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Abstract

Deliberations included in this article concentrate around methodological aspects of lexical analy-
sis of a literary work, in particular, a work that uses various lexical deposits, including dialectal 
vocabulary. Material basis was taken from the texts of Na Skalnym Podhalu series by Kazimierz 
Tetmajer, written at the beginning of XX century which was stylistically dominated by dialect 
stylization (Podhale region dialect was a model).
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Proces analizy leksykalnej utworu literackiego ma charakter złożony. Wyróżnić 
w nim można kilka etapów, mianowicie: 1) rozpoznanie genezy zastosowanych 
środków leksykalnych, tj. ich przynależności do określonych warstw chronolo-
gicznych, terytorialnych, społecznych itp.; 2) zbadanie semantyki leksykalnej, 
w tym m.in. wskazanie grup tematycznych, wokół których koncentruje się słow-
nictwo danego utworu; 3) określenie roli, jaką słownictwo to pełni w utworze 
literackim – w odniesieniu do rzeczywistości przedstawionej, w stosunku do 
struktury językowej tekstu, a także na poziomie estetycznego oddziaływania na 
odbiorcę.
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Jako szczególnie trudna, ale zarazem interesująca, jawi się analiza leksykalna 
dzieł, w których wykorzystano różnorodne złoża leksykalne, służące zróżnico-
wanym celom artystycznym. Do takich zalicza się niewątpliwie cykl Na Skalnym 
Podhalu Kazimierza Tetmajera, utwór poddany stylizacji gwarowej (i stano-
wiący znakomity przykład tego typu zabiegu, dla którego wzorcem jest gwara 
podhalańska), a ponadto zawierający stylizację gawędową, stylizację eposową 
oraz wykazujący współzależność z tendencjami stylistycznymi epoki Młodej 
Polski [Sicińska, 2009; por. Pietrewicz, 1968]. Różnorodne warstwy leksykalne, 
w tym przede wszystkim leksyka gwarowa, ale też dawna, rzadka i innowacyj-
na, współbrzmią tu ze sobą dość harmonijnie, tworząc swoistą i niepowtarzalną 
jakość stylistyczną. 

Celem artykułu jest rozpatrzenie – na przykładzie tekstów cyklu Na Skalnym 
Podhalu [dalej: NSP] – podstawowych problemów metodologiczno-analitycz-
nych, związanych z wyodrębnianiem słownictwa gwarowego spośród innych 
warstw genetycznych leksyki oraz określaniem funkcji i wzajemnych zależności 
zróżnicowanych zasobów leksykalnych, służących różnym celom artystycznym1, 
a ponadto zwrócenie uwagi na rolę źródeł leksykograficznych w procesie analizy. 
Zasadniczy tok rozważań koncentrować się będzie na problemie rozpoznania 
rodowodu słownictwa, jest to bowiem pierwszy i zasadniczy etap działań anali-
tyczno-interpretacyjnych. 

Stylizacja gwarowa stanowi, jak już wspomniano, dominantę stylistyczną cy-
klu NSP. Oznacza to, że na plan pierwszy w warstwie językowej utworu wysuwa 
się właśnie słownictwo gwarowe, pełniące funkcję wykładnika stylizacyjnego. 
Złoża leksyki gwarowej nie są, jak wiadomo, jednorodne. Na ogólny zasób wyra-
zowy danej gwary2 składają się dwie warstwy słownictwa: 1) jednostki różniące 
się od leksemów języka ogólnopolskiego cechami semantycznymi i formalny-
mi (poza cechami systemowymi), będące heteronimami nazw ogólnopolskich, 
charakteryzujące się określonym zasięgiem geograficznym i niemieszczące się 
w normie danego języka narodowego; 2) jednostki wspólne dla gwary i języka 
ogólnopolskiego, w tym zarówno leksemy neutralne, jak i nacechowane [zob. 
Kąś, 1996, s. 264–265; Pelcowa, 2012, s. 242]. Pierwszoplanową rolę w proce-
sie stylizacji odgrywa, co zrozumiałe, słownictwo dyferencyjne w stosunku do 

1 Pod uwagę zostanie wzięte wyłącznie słownictwo pospolite (nomina appellativa), jako że 
funkcjonowanie nazw własnych w utworze literackim rodzi odmienne problemy badawcze 
[por. Sicińska, 2011]. 

2 Słownictwo gwarowe w tym najszerszym znaczeniu, rozumiane jako cały zasób leksykalny 
danej gwary określane jest przez Karola Dejnę jako „słownictwo ludowe” [1968, s. 52; por. 
Pelcowa, 2012, s. 244].
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polszczyzny ogólnej, tworzące pierwszą z wymienionych grup. To ono, stano-
wiąc świadectwo kultury materialnej i duchowej mieszkańców danego regionu, 
a także lokalnej historii, w największym stopniu służy odzwierciedleniu tzw. 
kolorytu lokalnego.

Wyodrębnienie dyferencyjnej leksyki gwarowej spośród innych pokładów 
leksykalnych tekstu literackiego może jednak nastręczać trudności. Podstawę 
kwalifikacji pojedynczych leksemów stanowią bowiem słowniki gwarowe, a pol-
ska leksykografia wykazuje w tym zakresie pewne niedostatki. Ze słowników 
całościowych dysponujemy jedynie Słownikiem gwar polskich Jana Karłowicza 
[SGPK], który jest słownikiem dawnym, z początków XX w. Wielki Słownik gwar 
polskich opracowywany w Instytucie Języka Polskiego PAN [SGPPAN] pozostaje 
wciąż w fazie początkowej publikacji, zaś wydany dwutomowy Indeks… materia-
łów do tegoż słownika [Indeks SGPPAN] nie notuje ani znaczeń, ani lokalizacji 
wyrazów. Z kolei Mały słownik gwar polskich [MSGP] powstał jako rezultat 
selekcji materiału leksykalnego z kartoteki SGPPAN oraz znacznych ograniczeń 
i uproszczeń w zakresie opisu geograficznego [por. Czesak, 2007, s. 100].

