle, 
koń]e, Umycie, molo te’e, no£le;

-u: zachowały rzeczowniki: m ledu, z vlerxu, poszerzyła się ta końcówka 
również na inne rzeczowniki, np.: z brHegu, do b]oru, bzu, do xmelu, z bobu, 
śÓavux]u, peryPu 'perzu’ , iaćmleńu, do1 uguru. W  wypadku form z brHegu, bzu 
i do 1 uguru mamy pożyczkę gotowych wyrazów polskich wraz z końcówką.

Rzeczowniki rodzaju nijakiego mają w gen. sing. wyłącznie końcówkę 
-a, np.: ot sePa do sePa, z dlerva, stebPa, s pruta, do voz’Hńa, s pHeria, 
z ves'Pela, tePefa.

Rzeczowniki żeńskie deklinacji na -a- zachowują w gen. sing. kon- 
tynuant staroruskiej końcówki -y (twardotematowe), np. ot paPy, z do- 
r sohy, hołoty, sPu&by, analogiczne końcówki mają rzeczowniki dawnej 
deklinacji spółgłoskowej: do c]erkvy, morkvy lub kontynuant staroruskiej 
końcówki -6 (miękkotematowe), która pod akcentem występuje w po
staci dyftongu płaskiego, np. zemPie, do topoPie, posPavyli kutHe, a poza 
akcentem —  w postaci samogłoski jednolitej wahającej się swoją barwą 
pomiędzy e —  y || i, np. z amWońiie 'z ambony’ , pierPycy, veólery, huori 
nerfóli, do kluz’ńi, cybluli (w  gwarze Kodeńca tylko pod akcentem 6 roz
wija się w dyftong płaski).

Rzeczowniki dawnej deklinacji na -i- mają w gen. sing. końcówkę 
wskazującą na -*&, np. £owóiy, do vos'He, kolo Hus’He, a więc końcówkę 
wziętą z dawnej deklinacji na -ja-. W  pozycji nie akcentowanej mamy 
w takich wypadkach końcówkę -y || - i  np. do srrP&rty, Peói 'gnojówki’ , 
s p'e£y 'z pieca’ , co możemy tłumaczyć zachowaniem się dawnej koń
cówki - i lub specjalnym rozwojem -S poza akcentem w tej gwarze. W y
jątkową formę w gen. sing. ma rzeczownik maty: mfatera, np. pys’m ]o

s Id .: 'Rozwój 'a na tle dyftongów ... l.c.



4 Michał Lesiów

m]atera, jest to być może końcówka analogiczna do końcówek „męskich” 
-o (typu Watka, syna itp.)

3. W  dat. 8ing. rzeczowników męskich zapanowała całkowicie koń
cówka z dawnej deklinacji na -u- : -ovi z konsekwentnym rozwojem 
fonetycznym w -ovy, np. p ]anovy, voropc'uxlovy, b]atkovy, ps]ovy, hospo- 
dar]ovy, tkaĆ]ovy, ytopc'ovy, końlovy. Nie ma tu staroruskiej repartycji 
końcówki -ovi (po twardych) || -evi (po miękkich), co spotykamy przede 
wszystkim w ukraińskim języku literackim (np. zav]odovi, l lisovi, tka- 
$evi, vuhlarlevia. Końcówka -ovy szerzy się również na rzeczowniki ro
dzaju nijakiego, np. svyń[$tovy, £lytovy, ves’lielovy.

Rzeczowniki żeńskie mają w dat. i loc. sing. formy z końcówkami 
kontynuującymi dawne końcówki deklinacji na -o-, a więc -*$ po twardej 
oraz - * i  po miękkiej, które zostały przekształcone odpowiednio do roz
woju fonetycznego gwary kodenieckiej. Dawne -*ć  pod akcentem roz
winęło się w dyftong płaski, taką więc mamy końcówkę, gdy pada na 
nią akcent wyrazowy, np. nozHe i na nozHe, v ruc’[ie, na łuc’lie, na vesńHe. 
v zemt te, v hor1 te. Poza akcentem końcówką dat. i loc. sing. rzeczowni
ków żeńskich jest -e || -y (< * -£ ) ,  np. sv]yncy, kor]ove, m)us’e, v kupy, 
f  ^la<y, / 8todloły, na pHetc’y, na skrypc’e, f  skryncy, f  seledyny, f  ks’ 1 oncy 
lub -y ( * -i), np. / spoiny, f  pćertycy, f  p^ećy, u sp^orydy, po i  zaś -i,
np. po r vy{i, v zaxrlestiji. N ie akcentowane dawne *-$ oraz * - i w gwarze 
Kodeńca dały podobne refleksy, trudno więc rozstrzygnąć na pewno, 
jaką dawną końcówkę, kontynuuje -y || -i.

4. A  cc. sing. rzeczowników męskich nieżywotnych i nijakich mają 
formy identyczne z nom. sing., rzeczowniki męskie żywotne mają w tym 
wypadku formy równe gen. sing., np. na Wienyk, v uxlo, ale: ztapte kota.

Rzeczowniki żeńskie wywodzące się z dawnej deklinacji na -a- mają 
w acc. sing. formy z regularną kontynuacją staroruskiego -u (z prasłow. 
*-{>), np. na n laftu, w suWotu, sołoduxu vlarymo, na zemlu, d}ovhu postelu 
mta\e 'długo leży obłożnie chory’ , pud blorodu. U  rzeczowników dawnej 
deklinacji na -i- acc. sing. =  nom. sing., np. na pHeÓ, n'a nuć.

