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Gwara podkrakowska w Weselu Stanisława Wyspiańskiego 
Z PERSPEKTYWY SOCJOLINGWISTYCZNEJ

Fonetyka jest tym działem językoznawstwa, który szczególnie nadaje się do badań 
socjolingwistycznych, o czym dobitnie przekonują opracowania lingwistów krakow
skich, m.in. Bogusława Dunaja (1980, 1985, 1989), Haliny Kurek (1987, 1988, 1990, 
1993, 1995), Józefa Kąsia (1984, 1986, 1988) czy Kazimierza Sikory (1988). Prace 
wymienionych badaczy dotyczą analiz dialektologicznych, polszczyzny mówionej 
oraz aspektów wzajemnego oddziaływania dialektów i języka ogólnego. Brakuje 
jednak dotychczas rozpraw, w których przedmiotem opisu byłaby wymowa bohaterów 
literackich, fikcyjnych postaci, występujących w dawnych lub współczesnych dziełach 
pisarstwa polskiego.

Niewątpliwie do arcydzieł dramatycznych należy utwór Stanisława Wyspiańskiego 
Wesele z 1901 r.1 Ponieważ występują w nim liczne podmioty mówiące, reprezentanci 
różnych środowisk społecznych, dlatego - naszym zdaniem - ten dramat stanowi 
nader wdzięczną podstawę badawczą służącą sprawdzeniu możliwości zastosowania 
metod socjolingwistycznych.

1 Dramat Wyspiańskiego miał później wiele edycji. Materiał badawczy ekscerpowano 
z tomu wydanego w Bibliotece Narodowej, zob. S. Wyspiański, Wesele, opracował J. No
wakowski, Wrocław - Gdańsk 1973.

Zakres obserwacji empirycznych ograniczymy tutaj do charakterystyki dwu 
zmiennych językowych, istotnych wyróżników gwary podkrakowskiej, tj. reali
zacji szeregu spółgłosek ś, ź, ć (czyli tzw. mazurzenia) oraz wymowy samogłoski 
a pochylone (a). Informacje o gwarze w Weselu pojawiły się już we wcześniejszych 
opracowaniach językoznawczych, zwłaszcza Zenona Klemensiewicza (1924, 1958a, 
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1958b), Stanisława Kani (1970), Jerzego Gota (1975), Marii Wojtak (1984, 1988a, 
1988b), K. Sikory (2001). W niniejszym artykule chcemy zwrócić szczególną uwagę 
na fakultatywność wymowy gwarowej i ogólnopolskiej środowiska chłopskiego, 
a także wskazać socjolingwistyczne uzasadnienie wariantywności fonetycznej języka 
postaci literackich w Weselu.

Społeczność ludowa występująca w utworze mazurzy, tzn. wymawia szereg spół
głosek syczących (s) w miejscu spodziewanego układu szumiącego (ś), np. Chińcyki 
I, l,22, pirso I, 5, 118, casem I, 7, 136, się mruzom II, 1, 19, pódzies w kółecko II, 1, 
26, to się zeń II, 16, 823, spodnicka II, 17, 843, mozes II, 17, 847, sybko pusco II, 19, 
822, Błażek III, 34, 1085, tak się męcą III, 37, 1129, nie slysom (f = 2) III, 37, 1177 
oraz realizuje samogłoskę a, zapisywaną w tekście w postaci dźwięku o, np. cytomy 
I, 1, 14, teroz I, 4, 107, stoć I, 8, 166, godać I, 9, 172, juzem myśloł I, 25, 869,ya^oześ 
ty blado II, 6, 173, pusco II, 19, 882, copka II, 26, 1353, co się dzioło II, 27, 1355, 
trzymomy III, 9, 367, krakowsko ścizka III, 19, 783.

2 Następujące po cytowanych przykładach cyfry rzymskie oznaczają numery aktów, pierwsza 
cyfra arabska - numer sceny, natomiast druga - numer wersu.

Obok wymówień gwarowych pojawiają się w tekście warianty ogólnopolskie 
z szeregiem szumiącym, czyli odmazurzonym, np. wieczór I, 4, 87, ze szewcem I, 
12, 329, żyto I, 25, 899, szukać I, 26, 954, czysty I, 26, 964, na pokuszenie I, 26, 967, 
włóczycie się I, 26, 987, łżesz I, 29, 1054, mieszkasz II, 5, 110, żałować II, 19, 862, 
ubiory [...] czerwone II, 22, 986, a także warianty z a jasnym w tych pozycjach, 
w których w gwarze występuje a pochylone, np. widziałem I, 26, 971, czarną I, 26, 
974, gadII, 5, 121, dawno (f = 2) II, 5, 146, uciekali, 14,766, stałem 11,27, 1371, jak 
se pogadali III, 9, 349, siad III, 30, 870, biały III, 33, 955.

Zaznacza się też w wypowiedziach bohaterów chłopskich obecność wariantów 
obocznych, mieszanych. W tych samych wyrazach obok form zmazurzonych znajdują 
się realizacje niezmazurzone, czego dowodzą:

1. wypowiedzi Czepca:

cózl, 1,1; III, 19, 647II cóż III, 19, 723, cóż(eś) III, 10, 389;
cy I, 29, 1071, 1073; III, 19, 714, 723, 765 // czy III, 9, 370, 371; II, 10, 398;
juz,juz(em) I, 25, 869, 877; I, 29, 1045,1, 1, 32; III, 18, 638; III, 19, 661; III, 33, 939 // 

już III, 9, 383; III, 19, 657, 675, 681, 694;
może III, 4, 159; III, 11, 409 // może 111, 11, 405; III, 19,657;
{rozmowa) nasa III, 18, 644 // naszą (krew) I, 29, 1055; nasze (szyćko) I, 29, 1056;

w naszy (potrzebie) III, 33, 933; z naszych (lic) 111, 19, 721;
scęścia 1, 25, 935 // szczęście III, 9, 383;
syćko I, 1,15 II szyćko 1, 29, 1046, 1056; III, 19, 732;
ze I, 1, 31 II że I, 25, 869, 877, 898; III, 18, 643; III, 19, 661, 664, 704, 718, 719, 749, 

750, 751;
zęby I, 25, 839, 840 // żeby(śmy) poszli III, 9, 384;
Żyda I, 25, 867 // Żyd I, 29, 1073;
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2. wypowiedzi Gospodyni:

(ni ma) cego II, 29, 1405 // czego (złego) II, 25, 1293;
cóz, cóz(em), cóze(ście) II, 25, 1264, 1271 (f = 2); II, 29, 1415, 1419; III, 31, 877, 878 // 

cóż II, 23, 1006; II, 29, 1430;
juz III, 2, 107 // już II, 23, 1005; II, 25, 1277;
z łóżka II, 1, 11; do łóżka II, 1, 12 // na łóżko III, 2, 80;
może III, 11, 410//wożę III, 33, 1044; moźe(ś) chory II, 25, 1272;

