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ZMIANY OBRAZU REGIONU WE WSPÓŁCZESNEJ
POLSZCZYŹNIE

Autorka stawia pytanie: jaki obraz regionu funkcjonuje we współczesnej polszczyźnie, czy obraz ten ulega ewolucji, a jeżeli tak, to w jakim kierunku? Jako podstawę
analiz wykorzystuje dane zebrane ze słowników języka polskiego, materiały ankieto
we zgromadzone w roku 1990 i 2000 (ASA 90 i ASA 2000) oraz teksty publicystyczne
opublikowane w latach 1990-2003. Ich analiza prowadzi do wniosku, że chociaż region
wciąż jest postrzegany głównie w aspekcie kulturowym, jako obszar mający specyficz
ne tradycje, obyczaje, język, to na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wzrosło znaczenie
czynników społecznych i bytowych — w wizerunku regionu akcent kładziony jest na to,
że jest to obszar samorządny, niezależny, ośrodek działalności przemysłowo-gospodarczej. Równocześnie w obrazie regionu podkreśla się ubóstwo materialne mieszkańców,
biedę i bezrobocie. Pojęcie regionu w ciągu ostatnich dziesięciu lat zdecydowanie upo
lityczniło się. W świadomości użytkowników współczesnej polszczyzny region przestaje pełnić rolę ośrodka kultury i nauki, a zaczyna funkcjonować jako ośrodek władzy
administracyjnej (samorządowej).

W ostatniej dekadzie XX wieku pojęcia regionu i regionalizmu, regionalizacji
stały się ważnym tematem w życiu społeczno-politycznym i w języku. Region stał
się przedmiotem opracowań językoznawców i literaturoznawców (Handke 1986,
Drawicz 1993: 209-215). Wcześniej interesowali się nim etnografowie, historycy
oraz geografowie. W czasach najnowszych do tego grona dołączyli politolodzy
i socjologowie.
Interdyscyplinarny przegląd badań nad regionem z różnych punktów widzenia
przedstawiła Kwiryna Handke w książce pt. Region, regionalizm — pojęcia i rze
czywistość (Handke 1993). Tom był rezultatem spotkania przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych, którzy zajmują się problematyką regionu i regionalizmu.
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Znajdują się w nim prace przedstawiające region i regionalizm w ujęciu kulturo
wym (Kłoskowska 1993: 97-104), szkice stricte językowe (Popowska-Taborska
1993: 173-180). Tekst pt. Pojecie „region” a symbolika „środka” autorstwa Kwi
ryny Handke (Handke 1993: 105-121) pokazuje, jak znaki językowe wpisują się
w przestrzeń społeczną i budują relacje przestrzenne i hierarchiczne. Autorka po
sługując się Eliadowskim pojmowaniem symbolizmu środka przenosi go na obszar
organizacji przestrzeni społecznej. Jej zdaniem „tylko w układzie opozycji wobec
środka / centrum daje się w pełni odczytać pojęcie region” (Handke 1993: 105).
Układa strony relacji z wyrazów bliskoznacznych, jako bliskoznaczniki środka
wymienia przede wszystkim centrum i nieco mniej jednoznaczne: ośrodek, sto
lica i metropolia. Po drugiej stronie relacji lokuje głównie: dzielnicę, prowincję
i region. Analizując językowe komponenty przestrzeni po każdej stronie opozy
cji (rzeczowniki — środek, centrum, stolica, prowincja, region, zaimki, przyimki
w funkcji przestrzennej) dochodzi do wniosku, że interesujące ją pojęcie regionu
sytuuje się po stronie nie-środka czy nie-centrum (Handke 1993: 107).
W tym szkicu przedstawię opis językowego obrazu regionu we współczesnej
polszczyźnie oraz spróbuję odpowiedzieć na kilka pytań: Jaki obraz regionu funk
cjonuje we współczesnym języku polskim oraz czy obraz ten ulega ewolucji, a je
żeli tak, to w jakim kierunku zachodzą zmiany? Podstawą analizy są dane systemo
we, materiały ankietowe zebrane w latach 1990 i 2000 (w skrócie ASA 90 i ASA
2000) oraz teksty publicystyczne z prasy polskiej (przede wszystkim z „Rzecz
pospolitej” (Rzecz), „Niedzieli” (Niedz), „Gazety Wyborczej”(GW), oraz z cza
sopism regionalnych „Tygodnika Nadwiślańskiego” (TN), „Regionu Jasielskiego”
(RJ)) opublikowane w latach 1990-2003.

1. Region w świetle danych systemowych współczesnego języka
polskiego
1.1. Etymologia słowa region

Większość znanych słowników językowych, terminologicznych, a także ency
klopedii leksem region wywodzi od łacińskiego rzeczownika rodzaju żeńskiego
regio, regionis oznaczającego 1. ‘kierunek, linię, położenie’; 2. ‘linię graniczną,
granicę, szczególnie linię zakreśloną przez augura na niebie’; a) ‘stronę świata’,
b) ‘okolicę, obszar, zakres, krainę, powiat, dzielnicę miejską’ oraz ‘kierunek w linii
prostej, linię prostą, ograniczenie’ (SEJŁ 1932) a także ‘stronę, dzielnicę, okrąg’
(ESWO 1939). Łaciński wyraz regio jest derywowany od czasownika rego, regere,
rexi, rectum ‘prostować, kierować’ (NSEJP 2003), także ‘rządzić, panować, regu
lować’ (SŁ-P 1983) a nawet ‘kierować w linii prostej’ (‘diriger en droit ligne’)
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(SEJŁ 1932). A zatem w nazwie region została utrwalona cecha kierowania, a na
wet rządzenia, wobec tego region jest to ‘coś, czym się kieruje, rządzi’.

