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GWARA GÓRALSKA I JEJ FUNKCJE
W LISTACH HANUSI KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA

Mieczysław Małecki (1903-1946) to znakomity uczony, badacz języków i dialektów 
słowiańskich, a także niestrudzony popularyzator naukowych osiągnięć lingwistyki, 
czego niezbitym dowodem - jak sugeruje J. Rusek1 - zachowany przedwojenny spis 

tematów powszechnych wykładów uniwersyteckich i odczytów radiowych, włącznie 
z propozycją wystąpień radiowych, zgłoszonych po II wojnie światowej w 1945 roku. Pocze
sne miejsce wśród owych prelekcji o nachyleniu językoznawczym, politycznym, społecznym 
i kulturalnym zajmują wykłady z zakresu stylizacji gwarowej, poświęcone problematyce 
wprowadzania regionalnych odmian języka ogólnego do utworów literackich, np. K. Prze- 
rwy-Tetmajera czy W. Orkana. Nasza dzisiejsza konferencja jest dobrą okazją do tego, by na 
przełomie XX i XXI wieku, po 110 latach od ukazania się pierwszego Listu Hanusi w Serii II 
Poezji K. Przerwy-Tetmajera w 1984 roku, a następnych {Listu drugiego Hanusi i Ostatniego 
listu Hanusi) w Serii VI Poezji z 1910 roku, przypomnieć niektóre, żywo interesujące przed
wcześnie zmarłego slawistę sprawy, które wiązały się z użyciem gwary podhalańskiej, nie 
tylko w prozatorskich, ale i poetyckich dziełach twórczości literackiej.

1 Por. J. Rusek, Mieczysław Małecki [w:] Złota księga Wydziału Filologicznego. Red. J. Michalik, W. Wałecki, 
Kraków 2000, s. 584.

2 K. Tetmajer, Poezje wybrane, oprać, i wstępem opatrzył J. Krzyżanowski, Wroclaw-Kraków 1968, s. 140- 
-155.

3 J. Marx, Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940) [w:] Młoda Polska, Warszawa 1977, s. 236.
2 J. Krzyżanowski, Tetmajer Kazimierz, Przerwa [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, War

szawa 1985, s. 476.

Przedmiotem naszej analizy są owe trzy urokliwe Listy Hanusi2, zamieszczone w wyda
nych w BN Poezjach wybranych K. Przerwy-Tetmajera poprzedzonych wstępem J. Krzy
żanowskiego. Na wartość tego osobliwego wiersza zwrócili wcześniej uwagę m.in. trzej 
różni badacze literatury. J. Marx, współczesny krytyk podkreśla, że „Słynny List Hanusi to 
jeden z klejnocików polskiej liryki, chociaż - jego zdaniem - zanadto zgrzebnej”3.

Wybitny historyk literatury - J. Krzyżanowski w przewodniku po literaturze polskiej 
napisał znowu tak:

„Z kultem sztuki zespolił się u Tetmajera kult miłości. Niekonwencjonalne erotyki 
T. były gorszącą, lecz podziwianą nowością. Nowość drugą stanowiły nawiązujące do 
Asnyka, lecz ujmowane inaczej, w zgodzie z impresjonizmem ówczesnego malarstwa, pej
zaże tatrzańskie oraz życie ludu góralskiego, z prześlicznymi Listami Hanusi do panicza 
z miasta na miejscu pierwszym”4.
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Ten sam autor we wstępie do Tetmajerowych Poezji wybranych zdradza kilka szczegó
łów filologicznych, które legły u podstaw pierwszego z Listów Hanusi'.

„Pomysłowy eksperyment literacki, bo takie najwidoczniej było założenie tej żałosnej 
sielanki o miłości »sprosta dziewczyny góralskiej« i »pańskiego syna«, sielanki opartej 
zresztą na liście autentycznym, uwiecznionym już w Serii I, wzmianką o dziewczynie, która 
»nie miała wypieszczonej ręki, kocham pisała przez ha«, dziwne przeszedł koleje w poezji 
Tetmajera. Z biegiem czasu List rozrósł się w cykl trójczłonowy o przejmującej wymowie li
rycznej w ustach nieszczęsnej Hanusi, której cień dostrzega się i w innych utworach poety”5.

5 K. Tetmajer, Poezje wybrane, op.cit., s. LXVIII.
6 W. Wnuk, Co góralszczyzna zawdzięcza Kazimierzowi Przerwie-Tetmajerowi? [w:] Między Tatrami a nie

bem, Nowy Sącz 1987, s. 26.
7 Ibidem.
’ Por. M. Karaś, O hierarchii gwarowych środków stylizacyjnych (uwagi i propozycje) [w:] Z zagadnień języ

ka artystycznego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 54, 1977, s. 44.
’ Por. J. Bartmiński, O derywacji stylistycznej (na przykładzie poetyckiego interdialektu folkloru i „gwary" 

w literaturze) [w:J Z zagadnień języka artystycznego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Językoznawcze 54, 1977, s. 94 
i 109.