Pozostają słowniki cząstkowe, regionalne, obejmujące słownictwo wybranego 
regionu kraju. Jednak gwara podhalańska, mimo swej ogromnej popularności, 
pozostaje dość słabo zbadana przez językoznawców. Nie doczekała się również 
całościowego opracowania leksykograficznego3. Większość zbiorów podhalań-
skiej leksyki to opracowania dawne, XIX-wieczne, wśród których do najważ-
niejszych należą słowniki Augusta Wrześniowskiego [SGPW] oraz Bronisława 
Dembowskiego [SGPD] czy wydany niedawno Słownik gwary Zakopanego 
i okolic Juliusza Zborowskiego [SGZ]. Nie są to jednak specjalistyczne słowniki 
językowe, w których znajdowałaby się informacja o pochodzeniu wyrazu, o zasię-
gu jego użycia czy też wystarczająco szeroka ilustracja tekstowa. Nowsze prace 
słownikowe dotyczą wybranych sfer tematycznych i zwykle zawierają leksykę 
nie samego tylko Podhala, lecz całego Podtatrza, jak np. opracowania poświę-
cone leksyce pasterskiej [Herniczek-Morozowa, 1975–1976], technicznej [Jost, 
1987] czy nazwom roślin [Radwańska-Paryska, 1962; 1992]. W ostatnim czasie 
powstają też amatorskie słowniki gwarowe, np. Słownik gwary górali Skalnego 
Podhala Stanisława A. Hodorowicza [SGGSP]. Szczegółowe informacje na temat 
leksykografii podhalańskiej zawierają artykuły Joanny Okoniowej [2002; 2006; 

3 Należy jednak zaznaczyć, że od kilku lat pod kierunkiem Józefa Kąsia trwają prace nad przy-
gotowaniem Słownika gwary i kultury podhalańskiej, który w założeniu ma być słownikiem 
pełnym (a nie tylko dyferencyjnym), gromadzącym słownictwo zarówno współczesne, jak 
i dawne, i który, co istotne, zachowując charakter typowego opracowania leksykograficznego, 
miałby również wymiar etnograficzny [Kąś, 2005]. 
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2008; por też Okoniowa, Grabka, Kucharzyk, Buława, 2010], zaś rolę słowników 
podhalańskich na tle polskiej leksykografii gwarowej przedstawia opracowanie 
Haliny Karaś [2011].

Brak całościowego, naukowego słownika gwary podhalańskiej oraz rozbież-
ności zachodzące pomiędzy informacjami zawartymi w istniejących opracowa-
niach leksykograficznych sprawiają, że w odniesieniu do wielu wyrazów obec-
nych w cyklu NSP trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy ich zakres ogranicza 
się wyłącznie do gwary, czy też są one wspólne językowi ogólnemu i gwarom 
(zwłaszcza, że punktem odniesienia dla leksyki gwarowej w Tetmajerowskim 
cyklu jest język literacki początku XX w.). 

Kolejną trudność stanowi fakt, iż leksyka gwarowa podhalańska, dyferen-
cyjna w stosunku do polszczyzny ogólnej, która w sposób najbardziej wyrazisty 
ewokuje wzorzec stylizacyjny, a tym samym lokalizuje przedstawioną fabułę 
i charakteryzuje bohaterów utworu, stanowi z perspektywy dialektologicznej zbiór 
wewnętrznie zróżnicowany – w aspekcie genetycznym i geograficznym. Znajduje 
to odbicie również w warstwie leksykalnej NSP. Wśród wyrazów gwarowych 
wprowadzonych do cyklu w funkcji wykładników stylizacyjnych znajdują się 
zarówno jednostki rodzime, jak i zapożyczone; zarówno wyrazy, których zasięg 
ogranicza się do Podhala, jak i te o szerszym zasięgu, właściwe innym gwarom 
małopolskim a nawet interdialektalne. 

Część wyrazów właściwych przede wszystkim gwarze podhalańskiej (bar-
dzo często także sąsiednim gwarom podtatrzańskim) stanowią spolszczone pod 
względem fonetycznym zapożyczenia z języków obcych, związane z dawnymi 
wędrówkami pasterzy wołoskich i z osadnictwem obcym na terenie Podhala. 
Zasadniczy ich trzon to tzw. karpatyzmy, czyli słownictwo charakterystyczne 
dla szeroko pojętego obszaru karpackiego, dotyczące głównie pasterstwa, mające 
różną etymologię i za pośrednictwem różnych języków przejmowane do polsz-
czyzny [por. Popowska-Taborska, 1986, s. 193; Zaręba, 1974]. Do zapożyczeń 
należą m.in. następujące wyrazy4:

4 W poniższym opracowaniu przykłady podawane są na ogół w postaci ogólnopolskiej – 
usunięto z nich gwarowe cechy fonetyczne o charakterze systemowym, zachowano zaś 
niektóre jednostkowe cechy wymowy (w tych wypadkach, gdy rozstrzygnięcie, która 
z postaci wyrazu jest formą wyjściową, byłoby możliwe dopiero po przeprowadzeniu 
szczegółowych studiów). Cyt. wg wyd. Tetmajer K., Na Skalnym Podhalu, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 1987 (w nawiasach podaję numery stron, na których występują 
cytowane wyrazy). Ze względów praktycznych są to pojedyncze lokalizacje, należy 
jednak zaznaczyć, że frekwencja wyrazów gwarowych w NSP jest bardzo wysoka.
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a) słowackie: bahro ‘dzwono u koła’ (391), hala ‘pastwisko w górach’ (336), 
kierdel ‘stado owiec (rzadziej: kozic)’ (337), kierpec (zwykle w lm. kierpce) ‘płyt-
kie obuwie góralskie wykrojone z jednego kawałka skóry, wiązane rzemykami’ 
(162), młaka ‘bagnisko, mokra łąka’ (366), palenka ‘wódka’ (78), perć ‘stroma 
ścieżka górska (72), smrek ‘świerk’ (99); 

b) niemieckie: frairka (freirka) ‘kochanka, dziewczyna’ (169), grula ‘ziem-
niak’ (zwykle w lm. grule) (364), hamry ‘fabryka wyrobów z żelaza’ (448), 
hawiarz ‘górnik’ (184), kufa ‘pysk zwierzęcia’ (288), rychtyk ‘właśnie tak, taki 
jak…, akurat, dokładnie’ (100); sajta ‘polano, szczapa’ (135), szpas ‘żart’ (348), 
turnia ‘odosobniona skała lub odosobniony szczyt górski, o stromych zboczach 
i ostrym wierzchołku’ (171), wanta ‘wielki kamień, skała’ (220); 

c) rumuńskie: baca ‘starszy pasterz nadzorujący juhasów’ (282), koliba 
‘szałas pasterski w górach lub miejsce schronienia w górach zakryte wystającą 
skałą’ (161), strąga ‘część zagrody przeznaczona do dojenia owiec; przegroda 
z otworami, przez którą przegania się owce do dojenia’ (289), żętyca ‘serwatka 
z owczego mleka’ (131); z rumuńskiego pochodzi też wyraz redyk (niepoświad-
czony w NSP), od którego został utworzony czasownik redykać się ‘przepędzać 
stado owiec wiosną z domu na halę, jesienią z hali do domu’ (353); 

d) węgierskie: cucha (cuha) ‘krótkie odzienie wierzchnie z wełnianego samo-
działu noszone przez górali’ (164), gazda ‘właściciel gospodarstwa wiejskiego, 
gospodarz’ (453), hyr ‘opinia, rozgłos’ (118), juhas5 ‘młodszy pasterz owiec 
w górach podległy bacy’ (130), koszar ‘zagroda dla owiec’ (444), trombita (trą-
bita) ‘dawny instrument pasterzy tatrzańskich, długa drewniana piszczałka’ (294); 

e) ukraińskie: huściak ‘gęste drzewka albo zarośla, gąszcz’ (199), skrzyżala 
‘płyta kamienna, płaski kamień’ (239), wereda ‘brzydal, niedołęga; wyzwisko’ 
(175). 

Wszystkie wymienione wyżej wyrazy znajdują swoje poświadczenia w słow-
nikach gwarowych, głównie regionalnych podhalańskich [zob. m.in. SGPK; 
MSGP; SGPD; SGPPAN; SGPW; SGZ; SGGSP]. 

Etymologia, czyli pierwotne źródło pochodzenia wyrazu, a także medium 
językowe, poprzez które wyraz został przejęty do polszczyzny, bywają w wielu 
przypadkach trudne do ustalenia, co dotyczy np. takich wyrazów, jak gunia ‘gó-
ralskie okrycie wierzchnie w rodzaju płaszcza uszyte z grubego sukna’ (364), 
która uchodzi za pożyczkę ogólnosłowiańską z niewiadomego języka, czy 
ciupaga ‘laska góralska z toporkiem’ (126), której ostateczne źródło pozostaje 
5 Pasterski wyraz juhas uważany jest za madziaryzm przeniesiony do gwar polskich za pośred-

nictwem słowackim nie zaś wołosko-słowackim [Popowska-Taborska, 1986, s. 197]. 
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niewyjaśnione. Spotyka się w związku z tym liczne rozbieżności w poglądach 
badaczy na temat genezy poszczególnych zapożyczeń i drogi, jaką trafiły one do 
gwary podhalańskiej, np. wyraz harnaś ‘herszt, dowódca, przywódca, najczęściej 
zbójników’ (455) uważany jest bądź za zapożyczenie niemieckie [SEJPB; SJPD], 
bądź też za „twór sztuczny góralomanów polskich, oparty na słowackim (gw.) 
harnad’, co jest przeinaczeniem (wg adideacji harny) węgierskiego had-nagy 
‘porucznik’” [SEJPBań]. 

Warto dodać, że część owego podhalańskiego, czy raczej podkarpackiego 
słownictwa należy współcześnie do polszczyzny literackiej, np. baca, gazda, 
hala, juhas, oscypek (oszczypek), żętyca [por. Morozowa, 1975]. Upowszech-
nienie wyrazów góralskich zawdzięczamy popularności Tatr i Podhala w wie-
ku XIX oraz fascynacji ówczesnych twórców tatrzańską przyrodą i góralskim 
folklorem. W języku literackim wyrazy te funkcjonują na prawach swoistych 
cytatów, są zawsze nacechowane, a ich użycie możliwe jest wyłącznie w okre-
ślonych sytuacjach, tzn. w tekstach związanych tematycznie z regionem Podhala 
[Markowski, 2012, s. 162]. Niektóre spośród słów góralskich zadomowionych 
w języku ogólnym przeniknęły z czasem – w nowych znaczeniach – do odmian 
środowiskowych, głównie do socjolektu żołnierzy, sportowców, przestępców 
i młodzieży [Tyrpa, 2005]. 