1.2. Nazwa region —jej synonimy i opposita

Słownik synonimów Andrzeja Dąbrówki, Ewy Geller i Ryszarda Turczyna
(1993) rejestruje bogatą listę synonimów zastępujących leksem region, są to:
prowincja, rejon, strefa, okolica, obszar. Najstarszym, najbliższym semantycznie
i najbardziej obciążonym aksjologicznie jest zapożyczony z języka łacińskiego
leksem prowincja (łac. provincial prymarnie oznaczający ‘jednostkę podziału ad
ministracyjnego, kościelnego lub zakonnego’, sekundamie ‘część kraju, nieduże
miasto, wieś oddalone od stolicy, zapadły kąt’ (SJP Dor.).
Obecnie wyraz prowincja, ze względu na zmianę zakresu znaczeniowego (pro
wincja straciła realną motywację w rzeczywistości, ponieważ zanikły prowincje
jako jednostki administracyjne) funkcjonuje jako synonim podrzędności wobec
centrum, np. stolica : prowincja. Negatywną waloryzację wyrazu podstawowego
prowincja oraz pochodnego od niego prowincjonalizm uwydatniają związki fra
zeologiczne, które charakteryzują prowincję jako ‘miejsce położone z dala od cy
wilizacji, pozbawione kontaktu z szerokim światem’, ‘miejsce do którego trudno
dotrzeć’ np. daleka prowincja, zas'niedziala prowincja, głucha prowincja, zapadła
prowincja, prowincjonalna głusza (SJP Dor.).
Negatywne wartościowanie zawierają także odpowiednie określenia z przy
miotnikiem prowincjonalny, np. gęś prowincjonalna ‘lekceważąco o kobiecie
ograniczonej umysłowo, naiwnej (zwłaszcza o pochodzącej z prowincji)’ (SJP
Dor.) implikujące ociężałość intelektualną mieszkańców z prowincji (zwłaszcza
kobiet), ich naiwność, bezmyślność, a także brak ogłady, obycia, nieporadność ży
ciową i niezgrabność, np.: Jest głupią, prowincjonalną gęsią [...] zaczytuje się
bezmyślnymi romansami, czeka na jakiegoś urojonego bohatera i kochanka (cytat
z „Przeglądu Kulturalnego”). Negatywne wartościowanie dotyczy także ubioru lu
dzi z prowincji, który często uważa się za niemodny, przestarzały i pozbawiony
dobrego smaku, np. prowincjonalny gust, prowincjonalny strój (SJP Dor.).
W synonimicznych nazwach: prowincja, rejon, strefa, okolica i obszar został
utrwalony obraz regionu jako przestrzeni geograficznej, obszaru o mniej lub bar
dziej sprecyzowanych rozmiarach i granicach lub też części obszaru, przeważnie
przeciwstawianej całości.
W Słowniku antonimów Dąbrówki, Geller i Turczyna (1996) region jest prze
ciwstawiany następującym leksemom: kraj, stolica, metropolia, centrum.
Leksem kraj oznacza ‘obszar zamieszkany, stanowiący zazwyczaj samodzielną
całość państwową’ i ‘terytorium wyróżniające się położeniem geograficznym,
jakimiś właściwościami terenowymi’ (SJP Dor.).
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Z kolei stolica (dawny stolec) oznacza ‘główne miasto w państwie, częściej
miasto, w którym znajduje się siedziba rządu’ (SJP Szym.) również metropolia to:
‘główne miasto dawnej prowincji lub kraju, [i dodatkowo] najważniejszy ośrodek
kulturalny, ekonomiczny’ (SJP Szym.) zaś centrum to: ‘środkowa część czegoś;
środek’ (SJP Szym.). Wymienione leksemy stolica, metropolia i centrum tworzą
pole semantyczne przeciwstawne do regionu i wiążą się one bezpośrednio nie
z pierwotnym znaczeniem ‘środek’, lecz ze znaczeniem wtórnym ‘główny, naj
ważniejszy’ konotując zdecydowanie pozytywne wartościowanie. Ten typ warto
ściowania egzemplifikuje sfrazeologizowane wyrażenie: zasiąść na stolicy ‘objąć
rządy, wysokie stanowisko’.
W opozycjach pojęciowych kraj : region, stolica : region, metropolia : region
oraz centrum : region drugi człon opozycji występuje jako podrzędny człon rela
cji. Wobec tego region zostaje usytuowany poza środkiem w określonej przestrzeni
społecznej, stanowi podrzędną jednostkę tej przestrzeni, posiada niższą pozycję,
mniejszą niezależność, władzę i nie tworzy całości państwowej. Tym samym re
gion zostaje pozbawiony tych wszystkich atrybutów i komponentów, które charak
teryzują kraj, stolicę, metropolię i centrum (por. Handke 1993: 107).
1.3. Region w XIX- i XX-wiecznych
źródłach leksykograficznych