W końcu zaś W. Wnuk, członek Związku Podhalan i pisarz podhalański, w referacie 
okolicznościowym wygłoszonym 14 czerwca 1986 roku na sesji naukowej, zorganizowanej 
z okazji sprowadzenia zwłok poety z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie na cmen
tarz zasłużonych na Pękowym Brzysku w Zakopanem akcentuje następujące fakty:

„Tetmajer w Liście Hanusi pierwszy posłużył się gwarą podhalańską do napisania utwo
ru poetyckiego o treści psychologicznie pogłębionej i subtelnej dowodząc tym samym, że 
można przy jej pomocy wypowiedzieć najbardziej delikatne sprawy duszy ludzkiej. Miało to 
wielkie znaczenie dla przyszłych podhalańskich pisarzy i poetów, którzy zbudowani i zachę
ceni przykładem Tetmajera, zaczęli sami coraz śmielej i z coraz większym powodzeniem 
posługiwać się swoją rodną gwarą nie tylko w gawędach i opowiadaniach, ale również 
w twórczości poetyckiej”6.

Zwykły i wyrobiony czytelnik poezji odbiera Listy Hanusi jako teksty napisane „całko
wicie w gwarze podhalańskiej i to w wybornej gwarze”7. Nie idzie tu - według nas - o to, 
że każdy komponent wiersza wiernie odwzorowuje właściwości gramatyczne i słownikowe 
mowy górali, ale raczej o to, że te elementy ilościowo przeważają nad innymi, niegwaro- 
wymi, ogólnymi, ponadregionalnymi i nasycają tekst utworu składnikami wszystkich pod
systemów dialektu podhalańskiego, a więc czynnikami fonetycznymi, fleksyjnymi, sło
wotwórczymi, syntaktycznymi oraz leksykalnymi. Domieszka do żywiołu mowy ludowej 
ogólnojęzykowych cech polszczyzny z końca XIX wieku przekształca ten niby czysty dia
lekt w wypowiedź językowo mieszaną, którą za M. Karasiem8 i J. Bartmińskim9 można 
nazwać paradialektem.

Analizowany utwór, imitujący gwarę podhalańską, nie został zapisany fonetycznie, lecz 
ortograficznie, z tych przyczyn w uproszczony sposób przekazuje informacje o konstytu
ujących gwarę podsystemach. Poeta zdecydował się jednak na takie rozwiązanie, by nie 
utrudniać odbiorcom, szczególnie z miasta, zawartości komunikacyjnej wierszowanej wy
powiedzi. Mimo kłopotów występujących przy ustalaniu cech gwarowych rozpatrywanego 
tekstu, postaramy się wydobyć rzeczywiste, szczególnie akcentowane składniki mowy ludu 
podhalańskiego.
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Stylizacja w Listach Hanusi ma charakter pełny, czemu nie przeszkadza ani równoległa 
obecność polszczyzny ogólnej, ani przyjęty system przekazu graficznego. A oto przegląd 
głównych elementów języka gwarowego w tatrzańskim liryku K. Tetmajera, dotyczących:

а) fonetyki
1) obecność samogłosek pochylonych

stp. O > d > o, np. jo I 11,17l0; zol II 24, kozdego dnia II 28, krów suko II 32, downi 
III 12, nieroz III 95, odegnoj III 99 ;
stp. 3 > ó > ó lub u, np. mój 1 1, wrócił I 8, Bóg 1 63, dziéwcyna góralska I 25-26, 
przódziej I 43,44 ; pude (haniok) II 121, (han) pudzie II 33; w niektórych wyrazach 
i formach wyrazowych brak ó w porównaniu z językiem literackim, np. coz III 95, 
coz jo III 117, podi se mnom III 49, Izy, od wtoryk mi ciemno II 101;
stp. 3> é> é lub i || y, np. nie wié 111, nié może I 61, śpiewało II 22, z dziéweckik 
warkocy II 27, w mocnej dobie II 70, nad dzićwcyną II 98, w dźwierze II 118, śnieg 
III 93; będzie milij III 34, prziświcili III 36, naprości III 94, tyz jesce 1 6, lecić wysy 
III 108;

2) realizacja samogłosek nosowych
- wygłosowe -ą > om, np. łzy się lejom I 10, ka się podziejom I 14, hłopcyska się 

Śmiejom I 31, cy jom powieźli II 18, w mrakotę leśnom II44-45, bez noc calom III 9, 
w carnom i gluchom ziem III 84;

- wygłosowe -ę > e, np. cosi sie mi śniło III 9, twojom Hanusie II 124, ma mogiłkę 
moję II 105, jo cie kochała III 101, a myśl, ka ja leże III 83;

- końcówka narzędnika liczby pojedynczej rodzaju męskiego -em > ę > e, np. 
i palce tknon II 66, przed śklannym obrazke II 128;

3) mazurzenie
- ś ż ć> s z c, np. pisęcy 1 2, poduska I 19, dusa I 29, III 46, ku sopom II 36, sept 

II 135, nie słysę III 59, sukała III 77; leżeć I 18, ten zol II 24, kozdego dnia II 28, 
za życia II 68, uniża III 61, od wieże III 85; zobacę I 6, z ocy I 10, tęca I 38, ponad 
cołem II 11, kołace III 4, w miesięcnom noc III 120;

4) archaizm podhalański
-rz + i, np. przi kapelusie II 39, prziśli III 33, skrzidla II 10, towarzisia III 34, krziza 

ramiona III 59-60, prziłozys III 67, zaprzicyną III 126;
5) udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa, np. i cy cie tyzJesce zobacę? I 6, a ni- 

cig nie słychno III 29, cozjo? III 117, cozjo mogę III 80; w tym też przed ruchomą koń
cówką czasu przeszłego, np. tagek cię wyglondała I 50;