Acc. sing. od wyrazu maty brzmi mater, co jest dokładną kontynuacją 
staroruskiego materb.

5. Instr. sing. rzeczowników męskich i nijakich ma jedną upowszech
nioną końcówkę -om nie tylko po tematach twardych, np. tr'iaxtom, t u 
kom, kółtun^om, pastukom, Wowkom, pul stutom, vestom, z utfom, z m ]a- 
som, ale i po tematach miękkich i funkcjonalnie miękkich, np. obru&om, 
praćom per1 u, p ]en^lom, s kortom, s kupc’]om, z hatećom, s p^olom, pered 
nes^eńom. W  ukraińskim języku literackim panuje stan starszy: po te

• Kurs suczasnoji ukrajinśkoji literaturnoji mowy. K ijów  1951, t. I, as. 431— 432.
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matach twardych —  końcówka -om, po miękkich em7. W  gwarze
kodenieckiej nastąpiło wyrównanie do końcówki rzeczowników twardo- 
tematowych -om, jest to zjawisko nowe, zaliczenie formy narzędnika 
liczby pojedynczej polom, Ttońom, leńom do archaizmów gwar podlaskich8 
nie jest słuszne, gdyż str. *-bmb powinno tu daó -em, jedynie wskutek 
późniejszego wyrównania otrzymujemy -om po tematach miękkich.

W  instr. sing. rzeczowników żeńskich mamy jeszcze prastarą repaT- 
tycję końcówek: 1) po tematach twardych -oiu (ps. *-oję), np. py%ot]oiu, 
$08]oiu, derevlynoiu, dor1 ohoiu, h]ołkoiu-, 2) po tematach miękkich -eiu 
(ps. *-eję), np. 8 procxesy\e\u, §]oufleiu, óereplyceiu, pśen}yceiu. Eaz jednak 
zanotowałem -oju po temacie miękkim: skrylńoiu, mielibyśmy tutaj 
przykład początku szerzenia się końcówki -o\u również na tematy mięk
kie, podobnie jak dokonało się już w całej pełni wyrównanie końcówek 
u rzeczowników męskich i nijakich.

6. Forma loc. sing. rzeczowników żeńskich jest identyczna z formą 
dat. sing., co pokrywa się ze stanem staroruskim i prasłowiańskim. Funk
cję loc. sing. pełni również często (ale nie zawsze) dat. sing. rzeczowników 
męskich, a nawet nijakich. Obok historycznie uzasadnionych form loc. 
sing., gdzie w końcówce jest kontynuant dawnego *-£ lub *-i, np. 
v mlińHe, v voz’He, v peredHe. f  ||/ iv'ovy, po l lody, na papiery,
v VTesy, v L^ubliny, na z',a%ody, bardzo często występują formy z upo
wszechnioną w datiwie końcówką -ovy, np.: na k)ameńuvy, na oVejovy, 
v verx]ovy, f  k]oSykovy, f  s'a£ńovy, v hai]ovy, na m ulony  'na mchu’ ; 
/ kapelutfony, na r lynkovy, na karkiovy, na dax]ovy, na p lupovy, na n ]y- 
zovy, f  tuom spac]erovy, po p ]y skony, f  tuom fydńony, u iannar^ony 'w  stycz
niu’ itp. Podobny stan istnieje również u rzeczowników rodzaju nijakiego 
z tą tylko różnicą, że form dat. sing. w funkcji loc. jest tu mniejszy 
procent, a więc obok częstszych form typu: v {aktnom selie, v m]Testy, 
na kov]adli, na krHesli, na mHescy, na ves’ lilu, v Syfu, na d^ereny itp. są 
też takie jak: na kop^ytony, na kolos1 ovy 'na kole’ , / koVenuvy, v zWó&ony, 
u pytony itp. Forma loc. sing. identyczna z formą dat. sing. rzeczowników 
męskich występuje również obocznie w ukraińskim języku literackim8.

7. Nom. pl. rzeczowników męskich twardotematowych ma końcówkę 
-y, np. p ]ovody, dydly 'przodkowie’ , sano£k)$, z^aiedky 'sanie podwójne’ , 
n ]osy, leg]ary, hryWy, fy i i  ra$uxy, kołtuńmy, synly, nuify, cep]y, d)uby, 
\as'on^y, u fory  'wątory’ .

Miękkotematowe rzeczowniki męskie w nom .pl. kontynuują dawną 
końcówkę acc.pl. z deklinacji na -jo- w postaci *-£, postać fonetyczna 
tej końcówki zależna jest od miejsca akcentu wyrazowego: pod akcentem

7 Ibid., ss. 429 — 432.
• K u r a e z k ie w ic z :  Z badań nad gwarami ..., s. 195.
• Кита suczasnoji ... s. 441.
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dawne * - ł  rozwinęło się przeważnie w dyftong płaski10, np. tra łie  'tracze’ , 
Słabi'ie, ule\'e 'ule’ , metePie || mótyPie, komar'ie, moPie 'mole’ , 8tolar'ie, 
tkałie, krawc’'ie, moskal'ie 'żołnierze’ , mozoPie, paz'ur'ie, S6ypc''ie, t%or'ie, 
u£'ie 'węże’ , %rwS$ie, łmePie, maistr'ie itp. Poza akcentem zaś * - ł  kon
tynuowane jest przez -y, (a wyjątkowo przez -i), np. Puokty 'łokcie’ , 
kom'ery, ć'e8’li, z'a{cy, fccmy, st'uolcy, sePedcy 'śledzie’ itp. W y
jątkową tutaj końcówkę -a mają wyrazy les'a i bunder'a (nom. sing. 
b'under). Wyraz l'ude zaś konsekwentnie nawiązuje do dawnej postaci 
*ludbje (z deklinacji na -i-).