Rodzimą leksykę podhalańską reprezentują takie wyrazy, jak boźkać (się) 
‘całować (się)’ (336), moskal ‘placek owsiany’ (375), naski ‘nasz, swojski, 
tutejszy’ (99), siklawa ‘wodospad górski’ (176), sietniak ‘niedołęga, kaleka’ 
(272), ubocz ‘zbocze góry, bok góry zielenią pokryty’ (62) i in. [por. m.in. SGPD; 
SGPW; SGZ; SGGSP]. 

Oprócz wyrazów góralskich, tzn. właściwych gwarom Małopolski górzystej, 
w tym gwarze Podhala, mamy w NSP szereg wyrazów gwarowych o znacznie 
szerszym zasięgu, znanych różnym regionom Polski, np. baczyć ‘pamiętać’ (195), 
chraść ‘chrust, gąszcz’ (267), karpiel ‘brukiew’ (365), kumoter ‘kum, dobry zna-
jomy, przyjaciel’ (387), lejba ‘ulewa’ (368), odwieczerz ‘pora popołudniowa’, 
w wyrażeniu pod odwieczerz ‘pod wieczór’ (429), osłona ‘deska boczna w wozie’ 
(225), parobek ‘młodzieniec, kawaler; dorosły syn’ (110), skródlić ‘bronować 
zoraną ziemię’ (77), sosrąb (sosręb) ‘najgrubsza belka u sufitu izby podtrzymu-
jąca poprzeczne belki’ (278), swak ‘szwagier’ (373), tracz ‘tartak’ (117), zapaska 
‘fartuch noszony przez kobiety z przodu na spódnicy lub na ramionach’ (102), 
żenąć ‘gnać, pędzić’ (233) [por. m.in. SW; SGPK; MSGP; SGPD; SGPW; SGZ; 
SGGSP]. 

Słowniki ogólne i gwarowe (zwłaszcza dawniejsze) nie zawsze przekazują 
ujednoliconą informację o ortografii wyrazów podhalańskich. Bywa, że zapisy 
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w różnych słownikach różnią się od siebie albo też w tym samym słowniku stoso-
wany jest zapis wariantywny, np. bachro || bahro, cucha || cuha || czucha, chuściak 
|| huściak, skródlić || skrudlić, sosrąb || sosręb6. Przyczyną nieustabilizowania 
postaci graficznej wyrazów może być ich zatarta etymologia (jak w przypadku 
czasownika skródlić, który pochodzi od archaicznego rzeczownika skroda ‘brona’ 
[zob. Kowalska, 2001, s. 187], w związku z czym jedyny zgodny z etymologią 
zapis to skródlić) lub niedokończony proces adaptacyjny zapożyczeń, których 
w gwarze podhalańskiej jest bardzo wiele (stąd wątpliwości co do pisowni h || ch 
w wyrazach przejętych z języka słowackiego, np. bachro || bahro7; ukraińskiego, 
np. chuściak || huściak czy węgierskiego, np. cucha || cuha8 lub też co do pisowni 
ą || om, np. trombita || trąbita). W rozwiązaniu problemu wariantywności graficz-
nej wyrazów pomóc może nie tylko odwołanie się do etymologii, ale i do stanu 
panującego w żywej, współczesnej gwarze podhalańskiej, np. występowanie 
w gwarze form cusecka, cusie oraz cuzecka, cuzie pozwala oba zapisy cucha 
i cuha uznać za uprawnione.

Rozpatrując zagadnienie leksyki spożytkowanej w utworze literackim stylizo-
wanym gwarowo, należy ponadto pamiętać, że w funkcji wykładników stylizacji 
gwarowej twórcy stosują powszechnie wyrazy, które stanowią wprawdzie część 
wspólną leksyki gwarowej i „niegwarowej”, ale które w polszczyźnie ogólnej wy-
kazują nacechowanie emocjonalne i zawężony do sfery kontaktów nieoficjalnych 
zasięg użycia9, przez co – z perspektywy czytelnika będącego użytkownikiem 
polszczyzny ogólnej – wydają się bliższe realizacji gwarowej. W tekstach NSP 
poświadczone są m.in. takie wyrazy jak: bachor ‘dziecko’ (310), chłop ‘dorosły 
mężczyzna; mąż; kawaler’ (237), drzeć się ‘krzyczeć; śpiewać, płakać bardzo 
głośno’ (140), gacie ‘kalesony; spodnie’ (390), gadać ‘mówić, rozmawiać’ (74), 
gęba ‘usta; twarz’ (399), leźć ‘iść, posuwać się wolno’ (273), łeb ‘głowa ludzka’ 
(336), przelecieć ‘szybko przebiec’ (146), pysk ‘ludzka twarz; sposób wysławiania 
się’ (313), wyrko ‘liche, prymitywne łóżko’ (164), żreć ‘jeść’ (372).

6 Jako szczegółowa egzemplifikacja problemu może posłużyć wyraz skródlić. W SJPD czasownik 
ten notowany jest jako skrudlić ‘bronować zoraną ziemię’ (w takiej samej wersji ortograficznej 
występuje ten czasownik w cytacie ilustrującym hasło). W formie skrudlić podają ów wyraz 
także Indeks SGPPAN, MSGP, a także SGPD, SGPW, SGZ i SGGSP. W SL, SW, SWil i SGPK 
notowane są dwie oboczne postaci skrudlić i skródlić (w SWil postać skrudlić objaśniona została 
jednak jako rzadka). Postać skródlić jako wyłączną stosują J. Kantor [1907, s. 217], J. Kąś 
[SGO] oraz autorzy Encyklopedii języka polskiego [EJP, s. 353].