3. wypowiedzi Panny Młodej:

cóz I, 9, 199; I, 11,284 (f= 2); I, 12,313, 531; 1,37, 1307 //cóż I, 12,313; I, 37, 1317; 
III, 13,456; III, 16, 576;

jesce III, 16, 551;jesce(m) III, 13, 446 //jeszcze III, 24, 826;
juś(ci) I, 12, 312 // już I, 9, 176; III, 2, 109;
może I, 12, 307 (f = 2); mozes I 38, 1344 // może I, 13, 26; III, 16, 540;

4. wypowiedzi Jaśka:

cóz II, 16, 822 // cóż II, 26, 1333; 111, 34, 1081, 1082 (f = 2), 1083, 1087;
cy III, 35, 1106 (f = 2) // czy III, 34, 1083, 1087;
drużba III, 37, 1162, 1163; drużbie III, 37, 1164 // drużba I, 33, 1148;
juz II, 16, 827; 111,36, 1107 (f= 2) IIjuż III, 37, 1151, 1153, 1154;
może 1,33, 1147 // może III, 35, 1097; III, 36, 1119;

5. wypowiedzi Kaspra:

pośli II, 17, 844 IIposzli II, 17, 834;

6. wypowiedzi Kuby:

jesce III, 9, 354 //jeszcze(m) [...] nie ujzoP II, 22, 996,

a obok form z a sytuują się odpowiedniki słów z ogólnopolskim a, co znowu 
odnajdujemy:

1. w mowie Czepca:

jo I, 25, 894, 896, 938; I, 29, 1043; III, 4, 154, 158 // ja I, 25, 887; III, 10, 398 (f = 2); 
III, 9, 383; III, 11,414; III, 19, 723; III, 21, 796;

łonie Ul, 4, 161 // lanie III, 4, 154;
mom 111,4, 158; 111, 18, 637; III, 21, 796; mos III, 22, 803; mocie III, 10, 390 // ma III,

10, 395; III, 19, 692;
nos I, 1,27 II nas 1,25, 861; III, 19, 704; w nas III, 19,717; na nas Ul, 19,751;

3 Przykład błędnie zmazurzonego rz w formie ujzoł. 



222 Władysław Śliwiński

pon I, 1, 26, 27; I, 25, 887, 889, 893, 898, 900, 901, 946; III, 9, 346, 356; III, 18, 631, 
642; III, 19, 647, 657, 664, 671, 674, 704, 714, 715, 727, 732, 745; III, 20, 793; III, 
22, 803, 811, 813; III, 25, 844; 111,33, 1001 (f =2) II pan I, 1,5; I, 25, 934; III, 19, 
707 (f= 2);

ptok I, 25, 883 //ptak I, 25, 881, ptakowi I, 25, 883;
wom III, 3, 140, 141 // wam I, 25, 842; z was III, 19, 689; u was III, 22, 802; 
znom I, 25, 895 // nie znacie III, 19, 704;

2. w mowie Gospodyni:

jo II, 23, 1005; III, 11,412,413 II ja 11, 29, 1415, 1419;

3. w mowie Ojca:

nos I, 25, 846 // nas I, 26, 967;
pon 1, 25, 945 // Pan I, 26, 949 (f = 2); pan 1, 26, 989;

4. w mowie Dziada:

pon II, 14, 766 //pan I, 26, 989; 1, 27, 1004;

5. w mowie Marysi:

jo II, 4, 72 II ja III, 14, 463;

6. w mowie Panny Młodej:

mom I, 12, 327; mos I, 9, 207; I, 28, 1347 // masz I, 9, 181; ni ma III, 16, 552; 
nos I, 38, 1352 // do nas I, 38, 1350;
do tońca I, 9, 207 // tańca II, 19, 867; tańce II, 19, 862;

7. w mowie Jaśka:

jol, 33, 1147 //ja I, 32, 1139;
som 1,33, 1147 II sam III, 36, 1111;
do wos II, 16, 827 // was III, 37, 1173;

8. w mowie Kaspra:

«osi, 33, 1146//«as III, 31,884;

9. w mowie Kuby:

zaroz II, 22, 1000 II zaraz III, 9, 351.
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Chłopi występujący w Weselu używają więc trojakiego rodzaju wariantów reali
zacyjnych: gwarowych, ogólnopolskich i mieszanych. System fonetyczny bohaterów 
ludowych jest niejednolity, rozchwiany, pojawiają się bowiem obok wymówień 
gwarowych standardowe odpowiedniki ogólne albo występują w tych samych for
mach gramatycznych dublety wymawianiowe, którym podlegają przede wszystkim 
słowa najczęściej powtarzające się w tekście lub wyrazy funkcyjne, np. cózZZcóż, 
cyZZczy, jesceZZjeszcze, już/Zjuż, moze/Zmoże, mom, mos/Zmasz, ma, pon/Zpan, wom, 
wosZZwam, was.

Gdy obserwuje się nasycenie tekstu realizacjami gwarowymi, widać z jednej strony 
lekką przewagę wyrazów i form ze zmazurzonym ś (66 wymówień, tj. 36,9%) na 
niekorzyść zmazurzonych z (58 wymówień - 32,4% całego zbioru) oraz c (55 wymó
wień - 30,7% w ogólnym zbiorze). Z drugiej strony użyciu w wypowiedziach a po
chylonego (> o) sprzyjają szczególnie trzy kategorie gramatyczne: a) 3 osoba liczby 
pojedynczej czasu przeszłego rodzaju męskiego (np. chcioł, godoł, mioł, myśloł itp.); 
b) mianownik liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego przymiotników (np. ważno kosa, 
późno mitręga, głuchopsiajucha}, c) 3 osoba liczby pojedynczej czasu teraźniejszego 
koniugacji III z końcówkami -m, -sz (np. słucho, bywo, ścieko, zwyobracó).

Należy też koniecznie zaznaczyć, że w tekście wierszowanym Wesela obie cechy 
gwarowe są wzmacniane dodatkowo przez rymy (np. dusa - rusa, stocył - zamrocył, 
mruzom - duzonr, pirso — syrso, naloz — zaroz, broi — proł, odbywo — poziwo), roz
kład w rymach danych realizacji jest mniej więcej równy (51,6% mazurzenie, 48,4% 
a pochylone).