Powszechną końcówką nom.pl. rzeczowników nijakich jest -o, np. 
dr'ova, lek'arstva, vieS'adła, i'd ic’a, vedr'a, l'ic ’a, { 'asna 'dziąsła’ , ux'a, 
koPena, v'ymeńa, zerń'eta, tePeta, iereb'eta, iahrPeta. kuseń'eta, ud'yla 
'wędzidła’ , kaóeń'eta.

Rzeczowniki żeńskie twardotematowe mają w nom. pl. końcówkę -y, 
np. ks'onłk'y, n'oky, koz'y, str'amy, S'osy, holk'y, ber'ozy, 'osy, 'osiki’ 
poz’umk'y. Podobną końcówkę, innego jednak pochodzenia (z ps. *-£) 
mają rzeczowniki żeńskie miękkotematowe, z akcentem wyrazowym 
nie na końcówce, np. sv'yny, 1'ieSły (nom. sing. PieSła 'leszczyna’ ), pod
czas gdy akcentowana końcówka rzeczowników żeńskich miękkotema- 
towych występuje w postaci dyftongu płaskiego (z dawnego *-£), np. 
luSń'ie, topol'ie, mater'ie, \ablyń'ie, vyśń'ie, łereSń'ie, zapovyd'ie, pis’ń'ie.

8. W  genpl. rzeczowników męskich panują kontynuanty dawnej 
deklinacji na -u -: *-ovb w postaci -uow (pod akcentem), np. patyk'uow, 
bez rukav'uow, brat'uow, ot pan'uow, %vunk'uow, S6ur'uow, pułk'uow, 
balk'uow, rułnyk'uow, byk'uow, dyd'uow lub w postaci -uw || -uw || -ow 
(poza akcentem), np. p'uduw, marłyłkuw, s pusPakuw, napPełkuw, 
i'olobow.

W  formach gen. pl. k'onei || dla k'ony, lud'ei, do palc'y upatrujemy 
końcówki pochodzące z dawnej deklinacji na -i- *-bjb.

Rzeczowniki nijakie mają formy gen. p l . :
1) bezkońcówkowe, np. ober'emok drow, kol'en, tel''et, $ereb'et, z dvox

*’¥>h
2) z kontynuantem dawnej końcówki *-ovb (zapożyczonej od rzeczow

ników męskich), np. vesel'uow, br'ovuw, 'uxuw, 'vymeńuw
3) z kontynuantem dawnej końcówki *-bjb (z deklinacji na -i- mamy 

tylko formę bez o ły  (nom .pl. 'ody).
Rzeczowniki żeńskie mają formy gen. p l . :
1) bezkońcówkowe (nawiązujące do deklinacji na -a-), np. drabyn'ok, 

kartofel || kart'oxluw, nuoh, ks'onłok, bes sPues 'bez łez’ , dv'ie ruk, bryłuok, 
z doSłok, mux || m'uxuw, tyluS'ok, kalałok, pSÓuoł;

*• Por. K u r a s z k ie w ic z :  Przyczynek do iloczaeu ... s. 41 i n.
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2) z końcówką kontynuująca dawne *-ць  (z deklinacji na -г-), np. 
myi'êi, evyn'êi, hus'êi;

3) z końcówką szerzącą się coraz więcej od rzeczowników męskich 
z deklinacji na -u -: *-ovb, np. %atfuow, vah'ow, ve&erùw, mater'uow, m'u- 
%uw || тих, p l]uskuw (nom. eg. pl'uska 'pluskwa’ ), kup'yc’uw, do kar- 
t'oxluw.

9. Dat. pl. rzeczowników twardotematowych występuje w omawianej 
gwarze z końcówką -am, np. syn'am, psam, noh'am, tyluik'am  || kor'ovam. 
Miękkotematowe zaś (również niezależnie od rodząju gramatycznego) 
mają w zasadzie końcówkę sprowadzającą się do ps. *-отъ, np. Vudum, 
k'onôm, sv'ynôm. Taką końcówkę ma również rzeczownik żeński twardo- 
tematowy kurom (od kura). Końcówkę -Чет znaleźliśmy w formach 
traé'iêm, mater'iem ; jest to prawdopodobnie końcówka ’ -am, która zgod
nie z fonetycznym rozwojem gwary pod akcentem przechodzi w -iem 11.

10. W  instr.pl. rzeczowników wszystkich rodzajów przeważa koń
cówka -amy, np. dor'ohamy, ruk'amy, noh'amy, popot str'iexamy, tylui- 
k'amy II kor'ovamy, me&y ха^атУ, stodoVamy, v'eslamy, 'u%amy, s po- 
ros’ 'etamy, kVeStiamy, brat'amy, peret z'apustamy, serp'amy. Jeśli -a -  
po miękkiej znajdzie się pod akcentem, przechodzi w ’e lub ге, mamy 
wtedy takie formy jak: mater'ymy, ulic''emy. K ilka rzeczowników ma 
końcówkę -my: ludm'i), к'иопту, dytm'y.