б) wpływ spółgłosek półotwartych na poprzedzającą samogłoskę
- podwyższanie artykulacji samogłoski podstawowej (e > é lub /), np. we wierzchu 

II 46, do wierchów III 45, Najświętsa Panna Ludźmirska I 64;
-obniżanie artykulacji samogłoski podstawowej (ił> eł, uN> óN), np. umićłowany 

I 56, bêla III 76, miélowala III 65,73, Dónajec I 48;
7) przejście wygłosowego -x > -k, np. od tyk lez I 15, juzbyk wołała I 17, w turniak I 54, 

cudzyk głosów II 51, po głowak II 82, nieg cię nic nie budzi II 110, jesce roz byk we świat 
zaśpiewała III 43, a cichok bela III 76, w ocak twyk III 105;

8) zanik r w przedrostku roz- > “oz, np. ozdziela I 5, więc się / ozgniewał I 45—46, 
w gmłę ozwiniętą II 30, ozsieje II 34, ozpadliny II 59, ozparła III 42;

111 Cyfry rzymskie oznaczają poszczególne Listy (I—III), natomiast cyfry arabskie wskazują numery wersów.
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9) prejotacja, np. Jagnieska I 62, jazek się śmiała 1 52, z janiolami II Ą$,janielskik zwo- 
nów II 52, ten moru janioł II 65-66, jino ruń II 92;

10) brak przegłosu ‘e > 'o, np. co mnie powiezom I 15, ze cię skrzidła niesą II 10, kie 
wiesna kwiaty (...) ozsieje II 34, jo w te rence obie/ziebnonce bierem III 69-70;

11) zmiany w grupach spółgłoskowych
-xf> kf, np. kwito jedyna I 21, jak kwilą przemknie II 115, od kwili do kwili III 38, 

na kwilę III 99;
-kt> xt, np. w htórym;
- kt (lub xt > kf) > ft, np. od wtóryk mi ciemno II 101, na wtórym wisom me Izy 

II \36, fcem III W),fcieli III 64, fciał I 41;
12) tendencja do upraszczania grup spółgłoskowych i zanikania wygłosowej spółgłoski, 

np. nik I 11 (zamiast nikt), rzók 1 46 (zamiast rzekł), chyć go III 86 (zamiast chwyć go); 
w formie rzók występuje przejście e w ó przed sonomą /;

13) utrzymanie bezdźwięcznego przedrostka s- w pozycjach przed spółgłoską pół
otwartą nosową, np. było ś nimi miło 111 11, ś nimik sła III 14, spal se mną 1 20, ale się 
ludzie nascy se mnie Śmiejom I 12, podź se mnom III 49;

14) dyspalatalizacja w grupach k'e,g’e, np.przedśklannym obrazkem I 128;
15) obecność form z wtórnym analogicznym e ruchomym, np. wiater II 50;

b) fleksji
1) występowanie w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich miękkote- 

matowych końcówki -e < *e3 < *-ę, np. z turnie II 62, od wieże III 85, z duse III 104, 
z pochodnie III 106; w naszym materiale ten flektyw pojawia się nie tylko w dawnej dekli
nacji III na *-ja, ale też w rzeczownikach żeńskich, należących historycznie do deklinacji 
IV na *-/, np. zprzełęce II 58, spod darnie II 121, z pościele III 35;

2) w bierniku liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego zaimek przymiotny wskazujący 
przybiera formę ten zamiast spodziewanej tę, np. jak my się pod ten samą ścianę/ kryli 
I 35-36;

3) utrzymywanie się w funkcji mianownika liczby mnogiej rzeczowników męskooso- 
bowych starych form syngulatywnych ze znaczeniem zbiorowym na -a, np. cy prziśli po 
mnie twojiprzyjociele / i towarzisia? III 33-34;

4) rozpowszechnianie w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego koń
cówki -em, wykształconej pod wpływem słowackim lub - jak uważa Stieber11 - na zasa
dzie analogii do rodzimych form czasownikowych z flektywem -m, np. bedem I 45, pa- 
trzem II Ą,przydem II 108, popatrzem III 102, ginem III 115;

5) używanie w pierwszej osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego / przyszłego pro
stego końcówki słowackiego pochodzenia -me, np. na tej grani stanieme oboje III 50;

6) zatrzymanie końcówki -ech || -ch > -ek || -k z dawnego aorystu w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, np. powiedziałak I 43, 
juzbyk wołała 1 47, jazek się śmiała I 52, jesce byk ozparla III 42, byk we świat zaśpiewała 
111 43, stałak III 79, rozumialak III 112;

7) czasowniki zakończone na -ąć, -nąć tworzą czas przeszły, zamieniając literackie ąl 
na gwarowe -on, np. objon I 23, zaginon I 54, tknon II 66;

8) zastępowanie dawnych form pierwszej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego, two
rzonych za pomocą końcówki -chmy, np. przegralichmy przez formy typu my przegrali, 

Z. Stieber, Problem językowej i etnicznej odrębności Podhala, Łódź 1947, s. 10.
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w których funkcję zaznaczania osoby spełnia już nie końcówka, lecz zaimek12, np. jak my 
się / kryli 1 35-36; po co my żyli II 8; nie takiej my doli/przed się patrzyli, nie takiej cekali 
II 73-74; my byli III 89, my mieli III 92;

9) posługiwanie się starymi formami imiesłowów rodzaju żeńskiego na -ęcy zarówno 
w funkcji nieodmiennej (przysłówkowej), jak i odmiennej (przymiotnikowej), np. pisęcy 
I 2,11 2, śpiewajęcy 1151, wołajęcy II 127, nie słysęcy III 111;

c) słowotwórstwa
1) tworzenie derywatów odprzymiotnikowych za pomocą przyrostków: -ućki, np. 