Takim zróżnicowanym materiałem dysponujemy, jeśli chodzi o charakterystykę 
wymowy środowiska chłopskiego w dramacie młodopolskim. Od razu trzeba zazna
czyć, że jest to pewien układ sztuczny, fikcyjny, a nie autentyczny, oddający relacje 
gwary do polszczyzny ogólnej przed stu laty. Spostrzeżenie to potwierdzają teksty 
z Bronowie, zapisane przez Włodzimierza Tetmajera, a zamieszczone w Wyborze 
polskich tekstów gwarowych Kazimierza Nitscha (1968: 130-132), w których na 
33 formy zmazurzone występują dwie odmazurzone (po Olśenicy i rusają), a na 41 
realizacji z samogłoską a pojawia się jedna postać z ogólnopolskim a (teraz). Stan 
gwary podkrakowskiej z przełomu XIX i XX w. wyglądał - jak wynika z porówna
nia - zdecydowanie inaczej, niż go przedstawił w dramacie Stanisław Wyspiański.

Poeta jednak, a nie jego oponenci (np. Klemensiewicz 1958b), miał rację co do 
tego, że realizacje systemu gwarowego już nawet 100 lat temu nie były monoli
tem językowym, że ewoluowały ku odmianie ogólnopolskiej polszczyzny potocznej 
(por. Kąś 1988: 59,60), że zawierały postaci oboczne, wskazujące kierunek przemian 
fonetycznych zespołu gwarowego. Stan języka wsi wykreowany w dramacie przez 
poetę należałoby z punktu widzenia współczesnej socjolingwistyki traktować jako 
ujęcie mieszane, którym posługuje się dziś pokolenie średnie.
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Zatem wizja, jaką przedstawił Wyspiański, to propozycja nie tylko wyprzedzająca 
czas, ale i projektująca ewolucję gwarową języka mieszkańców wsi. Trudno więc na 
podejście poety do gwary patrzeć inaczej niż jak na zjawisko stylizacji językowej, 
dyktowanej wymogami tekstu artystycznego. Rozwiązanie, które zastosował twórca, 
nie jest - co nie ulega wątpliwości - w żadnym stopniu dokumentem werystycznej 
projekcji fonetyki gwarowej sprzed 110 lat.

Skoro wiemy już, jakie warianty realizacyjne odpowiadają obu rozpatrywanym 
zmiennym językowym: mazurzeniu i a pochylonemu w wymowie społeczności 
wiejskiej, możemy teraz zająć się odpowiedzią na pytanie, czym owo rozchwianie 
fonetyczne, obserwowane w wypowiedziach bohaterów chłopskich, jest warunko
wane (powodowane).

Stoimy na stanowisku, że zróżnicowanie wymowy fikcyjnych postaci dramatu zale
ży od przyczyn socjolingwistycznych. W tym zakresie należy uwzględnić działanie:

1. czynników społecznych (socjalnych),
2. czynników sytuacji komunikacyjnej (sytuacyjnych),
3. czynników związanych z przekazem tekstu odbiorcy zewnętrznemu,
4. czynników intencyjnych wynikających z przesłania dramatu.
Czynniki socjolingwistyczne (typy 1 i 2) zachodzą w mikrosytuacji, czyli dotyczą 

języka postaci bezpośrednio biorących udział w akcji dramatu i mówiących na scenie, 
natomiast czynniki 3 i 4 obejmują zjawiska zakresowo szersze, makrosytuacji4, czyli 
przebiegające między widzem teatralnym, usytuowanym na zewnątrz wydarzeń 
scenicznych, a bohaterami działającymi na scenie, twórcami zakresowo węższych 
układów mikrosytuacyjnych.

4 O zjawiskach mikro- i makrosytuacji w odniesieniu do przekazów telewizyjnych, a nie 
teatralnych pisali Władysław Miodunka i Adam Ropa (1979).

1. Czynniki społeczne (socjalne)

Podstawą analizy są, jak wcześniej podano, wypowiedzi postaci chłopskich. By 
ustalić, jak wyglądają społeczne podziały grup realizujących w dialogach (rzadko 
w monologach) wytypowane do obserwacji zmienne językowe, sporządzimy sto
sowne tabele, w których zostaną przedstawione warianty fonetyczne znamienne dla 
poszczególnych postaci pochodzących ze wsi.
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Tabela 1. Stosunek form zmazurzonych do form niezmazurzonych w wymowie bohaterów 
chłopskich

Lp. Bohater chłopski
Formy 

zmazurzone
Formy 

oboczne
Formy 

niezmazurzone
Razem

1. Czepiec 28 25 45 98

2. Gospodyni 16 14 11 41

3. Klimina 7 0 6 13

4. Ojciec 6 0 20 26

5. Czepcową 8 0 4 12

6. Dziad 3 0 19 22

7. Muzykant 1 0 2 3

8. Marysia 18 0 22 40

9. Wojtek 4 0 7 11

10. Panna Młoda 28 10 22 60

11. Jasiek 26 12 20 58

12. Kasper 13 2 6 21

13. Kasia 9 0 1 10

14. Staszek 3 0 6 9

15. Kuba 9 2 6 17

16. Isia 7 0 1 8

Razem 186 65 198 449

Procent 41,4 14,5 44,1 100,0

Z powyższej tabeli wynika, że na układy zmazurzone przypada ogółem 41,4% 
wymówień, na układy odmazurzone 44,1% wymówień, a na układy mieszane 14,5% 
wymówień. Ten materiał empiryczny wykazuje niecałe 3% przewagi elementów nie
zmazurzonych, czyli ogólnopolskich, nad zmazurzonymi, czyli gwarowymi.

Ze względu na wiek postaci mówiące można podzielić na dwa pokolenia: starsze, 
reprezentowane przez Czepca, Gospodynię, Kliminę, Ojca, Czepcową i Dziada, oraz 
młodsze, reprezentowane przez Muzykanta, Marysię, Wojtka, Pannę Młodą, Jaśka, 
Kaspra, Kasię, Staszka, Kubę i Isię. W przypadku pokolenia starszego (zob. tabela 1) 
formy zmazurzone stanowią 31,8%, formy niezmazurzone aż 50,0%, a oboczne 18,2%, 
z danych widać więc wyraźnie przewagę postaci ogólnopolskich nad gwarowymi, 
sięga ona ponad 18% realizacji fonetycznych. Odmiennie natomiast kształtują się 
warianty wymawianiowe pokolenia młodszego, które wykazuje dominację postaci 
zmazurzonych (50,2%) nad niezmazurzonymi (38,7%), na postaci oboczne przypa
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da tu 11,1% wymówień. Różnica między formami gwarowymi a ogólnopolskimi 
w przypadku młodszych mieszkańców wsi wynosi ponad 11%.

Zbiór bohaterów chłopskich w utworze obejmuje zarówno mężczyzn (9 osób), jak 
i kobiety (7 osób), a więc jest zróżnicowany pod względem płci. W wypowiedziach 
mężczyzn formy zmazurzone stanowią 35,1%, niezmazurzone 49,4%, a oboczne 15,5%, 
z porównawczych danych widać, że w wymówieniach mężczyzn przeważają warianty 
ogólnopolskie (niezmazurzone), wartość ta wynosi w tym wypadku ponad 14%. Inaczej 
jednak wygląda rozkład tej rozpatrywanej cechy u kobiet: ich wypowiedzi zawierają 
50,5% form zmazurzonych, 36,4% niezmazurzonych i 13,1% obocznych. Analiza da
nych pokazuje, że w języku kobiet wymówienia gwarowe przewyższają o ponad 14% 
realizacje ogólnopolskie.