Końcówkę dualną w instr. pl. mają rzeczowniki oô'yma i obor'iema.
11. Loc. pl. rzeczowników wszystkich rodzajów ma końcówkę -a%, 

głównie po tematach twardych, np. v noh'ax, na ruk'a%, na m'ohylkax 
'na cmentarzu’ , po ip'e%ta% 'po inspektach’ , na kruëk'ax, po pan'ax, 
v zub'ax, na ë'ornax, na hryb'ax, ale też po tematach miękkich, np. po 
пувкух mys’c’lax, na st'uolc’ax, f  koré'ÿx (tutaj akcentowane ’a daje re
fleks y). Niektóre rzeczowniki miękkotematowe przyjmują też końcówki 
-’ох, np. na od'nyx s'anox, v l'udox, v l'ie tox . Końcówka ta znana też 
polszczyźnie X V I  wieku w gwarach ukraińskich12 jest zwykle końcówką 
oboczną po tematach miękkich. Podobną repartycję końcówek spotykamy 
również w dat.pl. (zob. wyżej).

O D M IA N A  Z A IM K O W O -P R Z Y M IO T N IK O W A

1. Formy nom. sing. przymiotników w rodzaju męskim mają dwie 
oboczne postaci: 1) z końcówką -yi (nawiązująca do staroruskiego -yj, 
np. dobryj) charakterystyczną dla obszaru językowego ukraińskiego, 
np. k'upëyi xlieb, h'arnyi, pols’M j mosk'al 'żołnierz polski’ , star'yj, kaval'ier,

11 Por. K u r a s z k ie w ic z :  Rozwój ’а na tle dyftongów ..., es. 222 — 225.
11 Por. m. in. J. J a n ó w : Owara maloruska Moszkowice i Siwki Naddnieetrzańskiej 

uwzględnieniem wsi okolicznych. Lw ów  1926, s. 76.
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k]uońskyi r ]ynok (postaci te są rzadsze); 2) z końcówką ściągniętą charak
terystyczną dla języka polskiego, np. zVuosny, lad)aöy, ves’ loły, pry^omny, 
d]obry, §&yry, hlo£y, ftysty, xor'o&y, d)yky bez, rHedki bor&S, paskudny 
moz'uol (formy te są o wiele częstsze w gwarze kodenieckiej). Podobnie 
ma się rzecz z zaimkami rodzajowymi, np. kot]oryi || kolory, łilin§y, toi 
samyj. W  końcówce -y, spotykanej w gwarach ukraińskich Podlasia, 
dopatrujemy się wpływu polskiego na te gw ary13. Takim samym wpły
wem objaśnić trzeba zaimki toń 'ten’ , tamtfoń 'tamten’ , jest to forma 
kontaminacyjna powstała z połączenia dwóch postaci: ukr. toi i poi. 
ten, analogicznie powstał również wyraz vseń 'wszystek’ .

Nom. 8g. przymiotników i zaimków rodzajowych na rodzaj nijaki 
i żeński występuje z archaicznymi końcówkami nieściągniętymi jedynie 
pod akcentem, np. taśttoie, twerd}oie, tloie, Syńaia, starcia, tlaia. Koń
cówki -aia, -oie ściągają się wtedy, gdy akcent pada na temat wyrazu 
(nie zaś na końcówkę), np. zóhn^yle d1 erem, opr'avlone, zeViezne, p lyłka 
poper^eöna, ok]opana dor'oha, 1 uóena, v]ysa$ena dor'oha. Zależność od 
miejsca akcentu ściągniętej czy też nieściągniętej postaci tej końcówki 
nom. sing. fern, i neutr. w materiale zebranym w Kodeńcu występuje 
konsekwentnie. Podobną zależność można stwierdzić także w formach
aoc. sing, przymiotników rodzaju żeńskiego: pod akcentem uiu ( <  *-gję)
np. star'uju, £yvluiu, nońuiu, tfuiu-, poza akcentem u, np. d)ovhu
post^elu m laje, tluiu hłubloku stludńu oraz w formach nom. pl. wszyst
kich przymiotników: pod akcentem końcówki nieściągnięte, np. maftyie 
sank]$, 8u%}yie hoWy, Ruzdvianlyie Świat1 a, t]y ii ra$u%y, a poza akcen
tem ściągnięte, np. krytfovy dor'ohy, rosst1 ainy dor'oky. Akcent padający 
na końcówkę opóźnia proces kontrakcji, który w języku ogólno-ukraiń- 
skim już się zakończył, a w gwarze kodenieckiej dopiero się dokonuje 
po części również pod wpływem znanego ogólnie na tym terenie języka 
polskiego.

2. Przymiotniki rodzaju męskiego i nijakiego mają w gen. sing, za
wsze ogólnoukraińską końcówkę -oko, np. s pols’koko, bez druhoho, per- 
Soho t]oho sobe svloho koVegu. Przymiotniki na rodzaj żeński w gen. sing. 
upowszechniły końcówkę -eii (wobec og.-ukr. -oii), np. majWeii zemVi, 
ma$e\i to ne buVo, $ £lytńeii, raz'oveii, kVemky zeVezneii, nem1 a b]aby 
spravedlHveii, d)obreii. To samo odnosi się do zaimków rodzajowych 
i liczebników porządkowych, np. do t'eii, do $)onky sveii || svo\eii, ia 
tak'eii &uk)aju, z iak^eii r^acyji, odn'eii pVusky, do dr'uheii, ale: s'amoji, 
ne buVo n'akSop, czy: tfytnoii || iyHńeii. Te ostatnie formy wskazywałyby 
na początek szerzenia się w gwarze form z ukraińskiego języka ogólnego. 
W  gwarach południowo-ukraińskich i w języku literackim upowszechniły

11 Por. E u r a s z k i e w i c z :  Szkic polon izu jącej się gwary s. 150.
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się końcówki przymiotników twardotematowych ze staroruekiego *-ojS, 
np. *dobrojS, w gwarach północno-ukraińskich, a w tym i w gwarze Ko- 
deńca upowszechniła się dawna końcówka gen. sing. przymiotników 
miękkotematowych str. *-ejS, np. *synejS na wszystkie przymiotniki14.