Wyrazu region nie wymienia Słownik języka polskiego M. Samuela Lindego
(1814). Po raz pierwszy leksem region odnotowuje Słownik języka polskiego
M. Orgelbranda (1861), tzw. wileński, podając jedynie regjon (z łac.) ‘wielka
przestrzeń na ziemi, w powietrzu lub na niebie’. Definicja podaje dwie cechy
regionu: wielkość (region to wielka przestrzeń) oraz lokalizację (region występuje
na ziemi, w powietrzu, na niebie). Dominuje ujęcie regionu od strony fizykalnej
i lokatywnej.
Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (1968) objaśnia re
gion jako: ‘obszar odznaczający się charakterystycznymi cechami (np. geograficz
nymi, etnograficznymi, gospodarczymi) wyróżniającymi go od innych obszarów;
dzielnica, okolica; strefa, pas’. Definicja uwzględnia w znaczeniu regionu nową
cechę: ‘wydzielenie, wyróżnienie spośród innych obszarów’. Sygnalizuje, ale nie
precyzuje region w trzech aspektach: fizycznym wskazując na cechy geograficzne,
kulturowym — cechy etnograficzne i bytowym — właściwości gospodarcze.
Słownik języka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka (1979) silniej eks
ponuje cechę ‘wydzielenia’ definiując region, jako: ‘wydzielony, stosunkowo jed
norodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami na
turalnymi lub nabytymi’. Definicja wydobywa kilka dalszych szczegółowych cech,
są to: jednorodność regionu, posiadanie naturalnego krajobrazu (cechy naturalne),
posiadanie cech powstałych w wyniku ingerencji człowieka (nabytych).
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W Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny pod red. Haliny Zgółkowej (1998) pod hasłem region znajdujemy następujące objaśnienie: ‘określony te
ren wyróżniający się zespołem cech krajobrazowych lub nabytych, wynikających
z działalności człowieka; część terytorium nazywana często imieniem własnym’.
Definicja odnotowuje nowy element w znaczeniu regionu, mianowicie: ma on na
zwę własną (imię własne).
Inny słownik języka polskiego pod red. Mirosława Bańki (2000) rozwija zna
czenie regionu do dwóch, dając im następującą eksplikację: region = rejon 1. ‘ob
szar o określonych cechach charakterystycznych, np. krajobrazowych, etnograficz
nych lub gospodarczych’; 2. ‘rejon, sfera, obszar’.
Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza (2003)
również notuje dwa znaczenia opisywanego leksemu, zgodnie z którymi region,
to: 1. ‘wydzielony, stosunkowo jednorodny obszar odróżniający się od terenów
przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi’, 2. ‘jednostka po
działu administracyjnego najwyższego stopnia mająca zazwyczaj dużą samodziel
ność zbliżoną do autonomii’. W znaczeniu omawianego leksemu zostaje utrwalo
ny nowy komponent, który wskazuje, że region ma znaczną samodzielność, ale nie
jest niezależny.
W świetle przytoczonych danych został wyróżniony podstawowy model regio
nu — model zorganizowanej przestrzeni, zgodnie z którym region to ‘obszar, który
jest wydzielony (wyróżniony) z pewnej większej całości’.
Wszystkie wyróżnione tu komponenty znaczeniowe regionu funkcjonują w rze
czywistości w ścisłej zależności. Nie wszystkie jednak są potrzebne do tego, by
region mógł istnieć. Za cechy najsilniej utrwalone w znaczeniu regionu można
uznać: ‘bycie obszarem’, ‘wyróżnienie, oddzielenie go od innych obszarów’ oraz
‘specyficzną jednorodność krajobrazu (naturalnego lub nabytego)’. W poszczegól
nych definicjach te elementy są różnie zhierarchizowane, odpowiednio do charak
terystycznych dla epoki czy ideologii sposobów patrzenia i myślenia o regionie.
W starszych słownikach XIX-wiecznych zostaje położony nacisk na właściwości
fizyczne regionu, jego wielkość, usytuowanie w przestrzeni, natomiast współcze
sne słowniki akcentują głównie w znaczeniu region jego ograniczenie terytorialne
oraz własności przyrodnicze.
W definicjach słownikowych dominuje powszechne i niespecjalistyczne rozu
mienie regionu, które ujawnia się przy tworzeniu rodzaju nadrzędnego. W przed
wojennych słownikach jest to: przestrzeń, okrąg, okolica, natomiast słowniki po
wojenne wymieniają: obszar i terytorium. Głównym składnikiem znaczenia leksemów przestrzeń, okrąg, okolica, obszar i terytorium jest cecha ‘ograniczenia tery
torialnego’ i ‘posiadania granic’, wg SJP Szymczaka bowiem przestrzeń to: ‘roz
ciągłość objęta jakimiś granicami’, okrąg to: ‘przestrzeń zamknięta linią kolistą,
zaś okolica to: ‘obszar rozciągający się dookoła jakiegoś miejsca, stanowiący je
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go otoczenie’. Podobnie obszar, definiowany jako: ‘ograniczona część przestrzeni,
zwykle dużych rozmiarów’ i terytorium: ‘obszar ziemi o określonych granicach’.
Źródła leksykograficzne rejestrują kilka znaczących zmian w rozwoju seman
tycznym leksemu region. W XIX-wiecznych słownikach region postrzegany jest
głównie w aspekcie lokatywnym (lokalizacja) i fizykalnym (wielkość, krajobraz,
geografia). Leksykony XX-wieczne uzupełniają opis regionu o aspekt kulturo
wy (etnografia), bytowy (gospodarka) i polityczny (organizacja administracyjna)
wzbogacają jego charakterystykę o nowe szczegółowe elementy semantyczne, np.,
że region ma nazwę własną i że oprócz naturalnych cech krajobrazowych ma tzw.
cechy nabyte, będące rezultatem działalności człowieka oraz jest samodzielny, ale
nie autonomiczny, jak państwo czy kraj.

1.4. Derywaty słowotwórcze

Grupa derywatów pochodna od leksemu region jest bardzo liczna i dla obrazu
regionu dość interesująca, bowiem rejestruje obok cech relacyjnych także cechy
jakościowe. Znaczenie rzeczownika regionalizm jest w definicjach słownikowych
o wiele bogatsze, wykracza poza cechy relacyjne. Według SJP Dor a także pozosta
łych współczesnych leksykonów języka polskiego, m. in. SJP pod red. Szymczaka,
PSWP pod red. Zgółkowej regionalizm to: l.‘ruch umysłowy dążący do ożywie
nia życia kulturalnego i naukowego poszczególnych dzielnic kraju, do pogłębie
nia wiedzy o ich kulturze, zachowania ich indywidualnego charakteru’; 2. ‘kultu
ra regionu’; ‘zespół cech charakterystycznych dla danego regionu’; 3. jęz. ‘cecha
wymowy, forma gramatyczna, wyraz lub konstrukcja składniowa właściwe mowie
pewnego regionu (pewnej okolicy) kraju, niekiedy upowszechnione w języku ogól
nym’ (SJP Dor.); regionalizacja ‘planowy podział na tereny, obszary wyróżniają
ce się zespołem cech krajobrazowych lub nabytych, wynikających z działalności
człowieka’ (PSWP), makroregion ‘region gospodarczy obejmujący kilka jednostek
administracyjnych (w systemie regionalizacji ekonomicznej kraju)’ (SJP Szym.);
mikroregion ‘mały region ekonomiczny (zwykle odpowiadający wielkości dawne
go powiatu)’ (SJP Szym.); subregion ‘część regionu wyodrębniona ze względu na
charakterystyczny zespół cech fizycznych, etnograficznych, gospodarczych’ (SJP
Szym.).
W treści semantycznej derywatów słowotwórczych regionu można odnaleźć
dowody obecności cech, które nie zostały utrwalone w słownikowych definicjach
regionu, a mianowicie: jest on planowo wydzielony spośród innych terenów (re
gionalizacja makroregion, mikroregion, subregion), ma specyficzną kulturę (regio
nalizm w znaczeniu 2, regionalista), jego mieszkańcy mówią charakterystycznym
językiem (regionalizm w znaczeniu 3, regionalista).
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1.5. Zestawienia