Porównanie rozkładu danych mazurzenia z łącznym uwzględnieniem parametrów 
wieku i płci prowadzi do wniosku, który pozwala postawić z jednej strony pokolenie 
starsze i mężczyzn, z drugiej zaś pokolenie młodsze i kobiety. Fonetyka pokolenia 
starszego i mężczyzn okazuje się bliższa polszczyźnie ogólnej, podczas gdy realizacje 
pokolenia młodszego i kobiet pozostają bliższe tradycyjnej mowie chłopów, gwarze 
podkrakowskiej.

Tabela 2. Stosunek form z a pochylonym (> o) do form z a ogólnopolskim w wymowie 
bohaterów chłopskich

Lp. Bohater chłopski
Formy z samogłoską 

pochyloną (a)
Formy oboczne

Formy z a ogólno
polskim (a)

Razem

1. Czepiec 17 23 25 65

2. Gospodyni 11 2 10 23

3. Klimina 7 0 2 9

4. Ojciec 3 4 3 10

5. Czepcowa 2 0 2 4

6. Dziad 0 2 16 18

7. Muzykant 2 0 0 2

8. Marysia 7 2 13 22

9. Wojtek 3 0 1 4

10. Panna Młoda 17 8 14 39

11. Jasiek 12 6 11 29

12. Kasper 7 2 3 12

13. Kasia 2 0 0 2

14. Staszek 5 0 9 14
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Lp. Bohater chłopski
Formy z samogłoską 

pochyloną (a)
Formy oboczne

Formy z a ogólno
polskim (a)

Razem

15. Kuba 8 2 7 17

16. Isia 1 0 1 2

Razem 104 51 117 272

Procent 38,2 18,8 43,0 100,0

Jak widać, kontynuanty staropolskiego a długiego w wypowiedziach chłopów zy
skują trojaką wymowę: a) są realizowane w postaci a pochylonego, które poeta oddaje 
w tekście poprzez samogłoskę o (ten wariant uzyskał 38,2% wymówień); b) przybierają 
postać ogólnopolskiego a (ten wariant to 43,0% wymówień); c) bywają przez poszcze
gólne osoby w tych samych formach wymawiane obocznie, tj. z samogłoską a (> o) 
bądź z „czystym” a (ten wariant sięga 18,8% wymówień).

Jeśli natomiast uwzględnimy wiek rozmówców, to można zauważyć, iż pokolenie 
starsze ma 31,0% wymówień gwarowych z samogłoską a (> o), 45,0% realizacji ogólno
polskich z a, jak też 24,0% wymówień obocznych. U najstarszych bohaterów chłopskich 
przeważa wymowa ogólnopolska nad gwarową, a różnica wymówień dochodzi do 
14%. Z kolei w przypadku pokolenia młodszego warianty realizacyjne z a pochylonym 
(> o) sięgają 44,8%, warianty z a ogólnopolskim kształtują się na poziomie 41,2%, 
na warianty mieszane przypada tutaj 14,0% wymówień. Przedstawiciele pokolenia 
młodszego są bardziej wierni gwarze, gdyż w ich realizacjach o 3,6% przeważają 
wymówienia z samogłoską o (< a) nad konkurencyjnym, standardowym a.

Także drugi parametr społeczny, tj. kryterium płci, różnicuje wymowę wiejskich 
rozmówców. Mężczyźni bowiem preferują wymowę ogólnopolską w 43,8% wymówień, 
gwarową realizują w 33,3%, a oboczną w 22,9%. Odmiennie zachowują się pod tym 
względem kobiety, gdyż na wariant z a (> o) przypada 46,5% realizacji, na wariant z sa
mogłoską a - 41,6% wymówień, a na formy oboczne 11,9% wymówień. Różnica między 
wymową ogólnopolską a gwarową wynosi 10,5% w przypadku mężczyzn, podczas gdy 
różnica między wymową gwarową a ogólnopolską w przypadku kobiet wynosi 5%.

Gdyby ująć społeczne kryteria wieku i płci łącznie, to okazałoby się, że dane 
fonetyczne pozwalają z jednej strony umieścić pokolenie starsze i mężczyzn, na 
przeciwnym biegunie zaś postawić pokolenie młodsze i kobiety.

2. Czynniki sytuacji komunikacyjnej (sytuacyjne)

Opracowania z zakresu socjolingwistyki (por. m.in. Grabias 1994), przyjmują za 
pewnik, że zróżnicowanie wypowiedzi językowej warunkują zarówno rodzaj kontaktu 
językowego (oficjalny czy nieoficjalny), jak i ranga rozmówców (równorzędna czy 
nierównorzędna). Oficjalność kontaktu wyznacza dobór interlokutorów: jeśli więc 



228 Władysław Śliwiński

bohater chłopski będzie rozmawiał w dramacie z inteligentem, a więc przedstawi
cielem innego środowiska społecznego, to będziemy mieć do czynienia z kontaktem 
oficjalnym; gdy natomiast ów chłop za rozmówcę będzie miał przedstawiciela wywo
dzącego się z tego samego środowiska społecznego lub wywodzącego się wprawdzie 
z odmiennych środowisk, ale pozostającego z rozmówcą chłopskim w związkach 
rodzinnych (Gospodyni - Gospodarz, Panna Młoda - Pan Młody), to wówczas w grę 
wchodzi kontakt nieoficjalny. Z kolei tożsamość środowiska społecznego rozmówców 
(w naszym wypadku chłopów) pozwala wskazać układy rang równorzędnych (niedy- 
stansywnych) i rang nierównorzędnych (dystansywnych). Skrzyżowanie sytuacyjnych 
kryteriów rodzaju kontaktu i typu rang prowadzi znowu do wyodrębnienia trwałych 
i nietrwałych językowych ról społecznych.

Oto przykładowe relacje zachodzące między uczestnikami aktu komunikacji:
a) Czepiec - Dziennikarz (2.1.2.): językowa rola społeczna nietrwała (2), oficjalny 

rodzaj kontaktu (1), ranga rozmówców nierównorzędna (2);
b) Kasper - Kasia (1.2.1.): językowa rola społeczna trwała (1), nieoficjalny rodzaj 

kontaktu (2), ranga rozmówców równorzędna (1);
c) Gospodyni - Isia (1.2.2.): językowa rola społeczna trwała (1), nieoficjalny rodzaj 

kontaktu (2), ranga rozmówców nierównorzędna (2);
d) Panna Młoda - Pan Młody (2.2.1.): językowa rola społeczna nietrwała (2), 

nieoficjalny rodzaj kontaktu (2), ranga rozmówców równorzędna (1).