3. Przymiotniki na rodzaj męski i nijaki mają w dat. sing. końcówkę 
-omu, np. ких'агёупоти. су star'omu су nov'omu, t ]omu d'obromu, ves]wl- 
nomu hospodar'ovy. Bat. sing. i loc. sing. przymiotników żeńskich mają 
ogólno-ukraińską końcówkę, wywodzącą się z str. *-oi, z nieco innym jed
nak wokalizmem (bez ikawizmu *6 >  i), np. lubui mamy15, dobrui mamy15, 
po tep'erySnoi m'odie, v tak'oi maś'yńe, f  toi spr'avy.

4. O formach acc. sing. rzeczowników żeńskich zob. wyżej.
5. Końcówka form instr. sg. przymiotników na rodzaj męski i nijaki, 

np. mertv'ym snom, s tym dlobrym 6ólov]iehom sprowadza się do ps. koń
cówki *-yimb (str. -уть), np. ps. *dobryimb, str. dobrymb. Jest ona różna 
od końcówki loc. sing. tychże przymiotników, np. na с’йот grunty, 
v Seńskom poVovy, v odn]om mes’c’u, v dvaic’letom г'ос’е, v гакио'т seVte, 
która znów dokładnie odpowiada staroruskiej końcówce -оть, np. dobrormlł .

W  instr. sing. przymiotników na rodzaj żeński upowszechniła się 
końcówka charakterystyczna dla dawnych tematów miękkich -eiu

ps. *-eję), np. za dum'eiu holov'oiu, tforna z rab'ej,u; czasem trafi 
się już forma z końcówką, która cechuje język ogólnoukraiński i wy
wodzi się z dawnych tematów twardych -oiu, np.: z druho\u te\u samoiu.

6. Gen. p l. i loc. pl. wszystkich przymiotników ma ogólnie znaną
w języku ukraińskim (i polskim) końcówkę -y% *-y ixb), nP- p^avo-
sl'avnyx, s krup гаМ'еппух, v v'yśśix §k'ołax-

7. Dat. pl. przymiotników kończy się na -ym, np. molodym l'udum, 
XoroSym dteuóynam itp.

8. Instr. pl. -ymy, np. mólod'ymy, derevńan'ymy.
9. Zaimki rodzajowe mają takie same końcówki, jak w odpowiednich 

przypadkach przymiotniki.
10. Odmiana poszczególnych zaimków osobowych w gwarze kode- 

nieckiej przedstawia się następująco:
1. osoba: \a; z т'епе, теп'е; теп'ге; Ъ'аёугю теп'е, na т'епе; zo тп'о{и
2. osoba: ty; s t'ebe, teb'e; tob'w; s tob'o\u; na tob'te
3. osoba: masc.: vuon || vuen; joh'o, гот'и || гет'и; zapros'yli \oh'o

neutr.: von'o, joh'o, гот'и || гет'и; ioh'o
fem.: von'a; do \\'e\i, iepć kuoń; io i fstyd bul'o; jej1 e; z ń'e\u.

14 O. P. B e z p a l k o  i in.: I storyczna hramatyka ukrajinikoji mowy. Kijów 1057, 
88. 274 -  2 76.

11 Z napisów na nagrobkach kodenieckiego cmentarza prawosławnego.
14 B e z p a lk o  i in .: op. cit., e. 281.
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1. osoba p l.: my, do nas, nam, z n'amy, v nas
2. osoba p l.: v'tete || vy, do vcm , vam, z vamy, v vas
3. osoba p l.: von'y, iix , iim  || ièm, z i}emy || z Pimy, v iix  || v nyx-

K O N IU G A C J A

1. In f in it iv u s .  Forma infmitivu wszystkich czasowników kończy 
się na -ty np. zfesty, mr'ygaty, dr'apaty, rospVesty, prod'aty, 
palHty8’a. K iedy z formantem słowotwórczym infinitywu zbiegnie się 
spółgłoska tematyczna Tc, wtedy grupa spółgłoskowa Tct przechodzi zgod
nie z rozwojem języków wschodnio-słowiańskich w 6, np. spe&y (ps. 
*pekti), zretfys’a, navolo&y. Gdy znów temat czasownika kończy się na 
h ^  *g, wtedy powstaje grupa spółgłoskowa x&-> np. b'iex&y 'biec5, odax&ys’a, 
lexfy 'lec’ ; jest to pewnego rodzaju wyrównanie do bliskich fonetycznie 
zakończeń infinitywu typu peë'y z zachowaniem jednak spółgłoski te
matycznej 17.

2. Czas te ra źn ie js z y . Czasowniki I  i I I  koniugacji prasłowiańskiej 
mają w formach 1. osoby sing, końcówkę -u (ps. *-ę), np. nes'u, ber'u, 
xcu, pryx'o$u, mólo&u, robVu, lubï'u, zVaplu, dr'apaiu, c ']epaiu, znaiu, 
maiu. Tak w 1. osobie sing., jak i w 3. pl. czasowniki dawnej koniugacji 
na -i-, których temat kończył się na -i- po spółgłosce wargowej, zacho
wały l epentetyczne, np. robVu, lubPu, zla'plu, r 1 oblat, Publat. Obok 
normalnej formy mohu 'mogę’ spotkać można również postać wyrów
naną do form innych osób: m'oZu (ogólno-ukraińskie wyrównanie). Cza
sowniki dawnej koniugacji spółgłoskowej kończą się w 1. osobie sing. 
na -m, np. jiem, dam, ale: ia ie 'jestem’ .