Utarte sfrazeologizowane zestawienia zebrane w słownikach potwierdzają
utrwalenie w znaczeniu słowa region wymienionych już cech, a także przedsta
wiają ich uszczegółowienia w odniesieniu do pewnych określonych aspektów ży
cia. W wysokim stopniu dotyczą one płaszczyzny kulturowej (tradycja, zwyczaje,
język, tańce, muzyka, literatura, wymowa, ubiory): regionalne zwyczaje, regional
na tradycja, regionalna sztuka, regionalna literatura, regionalne tańce (PSWP),
telewizja regionalna, twórcy regionalni; strój regionalny ‘strój ludowy, właściwy
danemu regionowi’ (SF); czasopismo, wydawnictwo regionalne ‘czasopismo prze
znaczone dla danego regionu’ (SF); muzeum regionalne ‘zawierające eksponaty
związane z regionem’ (SF); rozgłośnia regionalna ‘mająca zasięg ograniczony do
danego regionu, działająca w danym regionie’ (SF); regionalna historia ‘dzieje
regionu, miasta itp. stanowiące z reguły fragment historii narodowej’ (PSWP); wy
mowa regionalna-, izba regionalna ‘zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na
wsiach, placówka gromadząca dokumenty, zabytki i pamiątki związane z historią
i tradycją regionu’ (PSWP) w nieco mniejszym stopniu przymiotnik regionalny
jest stosowany do płaszczyzny bytowej: potrawy regionalne ‘potrawy charaktery
styczne dla danego regionu’ (PSWP), a także do płaszczyzny społecznej: regional
ny patriotyzm ‘przywiązanie do miejsca (miasta, województwa, wsi), z którego się
pochodzi lub z którym odczuwa się szczególny związek uczuciowy’ (PSWP).
Sfrazeologizowane zestawienia zawierają zdecydowanie pozytywne warto
ściowanie regionu. W części przykładów synonimem przymiotnika regionalny jest
przymiotnik lokalny, np. telewizja regionalna/ telewizja lokalna; programy regio
nalne/ lokalne telewizyjne, radiowe. Często używa się także jako jednoznacznych
określeń: patriotyzm regionalny/patriotyzm lokalny (PSWP).
Cechy charakteryzujące region mają jednak różny stopień stabilizacji. Spośród
cech przypisanych regionowi wysoki stopień stabilizacji wykazują cechy fizyczne
podkreślające w pierwszej kolejności jego ‘ograniczenie terytorialne’, polegające
na ‘planowym wydzielaniu regionu z pewnej całości’, następnie znajdują się cechy
wskazujące na jednorodność regionu, ‘istnienie na obszarze przez niego zajmowa
nym naturalnego krajobrazu, bądź krajobrazu ukształtowanego przez człowieka’
oraz ‘nadanie mu nazwy własnej’ (imienia własnego, np. region mazowiecki, itp.)
W tle pozostają dwie cechy wskazujące na ‘położenie’ oraz ‘wielkość’ regionu.
Zgodnie z tą drugą region jest mniejszy od kraju, ale większy od okolicy, wsi czy
miasta. Nieco słabiej zostają wyeksponowane cechy kulturowe ludzi zamieszkują
cych region, którzy ‘posiadają swoistą kulturę’, ‘mówią charakterystycznym języ
kiem (gwarą)’, ‘podtrzymują tradycje i zwyczaje regionalne’, ‘gromadzą pamiąt
ki, dokumenty, eksponaty związane ze swoim regionem i przechowują je w izbach
regionalnych bądź muzeach’, a także ‘noszą regionalne stroje’. Swoista kultura
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mieszkańców regionu jest rozpowszechniana między innymi poprzez ‘regional
ne rozgłośnie telewizyjne i radiowe’ tudzież ‘regionalną prasę’. Zasygnalizowane
zostają jedynie cechy polityczne regionu uwydatniające jego ‘znaczną samodziel
ność’, ale ‘nie pełną autonomię’ kolejne to cechy ideologiczne, akcentujące ‘pa
triotyzm regionalny jego mieszkańców’ i dalej cechy bytowe regionu, podkreśla
jące ‘specyficzne potrawy regionalne’.
Wszystkie omówione cechy przypisane regionowi można uznać za obecne
w „społecznej normie semantycznej” słowa region. Jednak do cech kategorialnych,
jądrowych można zaliczyć ‘bycie obszarem’ oraz ‘wydzielenie (wyróżnienie) re
gionu z pewnej całości’, ponieważ tylko te cechy spełniają kryterium nieusuwal
ności.