7 SGPPAN notuje wyłącznie hasło bahro. 
8 SGPPAN notuje hasło cucha, ale też czucha (z odesłaniem do cucha). 
9 Z punktu widzenia polszczyzny ogólnej leksemy te określane są jako kolokwializmy czy po-

tocyzmy, jednak terminy te nie są zasadne w odniesieniu do gwary ludowej.  
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Na osobną uwagę – w przypadku takiego dzieła literackiego, jakim jest 
NSP – zasługuje ta część leksyki gwarowej, którą stanowią tzw. archeologizmy 
gwarowe, czyli wyrazy, które wyszły z użycia w języku literackim, a zachowały 
się w gwarze10. Jako integralny składnik dyferencjalnej leksyki podhalańskiej, 
wyrazy te pełnią w NSP funkcję wykładników stylizacji gwarowej. Należą tu 
m.in.: chuć ‘pragnienie, chęć’ (168), chudobny ‘biedny’ (395), ćma ‘ciemność’ 
(349), drzewiej ‘dawniej’ (218), Gody ‘święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, 
także okres od Bożego Narodzenia do Trzech Króli’ (346), jata ‘prowizoryczne 
schronienie, szopa’ (288), kierz ‘krzak’ (293), luto ‘żal’ (90), łożnica ‘tyfus’ 
(212), niewiasta ‘synowa’ (452), pożegnać ‘pobłogosławić’ (94), statek ‘zwie-
rzęta domowe’ (409), stretnąć się ‘spotkać się’ (251), suć ‘sypać’ (450). Są to 
wyrazy notowane w słownikach gwarowych i w znacznym stopniu obecne także 
dziś w gwarze podhalańskiej [por. SGPK; SGPPAN; Indeks SGPPAN; MSGP; 
SGPW; SGPD; SGGSP; SGO; SGZ; Kantor, 1907]. 

Dla badacza stylu NSP ważne jest oddzielenie powyższej grupy archeologi-
zmów gwarowych od tych wyrazów, które są archaizmami lub wyrazami prze-
starzałymi z punktu widzenia polszczyzny literackiej przełomu XIX i XX w., 
obcymi gwarom i których obecność w NSP stanowi przejaw dążności archa-
izacyjnych autora cyklu. Zgodnie bowiem z duchem epoki i jej dążeniem do 
odświeżenia języka artystycznego, Tetmajer chętnie sięgał po złoża leksykalne 
epok minionych i po wyrazy rzadkie, tzn. jednostki leksykalne znane językowi 
ogólnemu, ale niebędące w powszechnym użyciu (przestarzałe, nacechowane 
stylistycznie, rzadko używane ze względu na znaczenie lub budowę słowotwór-
czą) [Dzióbałtowska-Chciuk, 1977, s. 17–32; Jastrun, 1967, s. LXVI–LXVII; 
Podraza-Kwiatkowska, 1975, s. 302–304]. 

Do wyrazów archaicznych i rzadkich wprowadzonych do cyklu NSP w celu 
ewokowania dawności (co związane było zarówno z ogólnymi tendencjami 
stylistycznymi literatury młodopolskiej, jak i wprowadzoną do cyklu stylizacją 
eposową) zaliczyć można m.in. następujące jednostki leksykalne11: cichość ‘ci-

10 Określenie „archeologizm gwarowy” zostało wprowadzone przez Henryka Gaertnera [1933, 
s. 122]. Termin „archaizm” jest w tym przypadku o tyle nieścisły, że oznacza kwalifikowanie 
leksemów funkcjonujących w gwarze z perspektywy języka ogólnego. Warto dodać, że Kwiryna 
Handke proponuje w takim wypadku termin „archaizm względny”, przez który rozumie „element 
językowy, przeważnie słownikowy (leksem, znaczenie wyrazu, forma słowotwórcza), zaliczany 
do archaizmów na płaszczyźnie jednej odmiany języka (ogólnej / literackiej), a zachowujący 
zdolność funkcjonalną na płaszczyźnie innej odmiany tego języka (np. dialektalnej)” [1997, s. 78]. 

11 W prezentowanym materiale znajdują się wyrazy, które wyszły lub wychodziły w momencie 
powstania NSP z użycia, dawne lub rzadko wykorzystywane znaczenia wyrazów oraz archaiczne 
lub rzadkie warianty słowotwórcze wyrazów ogólnie znanych i używanych. 
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sza’ (383), estyma ‘poważanie, szacunek’ (144), głuchość ‘cisza’ (129), jabłonny 
‘jabłoniowy’ (459), krysztalny ‘kryształowy’ (355), osiwić ‘uczynić siwym’ 
(81), pojawa ‘pojawienie się, zjawisko’ (344), rozpaczny ‘rozpaczliwy’ (213), 
traworodny ‘rodzący trawę’ (294), zamrocz12 ‘mrok, ciemność’ (341), zlodnieć 
‘zlodowacieć’ (125). Niektóre z wyrazów dawnych czy rzadko używanych 
nabrały z czasem nacechowania książkowego, jak np. cichość, rozpaczny bądź 
poetyckiego, jak np. krysztalny. Słowniki gwarowe leksemów tych nie notują [zob. 
SGPK; MSGP; SGPD; SGPW; SGGSP; SGZ; SGO; Kosiński, 1884; Kryński, 
1884; Kantor, 1907]. 