(świat) cal-ućki I 3, sami-ućcy II 46, pełni-ućka (izba) III 31; -usieńki, np. (mój) złoci- 
usieńki I 8, -ski, np. (ludzie) nas-cy 1 12, dziewec-kik (warkocy) II 27, np. z watr wolar- 
skich II 43, nutę juhas-kom II 112, oraz -ość, chor-ość (nasla) I 58;

2) tworzenie derywatów odrzeczownikowych za pomocą przyrostków: -ko, np. serdec- 
ka (nie cuję) I 9; -ek, np. miesionc-ek (zaginon) I 47; -yska, np. hłopc-yska (się Śmiejom) 
131, -us, np. (stary) muzyk-usie II 122;

3) tworzenie derywatów czasownikowych poprzez wymianę przedrostków: roz-»u-, np. 
nie u-wesela I 3, od-»prze-, np. (w górę) się prze-winon I 48, zo-»o-, np. tu o-staję I 64, po- 
»pod-, np. (Pan Bóg) pod-zwoli II 103, o-»do, np. nie do-śmielić III 91, po-»prze-, np. jo 
prze-znała III 75;

4) tworzenie derywatów odprzysłówkowych za pomocą przyrostków: -ok, np. (pude) 
hani-ok II 121, dzisi-ok (hań pustki som) III 93, tut-ok (mielowała) III 73; -ni (-«), np. ha-ń 
= ‘tam’ I 18, II 29, 33, 58, 85-87, 114, III 56, 82, 88, 93, 95, 97, 116, 119, 121; -ny np. ka- 
ny III 15, 39, 78, 91, nika-ny I 55;

5) tworzenie form zaimków nieokreślonych za pomocą przyrostka -si (-s), np. co-si 
III 9, jaki-si III 16, 105, jacy-si III 21, kaj-si = ‘gdzieś (tam)’ II 48, III 60, 113, kaj-ś = 
‘gdzieś’ III 14, ka-ś = ‘gdzieś’ III 66, kiej-si = ‘kiedyś’ III 119, kiedy-si III 119;

d) składni
1) występowanie w zdaniach imiesłowów na -ęcy w funkcji okolicznika sposobu, np.

Pisę tu stela / ten list do tobie, a pisęcy płacę 
kie w niebo Mu się / rwie wołajęcy o scęście, o łaskę 
cobyś ślebodnie / myk nie słysęcy słów śmigał głębiną

I 1-2, II 1-2;
II 126-127;
III 110-111;

2) łączenie się w związki składniowe biernika z bezokolicznikiem, np.
- kiek cię widziała skakać ponad głazy
—jo wtedy w ocak twych widziała świecić 
jakiś cudny blask, jako z pochodnie
- jo wtedy myśli twe widziała lecieć 
wysy, niż Tatry, niźli gwiazdy wschodnie

1137;

III 105-106;

III 107-108;
3) ruchome końcówki czasu przeszłego oraz suftks i końcówki trybu przypuszczającego 

sytuują się w wypowiedzeniu po pierwszym wyrazie (akcentowanym lub nieakcentowa- 
nym), np.

- Kiebyś ty wiedział, jakoś mię zasmucił, 
mój złociusieńki, tobyś się haw wrócił?

-1 juzbyk heba jo sama wołała 
leżeć hań (...)

- kieś ty przychodził w nockę ciemną

I 7-8,

I 17-18,

12 Por. K. Dejna, Dialekty polskie, Wroclaw-Gdańsk 1973, s. 231-232, 260-261.
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i kieś mnie objon tak serdecznie w rence,
jakbyś przy miejskiej leżał ka panience I 22-24,

- hebaby w niebie miesioncek zaginon 147,
- tagek cię ino sycko wyglondala 150,
- jazek się sama do się głośno śmiała I 52,
— kiek cię widziała skakać ponad głazy 1137,
-(...) cosi się mi śniło,

jakby umarli powstajali z grobu II 9-10,
- (...) a kiwiom głowami

jakby mi fcieli pedzieć: hybaj s nami! III 63-64,
- Kaś był, coś robił: jo s tobom sła wsendzie III 63,
- Tyś sie po świecie tuloł, jak pijany! III 74,
- a cichok bela, jak kwiat popod ściany... III 76,
-(...) sukałak cie, kany

tyś bywał ino, i słałak ci w drogę
mojego serca uśmiech... III 78-80,

- tamjeś ty se mnom był... III 85,
- Jo cie kochała tak! Nie rozumiała,

alek kochała tak - z duse i ciała III 103-104;
4) enklityki, tj. jednozgłoskowe formy zaimków osohiowych (z wyjątkiem mianownika)

i zaimka zwrotnego, stoją w wypowiedzeniu po pierw«>zym wyrazie (akcentowanym lub
nieakcentowanym), np.