2. Region w świetle danych ankietowych
2.1. Obraz regionu w ASA 90 i 2000

Na pytanie ankiety ASA 90 o istotę „prawdziwego ” regionu w 1990 roku od
powiedziało 107 osób, podając 57 cech deskryptorowych, powtórzonych w sumie
na poziomie cytatów 284 razy.
45 — ma specyficzną kulturę (kultura, folklor, odrębna kultura, wspólna
kultura)
31 — zajmuje określony obszar i ma wyznaczone granice (obszar, położenie
geograficzne, teren w miarę spójny, obszar zamknięty, granice terytorialne, ogra
niczone terytorium)
28 — zachowuje i kultywuje regionalne tradycje (tradycje, zachowanie trady
cji, kultywowanie tradycji, wspólne tradycje, pamięta o tradycjach)
26 — wyróżnia się regionalną odmianą języka (gwara, język, dialekt, wspólny
język, własny regionalny język)
19 — zachowuje i kultywuje regionalne obyczaje (obrzędy ludowe, specyficzne
obyczaje, zwyczaje regionalne, zachowanie obrzędów, kultywuje obrzędy)
15 — ma pewną odrębność/ charakterystyczne cechy odróżniające go od in
nych regionów (ma pewną odrębność, odmienność, coś swoistego i charaktery
stycznego tylko dla tego terenu, odróżnianie się od innych)
15 — ma własną historię (historia, jakaś wspólna przeszłość historyczna,
podwaliny historyczne, ma określoną historię)
8 — wyróżnia się charakterystyczną rzeźbą terenu (ukształtowanie terenu,
rzeźba geograficzna, geografia, ukształtowanie powierzchni)
8 — wyróżnia się specyficznym krajobrazem (krajobraz, specyficzne cechy
krajobrazu, niepowtarzalne wartości przyrodnicze i krajobrazowe)
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8 — rozwija się przemysłowo (przemysł, rozwój przemysłu, uprzemysłowienie)
6 — mieszkają w nim ludzie (ludzie, ludzie zamieszkujący ten region)
5 — mieszkańców regionu cechuje patriotyzm lokalny (patriotyzm regionalny,
lokalny patriotyzm)
5 — mieszkańcy wyróżniają się strojami regionalnymi (odrębność w ubiorze,
stroje ludowe)
4 — panuje tam specyficzny mikroklimat (klimat, mikroklimat, obszar o cha
rakterystycznym dla siebie mikroklimacie)
4 — dba o swoich mieszkańców (powinien zapewniać swoim mieszkańcom
możliwość mieszkania, powinien zapewniać swoim mieszkańcom możliwość pracy,
powinien zapewniać swoim mieszkańcom możliwość wypoczynku)
4 — mieszkańcy regionu tworzą wspólnotę (wspólnota, wspólnota ludzka,
solidarność)
4 — mieszkańców regionu łączy więź terytorialna (między ludźmi istnieje
więź terytorialna, teren zamieszkały przez ludzi czujących więź między sobą, więź
wewnętrzna)
Po 10 latach na to samo pytanie odpowiedzi udzieliło 102 respondentów,
podając 58 charakterystyk „deskryptorowych” poświadczonych łącznie w 306
wyrażeniach-cytatach.
55 — ma specyficzną kulturę (kultura, folklor, odrębność kulturowa, wspólna
kultura, własna kultura, kultura danego miejsca, jedność kultury, dorobek kultu
ralny)
30 — zajmuje określony obszar i ma wyznaczone granice (musi zajmować
określony obszar, obszar geograficzny, terytorium, które obejmuje, położenie geo
graficzne, granice, granice terytorialne)
23 — zachowuje i kultywuje regionalne tradycje (tradycja, spójność tradycji,
zachowanie tradycji, tradycje ludowe niewystępujące na innych obszarach)
18 — mieszkają w nim ludzie (ludność, która go zamieszkuje, ludzie (miesz
kańcy), rdzenni mieszkańcy)
17 — rozwija się gospodarczo (gospodarka, rozwój rolnictwa, dorobek gospo
darczy, jedność gospodarki, właściwa gospodarka, dobre gospodarowanie)
16 — wyróżnia się regionalną odmianą języka (gwara, język, mowa, słownic
two, odrębności językowe)
15 — mieszkańcy regionu tworzą wspólnotę (integracja społeczności, jedność
mieszkańców, solidarność, spójność, zjednoczenie, wspólnota ludzi żyjących na
danym terenie, wspólnota mieszkaniowa)
12 — ma własną historię (historia, związki historyczne, elementy historyczne
wyróżniające pewien teren, miejsca historyczne)
11 — zachowuje i kultywuje regionalne obyczaje (obyczaje, zwyczaje, spój
ność obrzędów, lokalne obyczaje, odmienne obyczaje)
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10 — posiada pewną odrębność/charakterystyczne cechy odróżniające go od
innych regionów (odrębność, poczucie własnej odrębności, być może odmienność
wynikająca z różnych obcych wpływów)
9 —jest ośrodkiem władzy administracyjnej (administracja, władza samorzą
dowa, scentralizowana władza, władza, władza organowa, władza w obrębie re
gionu)
7 — wyróżnia się charakterystyczną rzeźbą terenu (ukształtowanie terenu,
ukształtowanie geograficzne, ma konkretnie ukształtowany teren, geograficzna od
rębność od innych terenów)
6 — posiada zabytki (zabytki, posiadanie zabytków, zabytki kultury)
5 — rozwija się przemysłowo (rozwój przemysłu, praktykowanie jakiegoś
przemysłu wytwórczego, obszar geograficzny, który jest ściśle ze sobą powiązany
przemysłowo)
4 — wyróżnia się specyficznym krajobrazem (krajobraz)
4 — ludzie mają świadomość przynależności do regionu (poczucie przynależ
ności do danego regionu, świadomość ludzi zamieszkujących dany region o swojej
przynależności do niego)
4 — rozwija się (stopień rozwoju, planowanie rozwoju, dbanie o rozwój
regionu)
4 — zachowuje odrębność religijną (odrębność wyznaniowa, religia, obszar
geograficzny, w którego granicach odnaleźć można więcej podobieństw religijnych
niż na sąsiednich terenach)
W roku 1990 lubelscy studenci widzieli w regionie przede wszystkim odręb
ność kulturową (115)1 — ten syndrom wyraźnie dominował nad innymi. Silną
pozycję zajął syndrom przestrzeni regionalnej (38) oraz syndrom prężnie działają
cego ośrodka gospodarczo-przemysłowego (27). W kolejności region charaktery
zowano w kategorii tożsamości regionalnej (25) oraz więzi dziejowej (18). Najrza
dziej pokazywano region z pozycji niezależności politycznej (6).
W 2000 roku lubelscy studenci widzieli w regionie, podobnie jak 10 lat wcze
śniej, odrębność kulturową (117). Na drugim, ale ważnym planie znalazł się syn
drom przestrzeni regionalnej (44). Dalej pojawił się syndrom prężnie działające
go ośrodka gospodarczo-przemysłowego (24) oraz syndrom tożsamości regional
nej (20). Zdecydowanie wzrosła pozycja syndromu niezależności politycznej (19).
Najmniej pokazywano syndrom więzi dziejowej (13).

1 Liczba podana w nawiasie oznacza ilość cytatów poświadczających dany syndrom.
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2.2. Cechy przypisywane regionowi
w roku 1990 i 2000 w ujęciu aspektowym

Jeśli porównamy dwa obrazy regionu z ASA 90 i ASA 2000 zestawiając rangi
aspektów otrzymamy obraz jak na wykresie 1.