Wobec niedoskonałości starszych słowników, a także wobec braku pełnego 
słownika gwar polskich oraz słownika gwary podhalańskiej, precyzyjne rozróż-
nienie dwóch wspomnianych zespołów leksykalnych nie zawsze jest możliwe. 
Przykładem może być czasownik przebrać się ‘przedostać się, przeprawić się, 
przedrzeć się’ (154). Ani SGPK i MSGP, ani słowniki gwary podhalańskiej takiego 
znaczenia czasownika przebrać się nie notują, natomiast w SJPD znaczenie to 
opatrzone zostało kwalifikatorem przestarzałe. Jednak poświadczenie w słowniku 
gwary orawskiej zbliżonego znaczenia przebiyrać sie ‘przedostawać się gdzieś, 
kopiąc pod czymś dół, tunel itp.’ [SGO] pozwala przypuszczać, że jest to wyraz 
gwarowy podhalański, który nie został zarejestrowany w innych słownikach 
gwarowych. Słowniki gwarowe nie notują również czasownika uniewalniać 
‘pozbawiać wolności, ujarzmiać’ (271), który w słownikach ogólnych kwalifi-
kowany jest jako archaizm [por. uniewolnić w SJPD]. Jednak istnienie w gwarze 
czasowników o zbliżonej strukturze, takich np. jak unieskorzyć ‘opóźnić się, 
nie pośpieszyć się’13 czy uniewłodnić [por. m.in. SW, SGZ], pozwala sądzić, że 
i w tym wypadku mamy do czynienia z czasownikiem gwarowym.

Kolejną – po wyrazach gwarowych i archaicznych – warstwę leksykalną cyklu 
NSP stanowią neologizmy, będące istotnym środkiem wzbogacania wypowiedzi 
literackiej. Predylekcja do ich częstego stosowania, a także do tworzenia nowych 
wyrazów przy pomocy wybranych środków słowotwórczych (preferowanie 
określonych modeli słowotwórczych oraz formantów) stanowiła znamienną ce-
chę twórczości młodopolskiej [Dzióbałtowska-Chciuk, 1976, s. 53–75; Paszek, 

12 Ciekawostkę stanowi fakt, iż wyraz zamrocz traktowany jest w opracowaniach języka artystycz-
nego jako neologizm autorstwa Bolesława Leśmiana [Chrząstowska, Wysłouch, 1987, s. 86–87; 
Kida, 1998, s. 75], tymczasem występuje on już w utworze Tetmajera, a co więcej, został także 
poświadczony w SW, gdzie udokumentowano go cytatem z autora jeszcze wcześniejszego, 
mianowicie z Zygmunta Krasińskiego. 

13 Czasownik unieskorzyć został utrwalony również w NSP (357). 
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1976, s. 99; Podraza-Kwiatkowska, 1975, s. 303–305]. Zaznaczyła się również 
na kartach NSP. 

Neologizm, czyli nowy wyraz „jest to taki wyraz, którego brak w języku epok 
poprzedzających czas wprowadzenia go do utworu poetyckiego” [Skubalanka, 
1962, s. 36], przy czym za neologizmy artystyczne uznaje się zazwyczaj tylko 
neologizmy słowotwórcze, tj. wyrazy nowe pod względem struktury słowotwór-
czej [Skubalanka, 1962, s. 33–34]. W myśl przyjętej definicji warunkiem uznania 
wyrazu za neologizm jest brak jego zapisu w słownikach języka polskiego. 

Do niewątpliwych neologizmów autora NSP należą m.in. następujące jed-
nostki wyrazowe: rzeczowniki błękitówka ‘widmo w kolorze błękitu’ (281–282), 
okręt ‘okręcenie’ (284), zdziw ‘zdziwienie’ (249), przymiotniki: białomodry 
(125), kujesienny ‘bliski jesieni’ (90), kunowotarski ‘położony blisko Nowego 
Targu’ (193), prawiekuisty (281), przewściekły (246), czasowniki: przemgleć 
‘przeświecić przez mgłę’ (340), rozchwostywać ‘rozwiewać w chwosty, czyli 
ogony, kity’ (285), wszczerbić ‘wcisnąć w szczerbę’ (203). Słowniki wyrazów 
tych nie notują14. 

Niektórym wyrazom, choć nie są notowane przez żaden ze wskazanych tutaj 
słowników, trudno jednak przyznać status neologizmów. W zakresie budowy 
słowotwórczej wykazują one bowiem wyraźne podobieństwo do formacji gwa-
rowych, co może przemawiać za tym, że są to wyrazy gwarowe, które nigdzie 
nie zostały zarejestrowane. Wątpliwości tego typu dotyczą przede wszystkim 
czasowników wieloprzedrostkowych, tak charakterystycznych dla słowotwór-
stwa gwarowego, np. poznaprawiać ‘ponaprawiać’ (396), uzaprzągać ‘zaprząc’ 
(391). Wprawdzie nie można wykluczyć, że przytoczone wyrazy to neologizmy 
K. Tetmajera, urobione w duchu ludowym na wzór znanych mu formacji gwa-
rowych, jednak bardziej prawdopodobne, iż są to wyrazy gwarowe. Przemawia 
za tym nie tylko ich struktura, ale też widoczny na różnych poziomach stylizacji 
gwarowej autentyzm stosowanych przez Tetmajera wykładników stylizacyjnych 
[por. Sicińska, 2009].

O tym, że brak poświadczenia wyrazu w słownikach może prowadzić do 
zbyt pochopnych wniosków, świadczy np. fakt, iż znakomity znawca literackich 
walorów podhalańskiego cyklu, Jacek Kolbuszewski uznał występujący w NSP 
czasownik dzelęgać ‘dzwonić’ (130) za dźwiękonaśladowczy neologizm K. Tet-
majera ustylizowany w duchu gwary podhalańskiej [Tetmajer, 1998, s. 72]. Rze-
czywiście, żaden ze słowników wyrazu tego nie notuje. Jednak w części z nich 
14 Ekscerpcji poddano następujące słowniki: SL, SW, SWil, SJPD, SGPK, SGPPAN, Indeks 

SGPPAN, MSGP, SGPD, SGPW, SGZ, SGGSP, SGO, a także opracowania A.A. Kryńskiego 
[1884], W. Kosińskiego [1884] i J. Kantora [1907].
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zarejestrowany został czasownik bardzo zbliżony, mianowicie dzielęgać [SGPK, 
SW] || dzielyngać [SGGSP] właśnie w znaczeniu ‘dzwonić’15. Tetmajerowska 
forma dzelęgać to najprawdopodobniej nieodnotowany przez słowniki wariant 
fonetyczny wyrazu lub forma zniekształcona przez pisarza. 