- świat mię calućki nic nie uwesela 13,
- Głowa mię boli, serdecka nie cuję 19,
— ale się ludzie nascy se mnie Śmiejom I 12,
- Zal mię za tobom wciągle w serce kuje I 13,
- i kieś mię objon tak serdecznie w rence 123,
- Dusa cię ino syćko przypomina 129;

5) rozmieszczenie przydawki dopełniaczowej przed nadrzędnikiem związku składnio-
wego, np.

To som umarłe żywota godziny II 83,
jo ci grób w limby gałęzie ustroję II 107,
i lat tysiące ci, jak kwilą, przemknie... II 115,
Nie już nie słysę, lecz byś pedzial: krziza
Ramiona sumion kajsi - w wietrze słychno... III 59-60,
(...) Bacys ty, kiedy my
z przelęce dołu patrzyli we złote
dni!... II 41-43,

6) odwrócenie porządku słów w wyrażeniu „te same” i pochodnych, np.
na tę polanę idź - jesce hań rosnom
same te kwiaty pod kosodrzewiną III 121-122,
z grobu sie jesce samo to dobendzie III 68;

7) używanie w zespoleniach syntaktycznych przyimkia ku zamiast do, np.
(...) Kieloześ to razy
leciał ku sopom, jaz się serce śmieje II 35-36,
kieś ty przychodził ku mnie w nockę ciemną 122,
oni się syćka wraz ku mnie uśmiechną III 62,
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e) słownictwa dyferencjalnego
1) oznaczającego przedmioty, np. ciupaga = ‘laska góralska z toporkiem’ II 38, dźwie- 

rze = ‘drzwi’ 1 49, gęśliki = ‘prymitywne skrzypki’ III 25, gmła = ‘mgła’ II 30, Gody = 
‘Boże Narodzenie’ I 49, grań = ‘ściana skalna’ II 55, III 50, hala = ‘łąka położona wysoko 
w górach’ II 30, 123, III 55, kerdel = ‘stado, gromada’ III 24, kozłowiec = ‘żółty kwiat 
wysokogórski, któremu przypisywano właściwości magiczne’ II 109, leluje = ‘różne rośli
ny liliowate, zwłaszcza lilia złotogłów’ III 98, miano = ‘imię’ II 135, miesioncek = ‘księ
życ’ I 47, mrakota = ‘mrok, ciemność’; słowacyzm II 44, rówień = ‘równy teren, równina’: 
Kopnij prec tę ziemnom / rówień! III 53-54; salas = ‘mała chatka’ zwykle z drewna (bez 
komina i drzwi), przeznaczona na okresowe mieszkanie pasterzy w górach III 30, siklawa = 
‘wodospad’ II 54, smentarz = ‘cmentarz’ II 18, 96, sopa = ‘drewniany budynek na siano’
II 36, spaszty = ‘urwiska’ II 60, śmierzć = ‘śmierć’ II 106, III 5, 7, 117, 118, 126; turnia = 
‘odosobniona skała albo szczyt górski o stromym wierzchołku i stromych zboczach’ I 54, 
uboc = ‘stok góry’ II 29, upłaz = ‘lekko nachylona powierzchnia ciągnąca się wzdłuż zbo
czy dolin polodowcowych w Tatrach, zwykle porosła trawą’ II 33, watra = ‘ognisko’
III 43, wierch = ‘wierzchołek, szczyt góry’ I 34, zbyrkot = ‘głos dzwonków (dzwonów)’ 
II 52, ziem = ‘ziemia’ III 84, zryw = ‘gwałtowny, nagły spadek terenu’ III 51, zwon = 
‘dzwon’ II 52, zwonek = ‘dzwonek’ II 31, 32;

2) oznaczającego czynności, np.
bacyć = ‘widzieć, pamiętać’: bacę cię - młody II 9,
bonować = ‘tęsknić’: za kim jo banuję 111,
chybać = ‘chybotać, chwiać się, kołysać’: jak to drzewo

co się w pustce chybię... II 72,
duć = ‘dąć’: jak wiatr co duje III 100,
gnać = ‘pędzić’: W to hań krowy zenie do ubocy? II 29,
hybać = ‘ruszać, iść podążać’: hybaj s nami III 64,
pedzieć = ‘powiedzieć’: lem byśpedział III 59; jakby

mifcielipedzieć III 64,
pozirać = ‘patrzeć, spoglądać’: pojźrę, jak sionko za

wierchy się kryje I 34,
prasnąć = ‘rzucić’: a na ten smentarzpraśnie

poza nami... 1196,
siednąć = ‘usiąść’: Przydź ty i siednij na tęponade mną / mogiłkę

lichom II 97-98, o przyjdź i siednij na mogiłkę moję II 105,
(nie) słychno = ‘nie słychać’: Grajom, a nic

ig nie słychno... III 29, w wietrze słychno III 60,
tuloć się = ‘toczyć się, wałęsać się’: Tyś się po świecie tuloł,

jak pijany III 74,
wypedzieć = ‘wypowiedzieć’: ani sposobu / wypedzieć III 14-15,
zabacyć = ‘zapomnieć’: Nie zabacujze tak swojej dziewcyny I 60,
znać = ‘wiedzieć’: Jo znam, ze biedno jo sprosta

dziewcyna /górałska I 25-26;
3) oznaczającego cechy, np.

drzewiej = ‘dawniej’: Graj jako drzewiej grali w holak śwarnie II 123,
iny, insy = ‘inny’: abo co inse I 59; tam głos już nie doleciał iny II 61,
przepadnięty = ‘taki, który przepadł’: na mojąjasność

przepadniętą II26,
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siumnie = ‘głośno’: Ka siepodziało, co śpiewało siumnie / we 
wnątrzu serca?