W  2. osobie sing, obok powszechnej końcówki -eś (czasowniki dawnej 
koniugacji I), np. ber'eë, dr'apaieë, vez'eë, ne oëuTc'ajeë, vhan'eë 'zgad
niesz’ , v'oz’meë lub -yë (czasowniki dawnej koniugacji I I ) ,  np. lubyë, 
xodyi, nosyS, spotkałem jedną formę z końcówką dawnej koniugacji 
spółgłoskowej: ëëo das'y to von'o zies’c\

W  3. osobie sing, czasowniki dawnej koniugacji na -e- mają formy 
z zanikiem końcowego *-tb, np. sprad'es’a i  ss'uëe, vez'e, rosPe, p'ole 'piele’ , 
boron]u{e. Końcowe - i  zachowują natomiast czasowniki dawnej koniu
gacji I I  (na -i-), np. m'usyt, leZ'yt, pr'osyc’c’a, sPélits’a, m'oëyt, 'ostryt, 
boPit, b'aëyt. Czasowniki koniugacji spółgłoskowej zachowują dawne 
postaci fonetycznie zmienione na -sV, np. ies’c’ 'je ’ , das'c’ 'da’ , ale: ie 
'jest’ .

W  1. osobie pl. dominuje ogólno-ukraińska końcówka -mo, np. y£o- 
dymo, xcem'o, v'arymo, li&ymo, m'uâymos’a, spymïo, hr'ajemo. ßzadziej 
spotykamy tu końcówkę -m, która kontynuuje konsekwentnie staroruską

17 Por. K u r a z z k i e w i c z :  Z  badań nad gwarami s. 105.
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i prasłowiańską końcówkę *-mb, np. dr]apaiem, m ]aiem, p loidom, iduom || 
i d e m o jest to jedna z cech archaicznych naszej gwary.

Formy 2. osoby pl. kontynuują konsekwentnie dawną końcówkę 
*-te, np. dr^apaiete, vliete y^odyte, b]aóyte, m laiete, xcet'ie.

W  formach 3. osoby pl. zachowało się we wszystkich wypadkach koń
cowe - t, np. berlut, nazynaiut, nes]ut, touk^ut, r l obiat, tHeSats'a, s]udat, 
i [ez’d’a t.

3. Czas p rze sz ły . Czas przeszły (praeteritum) w gwarze kodenieckiej 
ma obecnie dwojakie formy:

1. powstałe z połączenia part. praet. act. I I  z odpowiednimi zaimkami 
osobowymi (z zupełnym brakiem końcówek osobowych), np. (1. os. sing.:) 
ia v'ys’iiaw vseń ov]es, iapod ]er, ia ot8yv)yła, ia prys’ahl]a\ (2. osoba sing.:) 
ty stoi^aw, ty x°dlyw, ty n'esla, ty v]yińała\ (3. osoba sing.:) blos'un zdox, 
dytyna vmerVa, leteło, vyńluos, zav]ubs-, (1. os. p l.:) my puSVi, my i ]exali, 
my vyVazyli, my poplali-, (2. osoba p l.:) vlete mńe Wybrali, v]ete napeklH 
xleba, v]ete ne puzn]ali, my s^eiali-, (3. osoba p l.:) x°dlyli v dvox, pan'y 
posVali, nawiali, spalHli, obrobi1 eli, prohovl orurali. Podobne postaci form 
czasu przeszłego panują wyłącznie w ukraińskim języku literackim 
i w gwarach wschodnioukraińskich, a obocznie —  we wszystkich prawie 
gwarach ukraińskich i w polskich gwarach kresowych.

2. W  gwarze kodenieckiej występują również (o wiele częściej niż 
wyżej omówione) formy czasu przeszłego z końcówkami pierwszych 
i drugich osób obu liczb: .

Końcówką 1. osoby sing. jest -em ps. *jesmb) dla rodzaju mę
skiego, np. fóora kanarem, zdoin'evem, n a tlwvem, pod)erem, m1 uohem, 
vSem uplau, u kutlokem uViez oraz -am dla rodzaju żeńskiego, np. po\e- 
xalam, otÓyn[ylam, skólot]ylam masła, napektam.

Formy 2. osoby sing. mają końcówki -es' ps. *jesi) dla rodzaju 
męskiego, np. stoi]aves’, ?nlaves', narub]aves', zai)u6yvys's'a, vyVazyves' 
oraz -as' —  dla’ rodzaju żeńskiego, np. ot£ynlyłas’, hrHeilas’.

Jest to rodzimy archaizm18, który zachował się w tej postaci być 
może dzięki bliskiemu kontaktowi z językiem polskim, posiadającym 
identyczne końcówki w tych formach.