Tabela 3. Zróżnicowanie w dialogach form zmazurzonych i niezmazurzonych w zależności 
od rozmówcy inteligenckiego

Lp. Bohater chłopski Typ rozmówcy
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

1. Czepiec inteligencki 34 62 96

2. Gospodyni inteligencki 15 15 30

3. Klimina inteligencki 3 5 8

4. Ojciec inteligencki 0 4 4

5. Czepcowa inteligencki 0 0 0

6. Dziad Żyd5 2 3 5

7. Muzykant inteligencki 0 0 0

8. Marysia inteligencki 3 7 10

9. Wojtek inteligencki 0 0 0

10. Panna Młoda inteligencki 27 17 44

5 Występujący w dramacie Żyd i Chochoł zostali przez nas potraktowani jako przedstawciciele 
inteligencji.
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Lp. Bohater chłopski Typ rozmówcy
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

11. Jasiek inteligencki 13 15 28

12. Kasper inteligencki 3 4 7

13. Kasia inteligencki 3 1 4

14. Staszek inteligencki 2 5 7

15. Kuba inteligencki 3 3 6

16. Isia Chochoł 1 1 2

Razem 109 142 251

Procent 43,4 56,6 100,0

Dane zawarte w tabeli 3 informują, że kiedy chłopi rozmawiają z inteligentami, 
to ogółem użyte przez nich formy zmazurzone stanowią 43,4% wymówień, a nie- 
zmazurzone 56,6% wymówień. Pokolenie starsze kontaktujące się z inteligencją 
używa także postaci zmazurzonych i niezmazurzonych, przy czym pierwszy typ 
zawiera 54 jednostki (tj. 37,8%), a typ drugi 89 jednostek (tj. 62,2%), różnica między 
postaciami ogólnopolskimi a gwarowymi wynosi 24,4%. W przypadku pokolenia 
młodszego, które rozmawia z przedstawicielami inteligencji, na wariant mazurzący 
przypada 50,9% realizacji, a na wariant niemazurzący 49,1%, są to więc wartości 
porównywalne. Mężczyźni komunikujący się z inteligentami uzyskują w przypadku 
mazurzenia prawie identyczne wskazania z pokoleniem starszym. Kobiety wiej
skie rozmawiające z inteligencją posługują się w 53,1% formami zmazurzonymi, 
a w 46,9% formami niezmazurzonymi, różnica w wymówieniach na korzyść gwary 
wynosi tu 6,2%.

Jeśli uczestnikiem dialogu jest inteligent, to rozpatrywana zmienna językowa (S) 
tworzy wśród rozmówców chłopskich dwa układy opozycyjne: z udziałem pokolenia 
starszego i mężczyzn, który przeciwstawia się pokoleniu młodszemu i kobietom.

Tabela 4. Zróżnicowanie w dialogach form zmazurzonych i niezmazurzonych w zależności 
od rozmówcy chłopskiego

Lp. Bohater chłopski Typ rozmówcy
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

1. Czepiec chłopski 5 13 18

2. Gospodyni chłopski 8 7 15

3. Klimina chłopski 4 1 5

4. Ojciec chłopski 6 16 22
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Tabela 4. cd. Zróżnicowanie...

Lp. Bohater chłopski Typ rozmówcy
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

5. Czepcowa chłopski 7 4 11

6. Dziad chłopski 0 16 16

7. Muzykant chłopski 1 2 3

8. Marysia chłopski 11 20 31

9. Wojtek chłopski 4 7 11

10. Panna Młoda chłopski 3 8 11

11. Jasiek chłopski. 14 6 20

12. Kasper chłopski 9 6 15

13. Kasia chłopski 6 0 6

14. Staszek chłopski 1 1 2

15. Kuba chłopski 7 4 11

16. Isia chłopski 6 0 6

Razem 92 111 203

Procent 45,3 54,7 100,0

Gdy stoją naprzeciwko siebie rozmawiający chłopi, wówczas w ogólnym zbiorze 
form pojawia się 45,3% wymówień zmazurzonych, a 54,7% wymówień niezmazu- 
rzonych, a więc istnieje ponad 10-procentowa przewaga realizacji ogólnopolskich nad 
gwarowymi. Pokolenie starsze, rozmawiając z przedstawicielami swojego środowi
ska, mazurzy w 34,5%, a nie mazurzy w 65,5%, uwidacznia się zatem tutaj ponad 
30-procentowa różnica z korzyścią dla form ogólnopolskich. Natomiast pokolenie 
młodsze, dialogując z mieszkańcami wsi, posługuje się w 53,4% wariantami zma- 
zurzonymi, a w 46,6% wariantami niezmazurzonymi, występuje w tym wypadku 
prawie 7-procentowa przewaga wymówień gwarowych nad ogólnopolskimi.

W komunikowaniu się mężczyzn - przedstawicieli klasy chłopskiej z interloku
torami chłopskimi zaznacza się obecność realizacji zmazurzonych, sięgająca 39,8%, 
i realizacji niezmazurzonych, na które przypada 60,2%, wyraźna różnica między 
wariantem ogólnopolskim a gwarowym wynosi tu ponad 20%. Kobiety z Bronowie, 
gdy rozmawiają z osobami reprezentującymi środowisko chłopskie, mazurzą w 52,9%, 
a nie mazurzą w 47,1% wymówień, częstsze są w ich wymowie realizacje gwarowe 
niż ogólnopolskie, przewaga pierwszych nad drugimi dochodzi prawie do 5%.

Także wówczas, kiedy rozmówcą chłopa pozostaje inny chłop, rozkład zmiennej 
(S) przebiega w ten sposób, że po jednej stronie należałoby postawić pokolenie starsze 
i mężczyzn, a po drugiej pokolenie młodsze i kobiety.
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Gdyby skorzystać z teorii interferencji językowej B. Dunaja (1980), to okazałoby 
się, że interferencja sytuacyjna, ukazująca trwałość wymowy gwarowej (zmazurzonej) 
w wypowiedziach oficjalnych (z udziałem rozmówców inteligenckich) sięga ponad 37% 
w przypadku pokolenia starszego i mężczyzn, a ponad 50% w przypadku pokolenia 
młodszego i kobiet. Interferencja stała z kolei, uwidaczniająca stabilność wymowy ogól
nopolskiej (niezmazurzonej) w wypowiedziach nieoficjalnych (z udziałem rozmówców 
chłopskich), sytuuje się na poziomie 60-66%, gdy w grę wchodzi pokolenie starsze 
i mężczyźni, a na poziomie 47%, gdy sprawa dotyczy pokolenia młodszego i kobiet.