Bywa, że konfrontacja materiału tekstowego z zawartością słowników skłania 
do rozstrzygnięć zgoła przeciwstawnych, takich mianowicie, że do neologizmów 
zalicza się wyrazy notowane w słownikach. Za neologizmy należy uznać takie 
wyrazy, jak rozjaskrawić ‘spowodować, aby coś stało się jaskrawe’ (134) czy 
trupiogłówka ‘widmo śmierci’ (282). Wprawdzie zostały one poświadczone w SW 
(i tylko w tym źródle), ale objaśniono je jedynie cytatem pochodzącym z NSP, co 
pozwala je uznać za twory indywidualne autorstwa K. Tetmajera. Neologizmem 
jest też zapewne czasownik zalodnieć ‘zamienić się w lód’ (355), również po-
świadczony jedynie w SW, ale nieudokumentowany żadnym cytatem z literatury, 
co pozwala przypuszczać, iż jest to formacja potencjalna (ich zamieszczanie było 
często praktyką autorów słownika). 

Powstaje pytanie, czy w analogiczny sposób można postąpić z wyrazami, któ-
re podobnie jak poprzednie, zostały zanotowane wyłącznie w SW i potwierdzone 
jednostkowym cytatem z NSP lub nawet pozostawione bez egzemplifikacji, ale 
które opatrzono jednocześnie kwalifikatorem gwarowe. Do takich wyrazów należą 
np. dwie nazwy boginek: Poświstnica ‘boginka wietrzna’ (282), Skróśświetlica 
‘nimfa, boginka eteryczna, przejrzysta’ (282). Słowniki ogólne i gwarowe wy-
razów tych nie notują, zaś ich forma nasuwa nieodparte skojarzenie z poetyką 
Młodej Polski, sufiks -ica cieszył się bowiem wielką popularnością w literaturze 
tego okresu16 [Dzióbałtowska-Chciuk, 1976, s. 55; Kęsikowa, 1988, s. 120–121]. 
Ponadto obie nazwy zostały użyte w utworze Jak Dziwnego Juhasa zatańcowało, 
jedynym ogniwie cyklu, w którym stylistyka i obrazowanie młodopolskie zdecy-
dowanie dominują nad stylizacją gwarową. Z pewnym więc zastrzeżeniem także 
Poświstnicę i Śkróśświetlicę należy uznać za neologizmy.

Ostatecznie nasuwa się zatem wniosek, że neologizmy wprowadzone przez 
K. Tetmajera do NSP pozostają na usługach poetyki i estetyki Młodej Polski, 
w tym duchu bowiem zostały utworzone (mimo iż kilka z nich notuje SW – 
15 Zbliżone czasowniki zaświadczone są również w słownikach ukraińskich: дзеленькати 

‘dzwonić, dźwięczeć’ [Hrinczenko, 1958–1959, t. 1, s. 378] || дзеленьчати ‘jw.’ [Hrinczenko, 
1958–1959, t. 1, s. 378] || дзеленчати ‘jw.’ [Iwczenko, 2006, s. 125; Onyszkiewicz, 1984, 
s. 212], co wskazuje na wzajemne powiązania językowe polsko-ukraińskie w zakresie tego 
leksemu.

16 Z drugiej strony, można się tutaj doszukać analogii także do gwarowych nazw południca i przy-
południca, oznaczających zjawę pojawiającą się w samo południe, nakrytą białym prześcieradłem 
[por. m.in. SGPK].
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z kwalifikatorem gwarowe lub bez kwalifikatora). Natomiast część wyrazów, 
które ze względu na brak poświadczeń słownikowych podejrzewać można o status 
neologizmów, należą wedle największego prawdopodobieństwa do niepoświad-
czonego słownikowo zasobu leksyki podhalańskiej. 

Przedstawiona tu sytuacja współistnienia w obrębie jednego dzieła literac-
kiego heterogenicznych pokładów leksykalnych – gwarowych, archaicznych 
i innowacyjnych, wymaga w procesie analizy leksykalnej tekstu przede wszystkim 
ich rozgraniczenia. Niezbędnym zaś do tego celu narzędziem są źródła leksyko-
graficzne, zwłaszcza całościowy słownik gwarowy, a także obszerny regionalny 
słownik gwary podhalańskiej.

Kolejny etap analizy leksykalnej to uszeregowanie słownictwa występującego 
w utworze literackim według grup tematycznych. W NSP można zaobserwować 
dość wyraźną rozdzielność tematyczną w odniesieniu do wskazanych wyżej 
warstw leksykalnych. 

Słownictwo podhalańskie obsługuje wyłącznie te sfery tematyczne, które 
związane są immanentnie z opisywaną rzeczywistości góralską, a więc: warunki 
geograficzne Podhala (ukształtowanie terenu, przyroda, warunki atmosferyczne), 
tryb życia górali, ich prace i zajęcia (hodowla zwierząt i pasterstwo górskie, 
uprawa roli, przemysł drzewny i budownictwo, rzemiosło, górnictwo i hutnic-
two, leśnictwo i myślistwo, zbójnictwo), życie społeczne, obyczaje, kultura 
(instytucje prawno-administracyjne, stosunki sąsiedzko-towarzyskie i rodzinne, 
zabawy i święta, religia i wiara katolicka, strój, kulinaria), cechy ludzi (wygląd 
zewnętrzny i cechy psychiczne), czynności i zachowania ludzkie [por. Sicińska, 
2009, s. 75–81]. Stanowiąc środek stylizacji językowej, słownictwo gwarowe 
służy jednocześnie kształtowaniu warstwy przedstawieniowej tekstów NSP, tzn. 
odzwierciedla realia znamienne dla przedstawianego świata i specyfikę opisy-
wanego środowiska. 