1. osoba pl. ma w czasie teraźniejszym dwie końcówki: -s'mo, która 
z pochodzenia jest formą osobową słowa posiłkowego *jesmb, np. pexa- 
lis'mo, puSlHs'mo, x°dlylis’mo itp. oraz -xmoi końcówka pochodzenia 
aorystycznego, formy z tą końcówką charakterystyczne są dla tej gwary 
i w najstarszym pokoleniu najczęściej używane, np. xod]ylixmo, orlalixmo, 
bulHxmo, po('ouklixmo, zml erzlixmo. Końcówka ta występująca często 
w zabytkach staroukraińskich, nie znana jest żadnej gwarze ukraińskiej

18 Por. ibid., s. 195.
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poza okolicą Kodeńca (mniej więcej teren dawnej gminy Krzywowierzba 
i część gminy Sosnowica). Mieszkańców Kodeńca i okolicy nazywają 
dzięki temu Chmakami, a ich gwarę —  xmac’^a mova19. Powstanie tej 
końcówki tłumaczyć należałoby tak: Forma aorystu słowa posiłkowego 
*byti —  by%omb, która na gruncie ukraińskim przekształciła się w byymo, 
w połąezeniu z formą part, praet. act. I I  zastępowała od najdawniejszych 
czasów dawny tryb warunkowy: robili byxom, robili by xmo. Końcowe 
-xmo mieszało się z praeteritowym -s’mo w dwu kierunkach: do form 
trybu warunkowego przenikała końcówka -s’mo (na miejsce -xmo), a do 
form czasu przeszłego trybu oznajmującego czasem dostawała się cząstka 
-xmo (na miejsce -s’mo). Końcówki te mieszały się ze sobą szczególnie 
w zabytkach ukraińskich X V I wieku. W  omawianej gwarze rozwój po
szedł w kierunku upowszechnienia aorystycznej z pochodzenia końcówki 
-/too, co wobec bardzo ograniczonego zasięgu terytorialnego takiego 
zjawiska językowego powoli ustępuje coraz więcej miejsca końcówce
o szerszym zasięgu terytorialnym s’mo. Takie same końcówki są
również w formach trybu warunkowego, np. puêlHbyxmo, ItoilHbyxmo 
tloie zrob]yli.

2. osoba pl. ma w czasie przeszłym końcówkę -s’le ( ^  ps. *jeste), 
np. v]yj,ńalis’te, movVelis’te, bulHs’te, s’leialis’te, vymetfalis’te.

4. Czas p rzy s z ły . Czas przyszły w gwarze kodenieckiej ma postaci 
dwojakie :

1). tworzone z połączenia odmiany słowa posiłkowego być w czasie 
przyszłym z part. praet. act. I I ,  np. bud1 u roblyu, bud1 u rob]yla, bludu 
ieła, ne b^udeS maw, ne bhide m ]ala, b]udut m )ie li;

2) utworzone z połączenia odmiany słowa posiłkowego być w czasie 
przyszłym z formą infinitiwu odpowiedniego czasownika, np. bud) u ro- 
b]yty (m. i f.), • tfudu i}esty, ne tfudu maty, von^a bud}e $yty bez ijedła, 
b]udem var^yty. Obie postaci występują równorzędnie, trudno byłoby 
mówić o dominującym rozszerzaniu się jednych czy drugich form.

5. T ry b  ro zk a zu ją cy . Osobne proste formy trybu rozkazującego 
mają tylko 2. osoba sing., 1. osoba pl. i 2. osoba pl.

W  formach 2. osoby sing. zachowuje się stara końcówka * - i w postaci 
-y, która bywa prawie zawsze akcentowana, np. tahn'y, x°^V  II X°^i 
zapiany, pomocy, idy, vûid'y, Sen'ys’a-, tylko prefiks vy-, który w języku 
ukraińskim zawsze bywa akcentowany, gdy czasownik ma aspekt do
konany20, ściąga akcent wyrazowy na siebie i wtedy końcówka impera
tywu -y nie jest akcentowana, np. v'yjdy, ale: idy, vûj,dly, vlyj,my, ale: 
pryim)y.

19 I. Ih n a t iu k :  Zamitky pro ukrajinśki howirky na Pidlaszszi. „Nasza K ultura”, 
nr 6 (14), W arszawa 1969, s. 13.

90 I. O h i je n k o : Ukrajinśkyj literatumyj nahołos. W innipeg 1962, ss. 166— 167.
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W  wypadku, gdy to * - i  stało po samogłosce, mamy dziś w rozkaź- 
niku np. śuklaj,, lyh^ai, fstavlai, vybyr* ai, ne fstyd)a^a, zmyłluj,s’a, 
ne $kodluj,, pryrubl]ui.

Końcówka 2. osoby ag rozkaźnika - i może zaniknąć, np. s’ted, dustlań, 
ied, pozlyó, x°d, źlap. Zanik tej końcówki obejmuje znacznie większą 
ilość czasowników niż w języku ogólno-ukraińskim. Fakt, że końcowe -y 
bywa zawsze pod akcentem, nasuwa przypuszczenie, iż zanik tej koń
cówki związany jest z miejscem akcentu wyrazowego.

Końcówką 1. osoby pl. imperatywu jest -mo, końcówką zaś 2. osoby
p l .  te, różne jednak są losy spójki kończącej temat -i- oraz Spójka
*-i- zachowana jest w postaci -i- w czasownikach, gdzie to * -i- następo
wało po samogłosce, np. Suk^aimo, fstav]aimo, stu%a\mo\ &uk]aj,te lyb)ajta, 
krlaj,te, vybyr'iajte, rfieSaite.

W  pozostałych czasownikach dawnej koniugacji na -e- imperatywna 
spójka *-&- zachowana jest w postaci dyftongu -ie- lub monoftongu -V , 
np. nesHemo, voz'mliemo, zavez,]emo; nes^wte, skai\iete, sp t̂ete.

W  czasownikach dawnej koniugacji na -i- imperatywna spójka -i- 
została zastąpiona analogicznie do koniugacji na -e- spójką *-£-, której 
kontynuacją jest dyftong płaski, np. rob^wmo, yod^wmo, rotftete, x°d'[wte. 
Charakterystyczną tutaj rzeczą jest zachowany zawsze akcent na spójce, 
kontynuancie str. kiedy akcent pada na dalszą sylabę tematu, spójka 
ta wypada, np. poVo£mo, y^odmo || yodHemo, zaklHMe, pov]Tea’te, zVapte, 
odr t̂eSte, yotte || yodtete.