spaniały = ‘wspaniały’: Sabała Maciek Siecka, stary Wala, 
Giewont, Słodycka, Krzyś - tacy spaniali jacyś i...

sprosta = ‘prosta’: Jo znam, ze biedna jo sprosta dziewcyna 
góralska, o mój ty najsłodsy, złoty

sytki = ‘wszystek’, sytko = ‘wszystko’:
jako się w tobie sytkie siły ciesą
To łzy, od wtoryk mi ciemno
dziś w ocak: sytkie się w tę jedne zrostą 
gwiazdę (...)
Sytkie boleści twoje jo przeznała
ka sytkie nadzieje -
i ka się po nik ten zol popodzieje?...
(...) tak wstaje i wstajeprzede mną 
sytko, co wołać ¡prosić daremno... 
Bo sytko żywe hań - pod kupą gliny! 
Bo sytko żywe hań — pod popiołami! 
Bo sytko żywe hań - ka pamięć nasa 
spadnie ta gwiazda ze sytkiem, co boli...

ślebodnie = ‘swobodnie’: cobyś ślebodnie /myk nie słysęcy 
słów śmigał głębinę

śwarnie = ‘żywo, wesoło, z fantazją’: Graj jako drzewiej grali
w holak śwarnie

zbyrkający = ‘dźwięczący, dzwoniący’: ze ino zwonki słychać 
zbyrkające

II 22-23,

I 25-26,

II 101-103,
III 75,

II 23-24,

II 79-80,

III 110,

II 123,

II 31;
4) oznaczającego funktory zdaniowe, tj. zaimki względne, spójniki, partykuły, przyim- 

ki, np.
abo = ‘albo’ I 48, 59,
bez = ‘przez’ III 9,
cosi = ‘coś’ III 9,
haj = ‘tak’ II 15,
hań = ‘tam’ 1 16, 18, 11 29, 33, 58, 85-87, 114, 111 56, 82, 89,

93,95,97, 116, 119, 121,
haw = ‘tutaj’ I 8, II 8, III 24,
het = ‘daleko, w dali’ II 44,
ino = ‘tylko’ I 10, 29, 50, 62, II 90, 120, III 79, 96, 124,
ka = ‘gdzie’ I 14,16,24, II 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 62, 87,

III 83, 98,
kajsi = ‘gdzieś tam’ II 48, III 60, 113,
kajś = ‘gdzieś’ III 14,
kany = ‘dokąd’ III 15, 39,78,91,
kaś = ‘gdzieś’ III 66,
kie = ‘kiedy’ I 4, 19, 20, 22-23, 33, 11 13-14, 34, 58, 94, 125-

-126, III 36, 67, 97,
kieby = ‘gdyby’ II 16,
kiedysi = ‘kiedyś’ III 118,
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kiejsi = ‘kiedyś’ II 132, III 119,
kielo = ‘ile’ 15,1135,
lem = ‘tylko’ III 59,
lewdy = ‘ledwo’ III 6,
lo = ‘dla’ 1 27, III 77,
nikany = ‘nigdzie’ 155,
stamstela = ‘stamtąd’ III 94,
stela = ‘stąd’ I 1,11 1, III 1,
syćko = ‘wciąż’ I 29, 50,
tutok = ‘tutaj’ III 73,
w ej = ‘oto’ III 57,
wnetki = ‘wnet’ I 16,
wsertdyl = ‘wszędzie, wszędy’ 153,
wte = ‘wtedy’ III 102,
wtedej = ‘wtedy’ III 109,
zakiela = ‘zanim’ II 121.

Stopień nasycenia tekstu cechami gwarowymi pokazuje ich obfitość, różnorodność, do- 
głębność w sięganiu po elementy systemu językowego. Mógł to zrobić tylko ktoś, kto po
siadał znajomość ludowej mowy od dziecka, inteligent, który dzieciństwo i młodość spędził 
wśród górali podhalańskich, a więc był w praktyce dwujęzyczny oraz miał łatwość prze
chodzenia w dialogach od systemu ogólnopolskiego do gwarowego i na odwrót. Z tych 
przyczyn stylizacja zastosowana w utworze jest przedniej miary i wystawia poecie jak 
najlepsze świadectwo. Ale naszej analizy językowej nie da się zatrzymać jedynie na stwier
dzeniu, że użyte przez twórcę elementy mowy ludowej są autentyczne13. Tekst poetycki 
bowiem, nawet ten zapisany gwarą, to zdecydowanie coś więcej niż tylko rejestr większej 
czy mniejszej liczby składników dialektalnych, interesujących badacza i zbieracza odmien
ności gwarowych. Poza samą wartością dokumentacyjno-naukową, jak jest w tym wypad
ku, nasz utwór odznacza się wielkimi walorami literackimi, a niemałą w tym rolę odegrały, 
co postaramy się dalej wykazać, owe cechy mowy góralskiej z Podhala.

