


Wykład prof. Barbary Falińskiej 
W dn iu 15 l i s topada w mie jsk im O ś r o d k u Kultury wyg łos i ła wyk ład pa-

ni prof. Barbara Fal ińska. 
Zapros i ł a pan ią pro fesor I rena Horban, prezes Pruszkowsk iego Towa-

rzystwa Ku l tu ra lno - N a u k o w e g o . Pre lekc ja na temat „Gwara a język litera-
cki" by ła ba rdzo in teresująca. 

Język l i teracki to m o w a ludzi wyksz ta ł conych , gwarą porozumiewa ją 
się ludzie prośc i , z ludu. W e d ł u g pan i p ro fesor gwary n ie należy się wsty-
dzić - jest p iękna i należy ją ku l t ywować. 

Na zakończen ie w y k ł a d u pan i Fal ińska przeczyta ła tekst napisany 
gwarą kurp iowską , który pozwo lę sob ie przy toczyć: 

Stworzenie świata 
- Jek Pan Bog stworzul śwat, posioł na niem wsystkie trowy, ksiotki ji 

drzewa. Pozakopywał co mog pod ziań - wangiel, złoto,śrebro ji jenne ko-
stowności - ji wtedy stworzuł stworzania, a na samym końcu cłozieka. Łu-
staziuł wsystkech w jedan rządek, zeby było sprazicdlizie ji posiedo: 

- Zieta, zc jestam spraziedliwy. Daja wom wsystkam jednakowo dłu-
gość życia - po 20 lot. Co ty na to? 

Psiersy łodezwał sia cłek: - No, niech tam bandzie. 
Drugi łodezwał sia koń: - Panic. Ty zies, jek to konioziu na śwecie. Cyz jo 

wytrzymom 20 lot? Jek banda musioł tak pracować jek koń, mnie wystarcy 10. 
- Chto chce te drugie 10? 
- Jo - lodpoziedzioł cłek. 
Trzecia łodezwała sia krowa: - Panie, cyz jo wytrzymom 20 lot? Ty zies, 

Panie, jęki jest żywot krowy. Całe życie chto bandzie chcioł, to bandzie 
ma dojul. Mnie starcy 10 lat. 

- Chto chce te 10 lot? - zapytoł znowu Pan Bog. 
- Jo, Panie - lodpoziedzioł cłek. 
Cwarto łodezwała sia śwynia: - Panie, jeżeli jo mam żyć 20 lot jek ta 

śwynia, to dla mnie ji 10 lot za długo. 
- Chto chce te 10 lot? - znowu zapytol Pan Bog. 
- Panie, jo - lodpoziedzioł ciek. 
Psiąty lodezwoł sia psies: - Panie - poziedo - Ty zies najlepsiej, co to 

psieski żywot. Mnie wystarcy 10 lot. 
Ji znowu Pan Bog zapytoł: - Chto chce te 10 lot? 
Ji znowu lodpoziedzioł cłek: - Jo, Panie. 
Łoslalnio łodezwała sia małpa: - Panie, jestem przez wsystkich pogor-

dzono. Cy ja moga wytrzymać na śwecie, jek ta małpa, przez 20 lot? Mnie 
starcy 10 lot. 
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Spojrzoł Pan Bog na cłozieka ji jesce raz zapytoł: - Chto chce te 10 
lot? 

Spojrzał tedy ji cłek na Pana Boga ji po cichu poziedzioł: - Wezna, Pa-
nie. 

A Pan Bog do niego poziedzioł: - Zapaniantaj - som tego chciołeś. 
I tera na tam śwecie jest tak: 
Jak cłek łurośnie, lozani sia, bo juz przezuł lata cłece ji pracuje jak 

koń, zeby sia dorobzieć, nieć jek najziancej i przyset cas - mo dzieci. Tan 
na portki, tan na sukanka, tan na rower, tan na dom - każdy doi jek moze. 

T o so te lata krozie... 
Juz dzieci majo dzieci, 'a ciągle chco łod łojca. Łociec nie moze zdązeć 

zarobziać, zacyno łosukiwać, łgać. 
T o so te lata śwyńskie... 
Juz sia podstarzoł, nie bardzo moze robzieć, kręci sia po jizbzie, 'a do 

dzieci przychodzo goście ji młodam sia nie podobo. Krzyco na niego: -
Won! Pódzies stąd ... na dwór! -

To so lata psie... 
Przychodzi starość: Wygoniajo z domu. Jidzie do drugiego syna, 'a tan 

patrzy przez łokno ji mozi: - Gdzie to stara małpa sia tu wiece. -
To so te małpsie lata... 
Ji nawet nie może narzekać, bo tak som chcioł. 
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