Z kolei neologizmy pod względem semantycznym mieszczą się w obrębie ulu-
bionych motywów młodopolskich, takich jak barwy, światło, wieczność, widma 
i zjawy [Jastrun, 1967, s. LXVI; Majda, 1989, s. 127–131; Podraza-Kwiatkowska, 
1977, s. 49–97; Stala, 1988, s. 153–222; Wyka, 1968, s. 220 i in.]. Oryginalność 
i inwencja językowa zdają się więc służyć prezentacji fizykalno-nastrojowych, 
a także metafizycznych aspektów rzeczywistości.

Najmniej wyspecjalizowaną semantycznie grupę tworzą wyrazy archaicz-
ne, rzadkie i nacechowane stylistycznie, będące składnikiem zarówno opisów 
rzeczywistości zewnętrznej, jak i stanów psychicznych czy emocjonalnych 
bohaterów NSP. 
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Końcowy etap procesu analityczno-interpretacyjnego to wskazanie roli, jaką 
każda z omówionych warstw leksykalnych spełnia w strukturze dzieła literac-
kiego. Słownictwo gwarowe wraz z wieloma gramatycznymi właściwościami 
gwary podhalańskiej służy w NSP stylizacji gwarowej, a więc imitowaniu i ewo-
kowaniu odmiennej rzeczywistości językowej, w tym przypadku podhalańskiej. 
Jako wykładnik stylizacyjny leksyka gwarowa pełni w stosunku do fabuły szereg 
funkcji charakteryzujących: wskazuje na miejsce zdarzeń (funkcja lokalizująca), 
określa przynależność społeczną postaci lub/i narratora (funkcja socjologiczna), 
odzwierciedla ich specyfikę kulturową (funkcja etnograficzna)17. Z kolei wyrazy 
archaiczne, rzadkie, nacechowane stylistycznie, a także neologizmy służą od-
banalnianiu i uniezwykleniu warstwy językowej utworu, uwydatniają plastykę 
przedstawienia, tworzą sugestywny nastrój – zwykle nieco tajemniczy i podniosły. 
Wszystkie te zróżnicowane pokłady leksykalne współistnieją w obrębie całego 
cyklu i pojedynczych jego ogniw, nadając całości swoisty walor stylistyczny, 
w którym zasada ludowości zderza się z artystyczną stylistyką młodopolską. 
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Katarzyna Sicińska

SŁOWNICTWO GWAROWE NA TLE INNYCH WARSTW LEKSYKALNYCH 
UTWORU LITERACKIEGO (NA PRZYKŁADZIE CYKLU  

„NA SKALNYM PODHALU” KAZIMIERZA TETMAJERA)

Streszczenie

Rozważania zawarte w niniejszym artykule koncentrują się wokół metodologicznych aspektów 
analizy leksykalnej utworu literackiego, w szczególności utworu wykorzystującego różnorodne 
złoża leksykalne, w tym słownictwo gwarowe. Podstawa materiałowa została zaczerpnięta z tekstów 
powstałego w początkach XX w. cyklu Na Skalnym Podhalu Kazimierza Tetmajera, w którym 
dominantę stylistyczną stanowi stylizacja gwarowa (wzorcem dla niej jest gwara podhalańska). 
Podstawowym i nastręczającym wielu trudności etapem analizy leksykalnej jest rozpoznanie 
rodowodu poszczególnych jednostek leksykalnych, występujących w badanych tekstach, tzn. wy-
odrębnienie słownictwa gwarowego, archaicznego i rzadkiego, identyfikacja neologizmów i innych 
warstw leksykalnych. Kolejny etap to wskazanie kręgów tematycznych, wokół których skupia 
się słownictwo reprezentujące określone warstwy chronologiczne, terytorialne i środowiskowe 
języka (z reguły kręgi te są rozdzielne), a ostatecznie określenie funkcji, jaką słownictwo owo 
spełnia w utworze (w odniesieniu do rzeczywistości przedstawionej i na poziomie estetycznego 
oddziaływania na odbiorcę).
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DIALECT VOCABULARY AGAINST A BACKGROUND  
OF THE LEXICAL LAYERS OF A LITERARY WORK  

(BASED ON “NA SKALNYM PODHALU” BY KAZIMIERZ TETMAJER)

Summary

Deliberations included in this article concentrate around methodological aspects of lexical analysis 
of a literary work, in particular, a work that uses various lexical deposits, including dialectal vocabu-
lary. Material basis was taken from the texts of Na Skalnym Podhalu series by Kazimierz Tetmajer, 
written at the beginning of XX century which was stylistically dominated by dialect stylization 
(Podhale region dialect was a model). A basic and posing many problems phase of lexical analysis 
is identification of an origin of respective lexical units existing in investigated texts i.e. separation 
of dialect, archaic and rare vocabulary, identification of neologisms and others. The next stage is 
showing thematic circles, around which vocabulary representing specific chronologic, territorial 
and environmental layers of language are gathered (usually, these layers are separable). The final 
phase is specification of a function that the said vocabulary plays in a literary work (in relation to 
the presented reality and on the level of esthetic influencing the recipient).