15 Por. opisy gwary podhalańskiej w tekstach: K. Nitsch, Mowa ludu polskiego, Kraków 1911; idem. Dialekty 
języka polskiego. Gramatyka języka polskiego, Kraków 1923; M. Małecki, Archaizm podhalański (Wraz z próbą 
wyznaczenia granic tego dialektu), PAU, Monografie polskich cech gwarowych. Nr 4, Kraków 1928; M. Małecki, 
K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków 1934, PAU, Cz. 1. Mapy; Cz. 11. Wstęp, objaśnienia, 
wykazy wyrazów; Z. Stieber, Problem językowej..., op.cit:, Z. Gołąb, O zróżnicowaniu wewnętrznym gwary pod
halańskiej, „Język Polski” XXXII, 1954, z. 2, s. 85-111; S. Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 
1968; H. Kurczab, Gwara podhalańska w twórczości Stanisława Witkiewicza, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 
WSP w Rzeszowie, Nauki Humanistyczne, z. 6, 1972, s. 149-175; K. Dejna, Dialekty polskie, op.cit:, S. Dubisz, 
H. Karaś, N. Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995.

Gwara podhalańska w wierszu K. Tetmajera służy:
1) rozwiązaniom formalno-kompozycyjnym,
2) kreacji bohatera i świata przedstawionego,
3) przedstawieniu jakości stylistyczno-ekspresywnych wypowiedzi.
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Rozwiązania formalno-kompozycyjne

Rozpatrywany tekst jawi się jako rezultat eksperymentu warsztatowego K. Przerwy- 
-Tetmajera, który po raz pierwszy postanowił pokazać możliwości, wynikające z zastoso
wania gwary jako tworzywa dzieła poetyckiego. Listy Hanusi realizują cechy wypowiedzi 
językowej, należącej pod względem rodzajowym do liryki, od strony gatunkowej repre
zentują sielankę, obejmują cykl liryczny składający się z trzech części, czyli tryptyk, jed
nostki tej tetralogii ze względu na formę podawczą są tekstami listowymi, zaliczanymi do 
odmiany poetyckiej bądź literackiej, poszczególne wypowiedzi epistolograficzne współ
tworzą układy ośmiowersowych strof (tj. oktaw), zawierających jedenastozgłoskowe wersy 
ze średniówką 5+6. Tetmajer, stawiając w miejsce języka ogólnego wariant polszczyzny 
regionalnej, wykazał, że gwara podhalańska z końcem wieku XIX szczególnie wyraziście 
rozwinęła swoją drugą, obok potocznej, odmianę funkcjonalno-artystyczną.

Kreacja bohatera i świata przedstawionego

Bohaterką liryczną i jednocześnie autorką poszczególnych listów jest młoda, ładna, 
niewykształcona, prosta góralka Hanusia, pasterka bydła, zakochana nieprzytomnie w Je
rzym, paniczu z miasta. Ponieważ to właśnie owa postać kobieca, medium, a nie podmiot 
liryczny przedstawia bezpośrednio swoje uczucia, dlatego kryterium sposobu przedstawia
nia przeżyć wewnętrznych podmiotu każę zaliczyć rozpatrywane utwory nie do liryki bez
pośredniej, lecz do liryki maski czy roli. Przyjęte rozwiązanie ukrywa, maskuje prawdziwe 
uczucia poety inteligenta, jednocześnie sprawcy tej lirycznej spowiedzi.

Sytuacja liryczna w każdej części cyklu zwraca uwagę swoją odmiennością i kształtem 
kreowanego świata wewnętrznego, z tych przyczyn List I trzeba określić jako wyznanie, 
List II jako wspomnienie, List III jako pożegnanie. Tak podzielił K. Przerwa-Tetmajer 
tematykę miłosną, główny przedmiot całego tryptyku.

Miłość to problem uniwersalny w kulturze i tradycji literackiej, niezależny od kategorii 
czasu, miejsca, przedziałów rasowych, różnic społecznych. Każda epoka historycznolite
racka inaczej jednak pokazywała to zjawisko, inne podnosiła problemy, odmiennie rozkła
dała akcenty. Na tym tle swoiście wyróżniał się też modernizm przełomu XIX i XX wieku 
z właściwym sobie indywidualizmem, pesymizmem, dekadentyzmem, psychologizmem 
i erotyzmem. Dla ogólnego przygnębienia, schyłkowości, beznadziejności i braku per
spektyw antidotum była ucieczka w sferę doznań zmysłowych albo w dziki pierwotny kra
jobraz, najczęściej skalnych Tatr14.

W naszym tryptyku dochodzi niejako do syntezy tatrzańskiej natury, pierwotnej kultury 
ludu góralskiego i chęci powrotu do miłości naturalnej, wiejsko-sielsko-zgrzebnej w miej

14 Por. Kolbuszewski, Tatry w twórczości Kazimierza Tetmajera [w:] Między Tatrami a niebem. Nowy Sącz
1987, s. 7-19; T. Stasich, Górski i góralski autentyzm w twórczości Tetmajera [w:] Między Tatrami a niebem,
op.cit., s. 20-23.
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sce miłości skonwencjonalizowanej, mało naturalnej, kojarzonej z miastem. Umiłowanie 
dzikiego, groźnego, ale zarazem pięknego impresjonalistycznie krajobrazu wysokogórskie
go, ludu podhalańskiego z jego tężyzną i oryginalną kulturą, a także tęsknota za pełną miło
ścią, satysfakcjonującą psychicznie i fizycznie są ideami zawartymi w trójdzielnym cyklu 
lirycznym Listy Hanusi. Skoro gwara ludowa nadawała się do wypowiedzenia takich wyra
finowanych potrzeb intelektualnych i emocjonalnych, to niewątpliwie jej odmiana arty
styczna winna zajmować wysokie miejsce na Parnasie literackim.