Wykres 1

W 1990 roku studenci lubelscy postrzegali region przede wszystkim w aspek
cie swoistej kultury (zwłaszcza od strony języka, religii, tradycji, odrębnej kultury,
specyficznych obyczajów i nieco rzadziej wymienianego folkloru — pieśni, tań
ców, sztuki). Młodzi Polacy patrzyli na region przez pryzmat cech fizykalnych —
dostrzegali jego walory krajobrazowe, charakterystyczną rzeźbę terenu jak również
zauważali odrębność w ubiorze jego mieszkańców. Studenci lubelscy opisywali
region w wymiarze politycznym i ideowym. W świadomości młodych użytkow
ników języka region jawił się jako ośrodek rządowy, posiadający scentralizowaną
władzę — jednego zwierzchnika, który jest odpowiedzialny, stolicę oraz silny sa
morząd. Niemal tak samo ważna dla młodych Polaków w roku 1990 i w 2000
była płaszczyzna psychospołeczna w charakterystyce regionu. Zarówno w ASA
90 jak i w ASA 2000 respondenci eksponowali istnienie więzi terytorialnej mię
dzy regionem a jego mieszkańcami, akcentowali przywiązanie ludzi do regionu,
poczucie przynależności do regionu. Tak samo jak ich rówieśnicy sprzed 10 lat
akcentowali walory przyrodnicze regionu specyficzny mikroklimat, niepowtarzal
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ne wartości przyrodnicze. Eksponowali również w obrazie regionu płaszczyznę
bytową (specyficzną kuchnię regionalną, rozwój przemysłu, bogactwa naturalne,
dbałość o swoich mieszkańców). Studenci w 2000 roku znacznie rzadziej wskazy
wali na swoistość psychiki mieszkańców regionu. Za to w dużo większym stopniu
akcentowali w obrazie regionu aspekt społeczny i rolę mieszkańców, którzy tworzą
określoną społeczność.
Znacznie rzadziej padało w wypowiedziach Polaków w 2000 roku przekona
nie, że mieszkańców regionu cechuje patriotyzm lokalny.
Analiza danych empirycznych pochodzących z 1990 i 2000 roku pozwoliła
z jednej strony, na uchwycenie tych stałych cech, które w obrazie regionu najsil
niej utrwaliła świadomość użytkowników języka (w tym wypadku młodych ludzi
— studentów), a z drugiej na stwierdzenie pewnych znaczących zmian tego obrazu.
Zdecydowanie w obrazie regionu największą stabilność wykazały pewne „wiązki
cech” dotyczące odrębności kulturowej (język, odrębna kultura, tradycja, obycza
je, folklor, religia, specyficzna architektura, zabytki), historii, życia społecznego
i życia politycznego (scentralizowanie władzy, silny samorząd, proregionalna poli
tyka), rozwoju gospodarczego i przemysłowego (gospodarka, uprzemysłowienie),
rzeźby terenu, położenia geograficznego (zajmowanie określonego terenu), walo
rów krajobrazowych.

3. Obraz regionu w tekstach
3.1. Profilowanie regionu w tekstach publicystycznych
z lat 1990-2003

System języka oraz dane ankietowe nie zdają w pełni sprawy z tego, jaki obraz
regionu ukształtował się w świadomości użytkowników współczesnej polszczyzny.
Wiele istotnych informacji na temat sposobu rozumienia tego leksemu przez
Polaków dostarczają źródła tekstowe. Obraz regionu utrwalony w konkretnych
wypowiedziach tekstowych „zależy od przyjętego modelu rzeczywistości i wiedzy
o świecie, od orientacji ideowej mówiących i piszących autorów” (Bartmiński
1998: 11).
W materiale publicystycznym z lat 1990-2003 region jest interpretowany na
pięć różnych sposobów, zależnych od przyjętego punktu widzenia, czyli „swo
istej optyki mówiącego podmiotu” (Bartmiński, Mazurkiewicz-Brzozowska 1993:
225).
W tekstach prasowych dominuje patrzenie na region przez pryzmat aspektu po
litycznego. Taki sposób widzenia regionu bliski jest człowiekowi bezpośrednio za
angażowanemu w sprawy regionu, najczęściej bywa nim polityk z lokalnych władz
samorządowych, rzadziej urzędnik lub działacz samorządowy. Ten wariant regionu
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(A) jest zbudowany w głównej mierze na cechach administracyjno-politycznych,
wedle których region jest obszarem i/lub jednostką administracyjną podległą za
rządzającej władzy, por.
Chcemy utrzymać urzędy wicewojewodów, które będą zajmowały się pewnym obszarem życia,
bo jednak wojewoda rządowy będzie miał ogromną odpowiedzialność w takim regionie. On będzie
musiał odpowiadać za sprawy bezpieczeństwa, i to nie tylko chodzi o policję, ale o bezpieczeństwo
dotyczące kryzysów, powodzi, obrony cywilnej, inspekcji sanitarnej, inspekcji gminnych i ochrony
środowiska, a także będzie koordynować działalność placówek oświatowych. Niedz.l 1/98

W takim rozumieniu region często bywa utożsamiany z województwem, zy
skując tym samym pozycję niezależnego i autonomicznego obszaru, por.
Dość szybko po wyborach usłyszeliśmy m. in. o nowym podziale administracyjnym kraju.
Pojawiła się siatka 12 regionów — województw [... ] Ciągle mam na uwadze te proponowane 12
regionów. Niedz.l 1/98

Jest to jedna z zasadniczych zmian, jakie dokonały się w obrazie regionu
na przestrzeni ostatnich 10 lat. Pozycja tego profilu jest tak silna, że wpływa
on na pozostałe warianty obrazu regionu, głównie na wariant (B) gospodarczy
(produkcyjny). Region jest traktowany jako prężnie działający ośrodek handlowy,
podatny na wszelkiego rodzaju inwestycje. Dużą aktywność w tym wariancie
regionu wykazują cechy bytowe, zgodnie z którymi region jawi się jako ośrodek
zróżnicowany produkcyjnie, niezależny finansowo, por.
Nasze dotychczasowe osiągnięcia, samowystarczalność ekonomiczna, skuteczność w rozwią
zywaniu problemów regionu, potencjał gospodarczy i intelektualny, sprawią że zasłużyliśmy sobie
na to, aby wybrać taką koncepcję reformy ustroju terytorialnego Polski. Niedz.l 1/98
Już w pierwszej połowie lat 90. w regionie zainwestowały największe światowe koncerny. (...)
To właśnie tutaj ulokował się największy w Polsce producent mebli, największa firma oponiarska,
producent najnowocześniejszych turbin gazowych i liderzy produkcji mięsnej. Reg.l 11/03