Tabela 5. Zróżnicowanie w dialogach form z samogłoską pochyloną i niepochyloną w zależ
ności od rozmówcy inteligenckiego

Lp. Bohater chłopski Typ rozmówcy
Formy z samogłoską 

pochyloną (a)
Formy z samogłoską 

niepochyloną (a)
Razem

1. Czepiec inteligencki 23 27 50
2. Gospodyni inteligencki 4 9 13
3. Klimina inteligencki 7 2 9

4. Ojciec inteligencki 2 0 2

5. Czepcowa inteligencki 0 0 0

6. Dziad Żyd 1 5 6
7. Muzykant inteligencki 0 0 0
8. Marysia inteligencki 1 6 7

9. Wojtek inteligencki 0 0 0
10. Panna Młoda inteligencki 22 16 38
11. Jasiek inteligencki 10 4 14

12. Kasper inteligencki 3 2 5
13. Kasia inteligencki 2 0 2

14. Staszek inteligencki 5 9 14

15. Kuba inteligencki 3 1 4

16. Isia Chochoł 0 0 0

Razem 83 81 164

Procent 50,6 49,4 100,0

Przechodzimy teraz do charakterystyki zmiennej językowej a pochylone w sytuacji 
rozmowy bohatera chłopskiego z inteligentem lub innym chłopem.

Kiedy chłopi rozmawiają z przedstawicielami inteligencji, to prawie w równej 
mierze używają form z samogłoską pochyloną (50,6%) i samogłoską niepochylo- 
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ną (49,4%). Pokolenie starsze w takiej sytuacji wymawia samogłoskę a w 46,3%, 
a w 53,7% stosuje samogłoskę a, formy ogólnopolskie z a jasnym przewyższają o 7,4% 
realizacje gwarowe z a pochylonym. Pokolenie młodsze w dialogach z inteligentami 
wprowadza a w 54,8%, podczas gdy jego odpowiednik wyprzedzają prawie o 10% 
wymówienia standardowe z a.

Mężczyźni w sytuacji oficjalnej (z udziałem rozmówcy inteligenckiego) wyma
wiają prawie tak samo często formy z samogłoską pochyloną (49,5%) i niepochyloną 
(50,5%). Kobiety zaś posługują się w 52,2% postaciami wyrazów zawierającymi 
samogłoskę pochyloną, a w 47,8% stawiają „czyste” a, różnica między gwarowym 
a ogólnopolskim sposobem wymowy wynosi prawie 4%.

Stosując łącznie kryteria wieku i płci, znowu musimy stwierdzić, że na przeciw
stawnych pozycjach lokują się pokolenie starsze wraz z mężczyznami i pokolenie 
młodsze z kobietami.

Tabela 6. Zróżnicowanie w dialogach form z samogłoską pochyloną i niepochyloną w zależ
ności od rozmówcy chłopskiego

Lp. Bohater chłopski Typ rozmówcy
Formy z samogłoską 

pochyloną (a)
Formy z samogłoską 

niepochyloną (a)
Razem

1. Czepiec chłopski 11 9 20
2. Gospodyni chłopski 9 2 11
3. Klimina chłopski 0 0 0

4. Ojciec chłopski 3 5 8

5. Czepcowa chłopski 2 2 4

6. Dziad chłopski 0 13 13
7. Muzykant chłopski 2 0 2
8. Marysia chłopski 7 8 15
9. Wojtek chłopski 3 1 4

10. Panna Młoda chłopski 1 1 2

11. Jasiek chłopski 6 2 8

12. Kasper chłopski 5 2 7

13. Kasia chłopski 0 0 0

14. Staszek chłopski 0 0 0

15. Kuba chłopski 8 7 15

16. Isia chłopski 1 1 2

Razem 58 53 111
Procent 52,3 47,7 100,0
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Gdy rozmówcą chłopa jest przedstawiciel klasy chłopskiej (sytuacja nieoficjalna), 
wówczas przebieg zmiennej językowej a we wszystkich wypowiedziach przedstawia 
się tak: 52,3% stanowią realizacje z samogłoską a, a 47,7% realizacje z a, różnica 
między obydwoma wariantami wymawianiowymi wynosi niecałe 5%.

Pokolenie starsze w podobnych warunkach stosuje samogłoskę pochyloną w 44,6%, 
a samogłoskę jasną w 55,4%, pokolenie młodsze natomiast używa tej samogłoski 
o 20% częściej niż odpowiednika niepochylonego. W przypadku mężczyzn oba typy 
wymawianiowe są ilościowo niemal równe, gdyż na formy z głoską pochyloną przypada 
49,4%, a na formy z samogłoską jasną 50,6%. Nie można tego samego powiedzieć 
o realizacjach fonetycznych kobiet, gdyż formy z a obejmują 58,8%, a formy z głoską 
jasną stanowią 41,2%, różnica między wymówieniami jest tutaj znaczna, ponieważ 
realizacje gwarowe przewyższają ogólnopolskie prawie o 18%.

Z rozczłonkowania zmiennej a pochylone w sytuacji nieoficjalnej (z udziałem 
rozmówcy chłopskiego) wypływa już wcześniej zauważona zbieżność, umieszczająca 
pokolenie starsze i mężczyzn naprzeciw pokolenia młodszego i kobiet.

Nawiązując do wcześniejszego zjawiska interferencji, zauważamy, że interferencja 
sytuacyjna, potwierdzająca trwałość wymowy a pochylonego w sytuacji oficjalnej, 
kształtuje się w przedziale między 46 a 49% w przypadku pokolenia starszego i męż
czyzn oraz między 52 a 54% w przypadku kobiet i pokolenia młodszego, podczas gdy 
interferencja trwała, wykazująca stabilizowanie się wymowy z samogłoską niepochyloną 
w sytuacji nieoficjalnej rozciąga się od 50 do 55%, jeśli idzie o pokolenie starsze i męż
czyzn, oraz rozciąga się od 40 do 41%, jeśli chodzi o pokolenie młodsze i kobiety.

Tabela 7. Zróżnicowanie w dialogach form zmazurzonych i niezmazurzonych w zależności 
od równej rangi rozmówców

Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

1. Czepiec równe 2 5 7

2. Gospodyni równe 2 5 7

3. Klimina równe 4 1 5

4. Ojciec równe 0 4 4

5. Czepcowa równe 7 4 11

6. Dziad równe 0 0 0

7. Muzykant równe 0 0 0

8. Marysia równe 9 12 21

9. Wojtek równe 4 7 11

10. Panna Młoda równe 0 3 3
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Tabela 7. cd. Zróżnicowanie...

Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

11. Jasiek równe 13 4 17

12. Kasper równe 9 5 14

13. Kasia równe 6 1 7

14. Staszek równe 0 0 0

15. Kuba równe 0 0 0
16. Isia równe 0 0 0

Razem 56 51 107

Procent 52,3 47,7 100,0

Bohater chłopski może rozmawiać z kimś ze swojego środowiska, komu jest równy 
rangą lub od którego rangą się różni. Jak w poprzednich wypadkach, zbadamy roz
członkowanie obu zmiennych językowych.