Przedstawienie jakości stylistyczno-ekspresywnych wypowiedzi

Prosta góralka - Hanusia wypowiada się w formie listu, czyli takiego rodzaju komuni
katu, który łączy elementy językowe prymamie mówione z zespołem składników języko
wych wtórnie mówionych15. Prywatne listy dziewczyny opierają się na formach języko
wych, które są właśnie przejawem nieoficjalnych kontaktów społecznych.

Przykładowo słownictwo używane przez autorkę Listów nie jest jednorodne, rozpada się 
bowiem na trzy grupy:

1) strukturalno-konstrukcyjną,
2) sytuacjotwórczą,
3) tematotwórczą.
Typ 1 obejmuje leksykę funkcjonalną, służącą do budowy zespoleń składniowych, wy

powiedzeń złożonych oraz pomaga zaznaczyć subiektywny stosunek twórcy komunikatu do 
przekazywanych w nim treści (należy tu grupa wyrazów gwarowych, zwanych funktorami).

Typ 2 gromadzi słownictwo, związane z formą listu, a więc przede wszystkim tzw. sy
gnały fatyczne, czyli podtrzymania kontaktu z odbiorcą, np.

Kochany Jerzy mój! I 1, II 1, III 1,
Kiebyś ty wiedział, jakoś mię zasmucił,
mój zlociusieńki, tobyś się haw wrócił 17-8
Jo znam, ze biedna jo sprosta dziewcyna
góralska, o mój ty najsłodsy, złoty I 25-26;
a tobie nie mas jednako nikany,
mój zlociusieńki i umiełowany I 55-56,
Aniś nie pisał do mnie dawno. Może
Jaka cię chorość nasła, mój jedyny I 57-58.

Typ 3 znowu, zwolniony od konstruowania związków składniowych i zaznaczania sy
tuacji językowej, staje się budulcem tematu wypowiedzi, a także kształtuje styl przekazy
wanego komunikatu (tworzą tę gromadę leksykalną głównie nazwy przedmiotów, czynno
ści bądź cech).

W obszarze zainteresowań stylistyki mieszczą się natomiast obecne w tekstach:

15 Por. A. Kalkowska, Struktura składniowa listu, Wroclaw-Lódź 1982; K. Data, Struktura tekstu listowego,
„Język Polski” LX1X, 1989, z. 3-5, s. 142-152.
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a) frazeologiczny, np. Niech ci boża / ręka pożegna = ‘niech cię błogosławi boża ręka’ 
III 114-115; w miesiencom jasnom noc = ‘księżycową’ III 53-54; Tyś się po świecie tuloł, 
jak pijany! = ‘wałęsał się, włóczył się’ 111 74;

b) typy konstrukcji składniowych (przewaga parataksy nad hipotaksą, a w obrębie tych 
ostatnich dominacja zdań czasowych i przydawkowych);

c) figury poetyckie, z powtórzeniami anaforycznymi w pierwszym rzędzie, np.
Na tę polanę idź (f=3): III 121, 123, 124,
Jo cię kochała tak! (f=2): III 101, 103,
Hha! Jaka przepaść!
Hha! Jaka wezgłąb! III 51, 52,
W górę! Nad wody!
łf górę! Hań w górę! III 55, 56.

Takie i im podobne środki wyrazu poetyckiego (potoczną frazeologię, przewagę para
taksy nad hipotaksą, powtarzanie anafor i sygnałów fatycznych dla uzyskania rytmiczności 
jednostek wersyfikacyjnych) wprowadza się, by zdecydowanie wspomóc mówiony 
i wtórnie mówiony charakter komunikatów - listów.

Warunkiem udanej dialektyzacji jest niewątpliwie bardzo dobra znajomość regionalnej 
odmiany języka ogólnego, na którą będziemy stylizować naszą wypowiedź. Wprowadzanie 
dialektyzmów do tekstu literackiego przez pisarza nie może być tylko zewnętrzną oznaką, 
stemplem znajomości danej gwary, ale musi wynikać z uzasadnień wewnątrztekstowych, 
a więc czynników formalno-kompozycyjnych, budowy świata przedstawionego i styli- 
styczno-ekspresywnego nacechowania wybranych środków warsztatowych. Całkowite, 
pełne stylizowanie wypowiedzi na gwarę zakłada posługiwanie się wszystkimi podsyste
mami języka ludowego: fonologicznym, morfologicznym, syntaktycznym i leksykalnym, 
a nie sięganie wyłącznie po jeden zespół środków systemowych.

K. Przerwa-Tetmajer świadomie podjął się stylizacji tekstu poetyckiego na gwarę. Po
stawił najpierw przed sobą określone zadania pragmatyczno-ideowe, a następnie dopiero 
starał się dobrać niezbędny zestaw środków wyrazu poetyckiego. Autor Listów Hanusi 
zharmonizował „myślową, wyobrażeniową oraz emocjonalną treść wiersza z jego słowną 
realizacją”16 i uzyskał tą drogą wyborny rezultat artystyczny. Nie ma więc żadnej przesady 
w zaliczeniu tryptyku Tetmajera do perełek naszej liryki miłosnej. Po 110 latach, jakie 
upłynęły od napisania Listów Hanusi, wcale te teksty nie straciły swego dawnego blasku 
i nadal błyszczą pełnym światłem wśród nowszych erotyków.
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