W tym ujęciu uwidacznia się punkt widzenia i spojrzenie przedsiębior
cy, handlowca nastawionego na korzyści płynące z działalności gospodarczoprzemysłowej regionu.
Zasadnicze zmiany dokonały się na płaszczyźnie ekonomicznej regionu. Pod
stawą tworzenia tego profilu (C) stały się również cechy bytowe, jednak o zdecy
dowanie negatywnej ewaluacji. Najważniejsze dlatego wariantu znaczenia regionu
są: panujące w nim bezrobocie oraz ubóstwo materialne jego mieszkańców, por.
Samorządowcy niechętnie oddają pieniądze do partyjnej centrali. W regionach też potrzeba
pieniędzy. Rzecz.320/01.
Najczęściej wymienione cele strategiczne regionu — rozwój rolnictwa, turystyki, drobnej
przedsiębiorczości, nie odpowiadają na podstawowe pytanie: z czego ludzie mają tutaj żyć.
Reg.l 11/03
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Jeżeli za szkoleniami nie pójdą pieniądze na zachęty dla przedsiębiorców, by tworzyli miejsca
pracy, to bezrobotni przestaną uczestniczyć w szkoleniach. Reg.l 11/03

Te cechy regionu można uznać za signum temporis, gdyż ich „eksplozja” w ob
razie regionu następuje po roku 1999, w którym to nastąpiła reforma administra
cyjna kraju, która być może przyczyniła się do rozwarstwienia ekonomicznego
między podzielonymi i wyodrębnionymi regionami. Ten wariant wynika ze spoj
rzenia na region z innej perspektywy, od wewnątrz, z punktu widzenia przeciętnego
mieszkańca regionu żyjącego w trudnych warunkach materialnych.
Elementy znaczeniowe tworzące wariant (D) tożsamości kulturowej eksponują
walory kulturowe regionu, a mianowicie: jego specyficzną architekturę reprezento
waną przez liczne zabytki sakralne i świeckie, promowanie regionalnego folkloru
poprzez organizowanie wystaw, muzycznych festiwali, por.
W stolicy regionu — Trento, organizuje się znakomite wystawy obrazujące starożytne dzieje
tych ziem. Zachowało się sto zamków i dwieście starych posiadłości. W dolinach ostało się wiele
wartościowych kościołów późnogotyckich i sanktuaria. Kasz.30/98

Jest prawie pewne, że w połowie maja ’98 w Polanicy zrodziła się jeszcze jedna muzyczna
tradycja festiwalowa regionu, a naszą wiarę w kontynuację festiwali utwierdzają optymistyczne
deklaracje organizatorów i sponsorów tegorocznej imprezy, składane podczas koncertu galowego
16 maja. К

Z punktu widzenia lokalnego patrioty profilowany jest ostatni światopoglądo
wy wariant (E) regionu. Oparty jest na cechach ideowych, które podkreślają emo
cjonalny związek człowieka z miejscem bliskim jego sercu, por.
Obca mi Wisła spod Krakowa, nie znam i nie pragnąłbym poznać Gniezna. Ale kocham Wisłę
warszawską i oderwany od Warszawy odczuwam żrącą tęsknotę. Warszawa jest moja i ja jestem jej.
Kor.Pisma527

Region bywa też nazywany małą ojczyzną, lub, stosując terminologię S. Ossow
skiego, ojczyzną prywatną.
Mała ojczyzna bywa zastępowana takimi wyrażeniami, jak: rodzinne strony,
rodzinny region, okolice rodzinne bądź okolice domowe, które oznaczają dosłownie
‘miejsce czyjegoś urodzenia, zamieszkania’.

4. Wnioski
Rekonstruując językowy obraz regionu starałam się przedstawić w miarę wie
lostronny i pełny obraz „przedmiotu”, wyodrębnić elementy wspólne, konstytu
tywne dla rozumienia tego pojęcia i elementy zmienne, fakultatywne. Dlatego
przedstawiona charakterystyka regionu opiera się na materiałach zebranych ze
źródeł leksykograficznych, tekstów prasowych oraz badań ankietowych. Zespół
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cech charakteryzujących region układa się „w ramach pewnej bazy doświadczeniowej i podlega porządkowaniu i strukturowaniu przez mówiących odpowiednio do
przyjmowanych przez nich punktów widzenia i strategii komunikacyjnych (Bartmiński 1996: 80).
W językowym obrazie regionu ukształtowanym na podstawie trzech typów
danych można wyróżnić pewne utrwalone społecznie punkty widzenia:
A. Polityka lokalnych władz samorządowych, rzadziej urzędnika, działacza
samorządowego — odpowiada mu profil administracyjny regionu, traktowany jako
jednostka administracyjna i/ lub obszar podległy władzy.
B. Przedsiębiorcy, handlowca — uformowany został profil gospodarczy (pro
dukcyjny) regionu, ukierunkowanego na rozwój ośrodków przemysłowych
i wszechstronną, rentowną działalność produkcyjną.
C. Przeciętnego mieszkańca regionu żyjącego w trudnych warunkach material
nych — postrzegającego region przez pryzmat panującej w nim biedy i bezrobocia.
D. Młodego człowieka — studenta, zdobywającego wykształcenie — model
regionu promującego walory kulturowe, skupionego na kultywowaniu tradycji
i obyczajów, traktującego gwarę jako jeden z wyznaczników własnej odrębności.
Ten obraz regionu dominuje w badaniach ankietowych.
E. Lokalnego patrioty — dla którego region to mała ojczyzna, strony rodzinne,
z którymi jest głęboko związany, z racji urodzenia, zamieszkania lub innych
czynników emocjonalnych.
Wyobrażenie regionu utrwalone we współczesnej polszczyźnie posiada rozbu
dowaną strukturę aspektową — współtworzy ją 14 aspektów (aspekt kulturowy,
bytowy, polityczny, lokatywny, fizyczny, historyczny, społeczny, psychiczny, psy
chospołeczny, ideowy, biologiczny, narodowościowy oraz etyczny). Na przestrzeni
ostatnich 10 lat w stereotypie regionu następują pewne znaczące zmiany.
O fundamentalnych zmianach można mówić w odniesieniu do płaszczyzny
polityczno-administracyjnej regionu. W ASA 90 region był opisywany od stro
ny polityczno-administracyjnej bardzo rzadko, zaledwie pięć osób pisało o regio
nie jako ośrodku administracyjnym, podlegającemu władzy samorządowej. Za to
w ASA 2000 płaszczyzna polityczna okazała się jedną z istotniejszych w obrazie
regionu. Prawie jedna piąta ankietowanych opisała region od strony politycznoadministracyjnej, wskazując na posiadanie silnej władzy samorządowej, dążenie
do niezależności wobec innych regionów oraz prowadzenie korzystnej polityki na
rzecz regionu. Podobny wizerunek regionu samorządnego, aktywnie działającego
na rzecz proregionalnej polityki, który posiada scentralizowaną władzę administra
cyjną został wykreowany w tekstach prasowych z roku 2000.
Znaczące zmiany daje się zauważyć w bytowym aspekcie regionu. Zmiany te
dotyczą głównie spojrzenia na warunki materialne ludzi zamieszkujących region.
W obrazie regionu w polskiej prasie z lat 90. na czołowe miejsce wysuwa się
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dynamiczny rozwój regionu jako ośrodka produkcji przemysłowo-gospodarczej,
dającego zatrudnienie ludziom. Natomiast pod koniec lat 90. i na początku roku
2000 na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się ubóstwo materialne, bieda
mieszkańców spowodowana brakiem pracy. Z kolei w ASA 90 i ASA 2000
spojrzenie na płaszczyznę bytową kształtuje się podobnie. Młodzi ludzie patrzą
na region jak na prężnie działający i rozwijający się ośrodek przemysłowo —
gospodarczy, który dba o swoich mieszkańców.
Najsilniejszą pozycję zachowuje aspekt kulturowy. Jest on trwałym elemen
tem kształtującym obraz regionu w badaniach ankietowych zarówno w 1990 jak
i 2000 roku. Z nieco mniejszym natężeniem pojawia się w charakterystyce regionu
w prasie z końca lat 90. i na początku lat dwutysięcznych. W latach 90. w ob
razie regionu na pierwsze miejsce wybija się kultywowanie przez mieszkańców
tradycjonalizmu i obyczajowości oraz mówienie gwarą. W roku 2000 kształtuje
się obraz regionu promującego ludową twórczość, sztukę, literaturę i muzykę.
W obrazie regionu na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zaszły decydują
ce zmiany. Można by rzec, że pojęcie regionu zdecydowanie upolityczniło się.
W świadomości użytkowników współczesnej polszczyzny region nie pełni już
ważnej i znaczącej roli centrum kultury, lecz zaczyna funkcjonować jako ośrodek
władzy administracyjnej.