Dla osób 1. sing., 3. sing. i 3. pl. formy imperatywu złożone są z party
kuły ney ( =  niech) i formy czasu teraźniejszego odpowiedniego czasow
nika, np. neh zoWaóu, nex %t° skaSe, nex tag b\ude, neh vd)ary t, nex nas roz- 
V ućuiut.

W N IO SE K  KO ŃCO W Y

Przedstawiony tu system fleksyjny ukraińskiej gwary Kodeńca re
prezentuje całą tzw. gwarę „chmacką” , która wchodzi w skład ukraiń
skich gwar północno-zachodnich, znanych ze swojej archaiczności w sto
sunku do ukraińskiego języka literackiego. System fleksyjny gwary 
kodenieckiej (i w ogóle: chmackiej) kontynuuje fleksję staroruską z tymi 
zmianami, jakie zaszły w języku ogólno-ukraińskim w ciągu wieków. 
W  niektórych jednak wypadkach rozwój fleksji tej gwary poszedł wła
snymi drogami, niekiedy widać w rozwoju fleksji gwary kodenieckiej 
pośredni wpływ sąsiadującego i powszechnie znanego na tym terenie 
języka polskiego na zachowanie czy też ukształtowanie się pewnych 
końcówek.
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РЕЗЮ М Е

В настоящей статье автор рассматривает окончания при склонении имен 
существительных и прилагательных, местоимений, а также при спряжении 
глаголов в одном из украинских подлясских говоров на примере с. Кодэнец, 
Парчевского уезда (повята), люблинского воеводства. Говор этого села вхо
дит в состав так называемого „хмацкого говора”  (от не встречающихся в дру
гих украинских языковых районах окончаний 1 лица множ. числа, прошедшего 
времени — „хм о” , например ходылихмо, давалихмо||мы ходыли, мы давали).

Флексия коденьского говора является фактически продолжением системы 
окончаний староукраинского языка, в некоторых случаях она очень архаи- 
ческа, например, имя существительное среднего рода типа вэсиеле (в сравнении 
с общеукраинским вешлля), именительный падеж единств, числа маты, 
родит, падеж единств, числа — матэр, прош. время типа ходылисьмо хо
дылихмо, повелительное наклонение типа нэсемо, нэсете и т. п.

В некоторых случаях наблюдается влияние польского языка на развитие 
и прежде всего на сохранение некоторых окончаний, напр, на формы прилага
тельных муж. рода в именит, падеже, единств, числа — добры, чисты (в срав
нении с общеукраинским — добрый, чистый), на глагольные формы прошед
шего времени типа казавэм, стоявэсь, поехалам, нэслась.

На развитие окончаний коденецкого говора влияет, по мнению автора, 
также место ударения в слове. Наиболее ярко это проявляется в окончаниях 
именит, и винит, падежей единств, числа прилагательных жен. и средн. рода, 
а также именит, множ. числа всех прилагательных (старые полные формы 
сохраняются только  под ударением, новые всегда кратки вне ударения). 
Влияние места ударений на развитие окончаний наблюдается также в пове
лительном наклонении глаголов (суффикс, являющийся продолжением ста
рых -1- или-е- сохраняется только под ударением).

R É SU M É

L ’auteur de cet article s’occupe des désinences flexionnelles de la 
déclinaison des substantifs, adjectifs et pronoms et de la conjugaison 
des verbes dans l’un des dialectes ukrainiens —  celui du village Kodeniec 
du district de Parczew. Les habitants de ce village parlent le „dialecte 
chmacki” (cette dénomination provient de la désinence de la 1-e pers. 
pl. de l’imparfait -%mo, p. ex. davàli%mo (nous marchions,
nous donnions), appartenant aux dialectes nord-ukrainiens.

La flexion du dialecte en question continue en principe l ’état de 
l’ancien dialecte ukrainien. Dans certains cas elle est très archaïque, 
p. ex. les substantifs neutres du type vesiele (à côté de l ’ukrainien litté



Système flexionnel dialecte ukrainien du village Kodeniec 15

raire vesilla), nom. sing. maty, gen. sing. mater, praeteritum du type 
%odÿliêmo || xodÿlixmo, imperativa du type nesîèmo, nesïète, etc.

Dans certains cas nous y  voyons l ’influence intermédiaire de la langue 
polonaise qui est généralement connue dans cette région. Cette influence 
s’exerce sur le développement et surtout sur la conservation de certaines 
désinences, p. ex. les formes doubles des adjectifs nom. sing. masc. en -y : 
dobry, fysty (à côté de l ’ukr. litt. dobryj, fystyj), les formes verbales du 
praeteritum du type kazâvem, stoiâves, poiexalam, vieslas'.

À  notre avis, aussi la place de l ’accent polonais dans le mot exerce 
son influence sur le développement des désinences flexionnelles du dialecte 
de Kodeniec. Cela se fait voir le plus clairement aux désinences nom. et 
acc. sg. des adjectifs féminins et neutres et nom. pl. de tous les adjectifs (les 
anciennes formes non-contractées se conservent uniquement sous l ’accent, 
les nouvelles formes contractées sont toujours en position inaccentuée). 
L ’influence de l ’accent dans le mot sur le développement des désinences 
flexionnelles se voit aussi à l ’impératif des verbes (l’ancien *-i- ou *-ê-, 
qui précède les désinences, se conserve uniquement sous l ’accent).
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