W sytuacji równorzędności rang 52,3% ogółu form uległo zmazurzeniu, a 47,7% 
form wymówiono bez mazurzenia. Pokolenie starsze wybiera formy niezmazurzone, 
przewyższające o 11,8% realizacje zmazurzone, pokolenie młodsze natomiast preferuje 
warianty zmazurzone, które ilościowo o 12,4% przewyższają konkurencyjne warianty 
niezmazurzone. Mężczyźni użyli w dialogach o 5,6% więcej wyrazów z mazurzeniem, 
a u kobiet, co rzadko się zdarza, ta przewaga wymowy zmazurzonej zmalała do 3,8%.

I w tym wypadku mimo większych niż dotychczas różnic między poszczególnymi 
kategoriami społecznymi zachowany jest układ, w którym pokoleniu starszemu i męż
czyznom przeciwstawia się pokolenie młodsze i kobiety.

Tabela 8. Zróżnicowanie w dialogach form zmazurzonych i niezmazurzonych w zależności 
od różnej rangi rozmówców

Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

1. Czepiec różne 3 8 11

2. Gospodyni różne 6 2 8

3. Klimina różne 0 0 0

4. Ojciec różne 6 12 18

5. Czepcowa różne 0 0 0

6. Dziad różne 0 16 16

7. Muzykant różne 1 2 3
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Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy 

zmazurzone
Formy 

niezmazurzone
Razem

8. Marysia różne 2 8 10

9. Wojtek różne 0 0 0

10. Panna Młoda różne 3 5 8

11. Jasiek różne 1 2 3

12. Kasper różne 0 1 1

13. Kasia różne 0 0 0

14. Staszek różne 1 1 2

15. Kuba różne 7 4 11

16. Isia różne 6 0 6

Razem 36 61 97

Procent 37,1 62,9 100,0

W sytuacji nierównorzędności rang w całości zbioru występuje 37,1% form zmazurzo- 
nych, a 62,9% form niezmazurzonych. W wypowiedziach pokolenia starszego warianty 
niezmazurzone przewyższają aż o 43,4% użycie wariantów zmazurzonych, podczas gdy 
w przypadku pokolenia młodszego ta sama nadwyżka wynosi zaledwie 4,6%.

Dysproporcja form, którymi posługują się mężczyźni (41,6%), przypomina tę, 
która jest właściwa dla pokolenia starszego. Kobiety inaczej niż mężczyźni używają 
form ze spółgłoskami szumiącymi, przedkładają bowiem warianty zmazurzone nad 
odpowiedniki niezmazurzone, różnica między formami gwarowymi a ogólnopolskimi 
wynosi w układach z udziałem partnerów nierównorzędnych 6,2%.

Łącznie zastosowane kryteria wieku i płci pokazują zbliżenie pokolenia starszego 
i mężczyzn, które przeciwstawia się pokoleniu młodszemu i kobietom.

Tabela 9. Zróżnicowanie w dialogach form z samogłoską pochyloną i niepochyloną w zależ
ności od równej rangi rozmówców

Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy z samogłoską 

pochyloną (a)
Formy z samogłoską 

niepochyloną (a)
Razem

1. Czepiec równe 3 4 7

2. Gospodyni równe 8 1 9

3. Klimina równe 0 0 0

4. Ojciec równe 1 0 1

5. Czepcowa równe 2 2 4

6. Dziad równe 0 0 0
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Tabela 9. cd. Zróżnicowanie...

Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy z samogłoską 

pochyloną (d)
Formy z samogłoską 

niepochyloną (a)
Razem

7. Muzykant równe 0 0 0
8. Marysia równe 6 5 11

9. Wojtek równe 3 1 4

10. Panna Młoda równe 1 1 2
11. Jasiek równe 6 1 7
12. Kasper równe 4 1 5
13. Kasia równe 0 0 0
14. Staszek równe 0 0 0
15. Kuba równe 0 0 0

16. lsia równe 0 0 0
Razem 34 16 50
Procent 68,0 32,0 100,0

Gdy biorą udział w rozmowie chłopi o równych rangach, wówczas zmienna ję
zykowa a realizuje się w całym zbiorze w postaci a pochylonego (68%) i a jasnego 
(32%), przewaga form gwarowych nad ogólnopolskimi sięga 36%.

Pokolenie starsze, komunikując się ze sobą, używa w 66,7% wariantu z a, a w 33,3% 
wariantu z a. Niewiele od powyższych odbiegają dane charakterystyczne dla pokolenia 
młodszego: form z a pochylonym występuje tu 69%, a form z a jasnym 31%.

Mężczyźni, którzy są równorzędnymi partnerami w rozmowie, stosują a w 70,8% 
wymówień, pozostałe 29,2% przypada na warianty z a. Kobiety w podobnych ukła
dach komunikacyjnych posługują się a w 65,4%, pozostałe 34,6% przypada na re
alizacje z a ogólnopolskim.

W przypadku równych rang rozmówców widać, że zmienna językowa a wpływa 
na postawienie po jednej stronie pokolenia starszego i mężczyzn, a po drugiej stronie 
pokolenia młodszego i kobiet.

Tabela 10. Zróżnicowanie w dialogach form z samogłoską pochyloną i niepochyloną w za
leżności od różnej rangi rozmówców

Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy z samogłoską 

pochyloną (d)
Formy z samogłoską 

niepochyloną (a)
Razem

1. Czepiec różne 9 5 14
2. Gospodyni różne 1 1 2
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Lp. Bohater chłopski Rangi rozmówców
Formy z samogłoską 

pochyloną (d)
Formy z samogłoską 

niepochyloną (a)
Razem

3. Klimina różne 0 0 0

4. Ojciec różne 2 5 7

5. Czepcowa różne 0 0 0

6. Dziad różne 0 13 13

7. Muzykant różne 2 0 2

8. Marysia różne 1 4 5

9. Wojtek różne 0 0 0

10. Panna Młoda różne 0 0 0

11. Jasiek różne 0 1 1

12. Kasper różne 1 1 2

13. Kasia różne 0 0 0

14. Staszek różne 0 0 0

15. Kuba różne 8 7 15

16. Isia różne 1 1 2

Razem 25 38 63

Procent 39,7 60,3 100,0

W sytuacji komunikacyjnej, gdy w grę wchodzą nierównorzędne rangi, ogół form 
wymawianiowych rozpada się na te z a ogólnopolskim (60,3%) i te z a pochylonym 
(39,7%), różnica między obydwoma wariantami wynosi tutaj 20,6%.