Literatura
Bartmiński Jerzy, 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] Konotacja, pod
red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin, s. 169-183.
Bartmiński Jerzy, 1993, O profilowaniu i profilach raz jeszcze, [w:] O definicjach i definiowaniu, pod
red. Jerzego Bartmińskiego, Ryszarda Tokarskiego, Lublin, s. 269-275.
Bartmiński Jerzy, 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem — na przykładzie ste
reotypu matki, Język a Kultura”. Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, pod red.
Jerzego Bartmińskiego, Jadwigi Puzyniny, t. 12, Wrocław, s. 63-83.
Bartmiński Jerzy, Mazurkiewicz-Brzozowska Małgorzata, 1993, Lud. Profile pojęcia i ich konteksty
kulturowe, [w:] Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne 1, pod red. Jerzego
Bartmińskiego, Małgorzaty Mazurkiewicz-Brzozowskiej, Lublin, s. 213-230.
Drawicz Andrzej, 1993, Literatura rosyjska i problematyka „małych ojczyzn ", [w:] Region, regiona
lizm — pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, pod red. Kwiryny Handke, Warszawa,
s. 209-215.
Handke Kwiryna, 1986, Polszczyzna regionalna — problematyka i stan badań, [w:] Polszczyzna
regionalna Pomorza, 1, pod red. Kwiryny Handke, Wejherowo.
Kłoskowska Antonina, 1993, Wielokulturowość regionów pogranicza, [w:] Region, regionalizm —
pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, pod red. Kwiryny Handke, Warszawa.
Popowska-Taborska Hanna, 1993, Specyfika kaszubskich regionalizmów leksykalnych, [w:] Region,
regionalizm — pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, pod red. Kwiryny Handke,
Warszawa, s. 173-180.
Region, regionalizm — pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, pod red. Kwiryny Handke, Warszawa
1993.

Zmiany obrazu regionu we współczesnej polszczyźnie

315

Rozwiązania skrótów
ASA — Ankieta słownika aksjologicznego.
SEJK 1932 — Słownik etymologiczny języka łacińskiego, A. Ernout, A. Meillat, Paryż 1932.
ES WO 1939 — Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych. Leksykon ilustrowany Trzaski, Everta,
Michalskiego, Warszawa 1939.
NSEJP 2003 — Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, pod red. Krystyny Długosz-Kurczabowej. Warszawa 2003.
SŁ-P 1983 — Słownik łacińsko-polski, według Hermana Mengego i Henryka Kopii, oprać. Kazi
mierz Kumaniecki, Warszawa 1983.
SJP Dor — Słownik języka polskiego, pod red. Witolda Doroszewskiego, t. 1-10, Warszawa 1958—
1969.
SJP Szym — Słownik języka polskiego, pod red. Mieczysława Szymczaka, t. 1-3, Warszawa 19781981.
PSWP 1998 — Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. Haliny Zgółkowej, Poznań
1998.
SF 1968 — Słownik frazeologiczny języka polskiego, pod red. Stanisława Skorupki, t. 1-2, Warszawa
1968.
Niedz. — „Niedziela” nr 11/1998.
Reg. — „Regiony” dodatek do dziennika „Rzeczpospolita”, nr 111/2003.
Rzecz. — „Rzeczpospolita” nr 320/2001.
Kasz — „Kaszuby” nr 30/1998.
К — Korpus Języka Polskiego PWN.
Kor Pisma 527 — Korczak Janusz, Wybór pism, t. 4, Warszawa 1958, s. 527.

CHANGES IN THE LINGUISTIC PICTURE OF REGION IN CONTEMPORARY POLISH
The article attempts to identify the picture of region in contemporary Polish, as well as
answering the question whether it undergoes evolution and if so, in what direction. The analysis
is based on data collected from dictionaries of Polish, results of questionnairies from 1990 and 2000
(ASA 90 and ASA 2000), as well as jounalistic texts from the period 1990-2003. A conclusion
is drawn that although a region is still viewed in cultural terms, as an area with specific tradition,
customs and language variety, the last decade has seen a growth of the importance of social and
economic factors: emphasis is put on the fact that a region is a self-governing and independent area,
with industrial and economic entepreneurship. At the same time, attention is drawn to the poverty
and unemployment among the inhabitants of a given region. In the last ten years, the concept has
acquired, in the consciousness of speakers of contemporary Polish, strong political connotations:
a region is not so much a cultural and educational centre but an administrative one, with local
authorities playing a major role.