Podobne proporcje utrzymują się w przypadku pokolenia starszego, z tym, że 
różnica między realizacją ogólnopolską a gwarową sięga 33,4%. Niewielka, pra
wie 4-procentowa przewaga wymówień z a jasnym utrzymuje się też w pokoleniu 
młodszym. Wyraźne różnice między wariantem literackim a gwarowym występują 
w wymowie mężczyzn i kobiet, w pierwszym wypadku odchylenie od wymowy 
standardowej wynosi niemal 20%, w drugim aż 33,4%.

Uwzględniając kryteria wieku i płci rozmówców, dostrzegamy, że w układzie 
komunikacyjnym różnicującym rangi zmienna językowa a pochylone pozwala poka
zać zbliżanie się do siebie pokolenia starszego i mężczyzn, niestety, nie można tego 
samego powiedzieć o pokoleniu młodszym i kobietach, bowiem różnica wymówień 
dzieląca te kategorie społeczne sięga 15%.

Zauważamy, że czynniki społeczne i sytuacyjne pokazują językowo wieś wyraźnie 
spolaryzowaną. Pokolenie starsze i mężczyźni mają w swoim systemie językowym 
więcej cech ogólnopolskich niż gwarowych, podczas gdy w wypowiedziach pokole
nia młodszego i kobiet przeważają cechy gwarowe nad ogólnopolskimi. Polszczyzna 
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pierwszej ze wskazanych grup jest nowocześniejsza i przydatniejsza w sytuacjach 
oficjalnych niż tradycyjna, zachowawcza, o węższych możliwościach komunikacyj
nych odmiana języka właściwa grupie drugiej.

Wyspiański w swoim dramacie postawił więc na mądrość i doświadczenie życiowe 
(pokolenie starsze) oraz siłę (mężczyźni) jako cechy niezbędne w perspektywicznej 
walce z wrogiem.

3. Czynniki związane z przekazem tekstu odbiorcy zewnętrznemu

Określone ukształtowanie języka bohaterów chłopskich występujących na scenie te
atralnej jest kierowane do widzów, którzy wypełniają widownię teatru. Włączenie 
w interakcję osób znajdujących się poza miejscem konkretnych wydarzeń scenicznych 
uruchamia nowy aspekt zaznaczającej się tu sytuacji językowej.

Jedynie teatr - jak pisze Stanisław Grabias - stwarza taką sytuację, w której odbiorca 
zgadza się być uczestnikiem interakcji o rolach wyimaginowanych (Grabias 1994: 223).

Istnieją - powiada ów badacz w innym miejscu - takie sytuacje, gdzie „uczestnicy 
interakcji są współobecni, nawzajem postrzegają siebie, ale nie działają na rzecz pod
trzymania jej przebiegu” (Grabias 1994: 225).

Tak scharakteryzowana interakcja dobrze stosuje się do sytuacji teatralnej, relacji, 
jakie zachodzą między widzami a bohaterami scenicznymi.

Stanisław Wyspiański stworzył na scenie wieś fikcyjną, nieistniejącą w rzeczywi
stości realnej XIX i XX w. Uczynił to głównie po to, by widz teatralny - inteligent 
i mieszczanin, posługujący się w kontaktach oficjalnych i nieoficjalnych polszczyzną 
ogólną, zrozumiał przekazywane treści sztuki, a więc by ułatwić publiczności teatralnej 
odbiór zawartego w dramacie przesłania ideowego. W tym wypadku to poeta - teoretyk 
i praktyk dramatu modernistycznego miał rację, a nie językoznawcy utyskujący na 
niekonsekwentne wprowadzanie do utworu cech gwarowych. Stylizacja, jaką posłużył 
się Wyspiański, zakłada wybór cech gwarowych z istniejącego repertuaru systemo
wego i dezawuowanie ich w takim stopniu, by utrzymać charakterystykę językową 
grup społecznych i indywidualnych postaci, a jednocześnie nie utrudniać odbioru 
sztuki osobom nieznającym ani dialektu małopolskiego, ani gwary podkrakowskiej. 
Według nas nasycenie utworu gwarą jest wystarczające, pojawia się ona w miejscach 
funkcjonalnie uzasadnionych, o czym informują punkty 1. i 2. artykułu. Uwzględnienie 
w teatrze widza inteligenckiego i jego możliwości percepcji gwary miało zasadniczo 
istotny wpływ na poziom dialektyzacji dramatu.

4. Czynniki intencyjne wynikające z przesłania dramatu

Makrosytuacja to nie tylko domena psychiczno-fizycznych, w tym formalno-brzmie- 
niowych oddziaływań na odbiorcę, ale przede wszystkim semantycznych, ideowo- 
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-politycznych, intencyjnych w procesie interakcji. Co więcej, wytworzony kształt 
językowy jest podporządkowany właśnie celom pragmatycznym, które legły u podstaw 
utworu S. Wyspiańskiego.

W tradycji historycznoliterackiej Wesele zyskało miano dramatu narodowego, 
a więc idei narodowowyzwoleńczej podporządkował poeta wszystkie rozwiązania 
artystyczne, w tym językowe. W podkrakowskich Bronowicach zgromadził Wyspiań
ski przedstawicieli inteligencji i chłopów, pokazując, że obie grupy społeczne dzieli 
język, tradycja kulturowa, uczestnictwo w życiu publicznym i wiele innych spraw. 
Z drugiej strony już z dziedzictwa przeszłości narodowej i literatury romantycznej 
wynikało, że walka o niepodległość bez włączenia ludu nie może się powieść. Poeta 
tak skonstruował dramat, by wyostrzyć różnice dzielące społeczność chłopską i in
teligencką. Nie chcąc jednak pozostać defetystą, zaproponował pozytywny program 
wyjścia z trudnej sytuacji społeczno-politycznej, który - jak trybun ludowy - przed
kłada widzom przybyłym do teatru lub czytelnikom tekstu dramatu.

Działania zbrojne potrzebują wyszkolonych i dobrze uzbrojonych żołnierzy, a także 
wykształconych i sprawnych dowódców. Według Wyspiańskiego ci pierwsi rekru
towaliby się głównie z chłopów, a ci drudzy z inteligencji. Konieczne porozumienie 
między grupami zakłada edukację i podnoszenie poziomu językowego chłopów, co 
wymaga stopniowego zarzucania cech gwarowych na rzecz polszczyzny ogólnej. 
Za mową powinno iść budowanie podstaw wspólnej tradycji kulturowej, gdyż ra
bacja galicyjska z 1846 r. pogłębiła jeszcze przepaść dzielącą obie grupy społeczne. 
Poeta wskazuje także możliwości tradycyjnych zbliżeń: w perspektywie bliższej 
powstanie kościuszkowskie, w perspektywie odleglejszej legendarną Polskę Piastów 
przeciwstawianą szlacheckiej Polsce Jagiellonów. Nowoczesne organizacje społeczne 
nie mogą funkcjonować bez partii politycznych i silnego przywództwa, są tu aluzje 
do formującego się w Galicji chłopskiego ruchu ludowego. Najlepszym spoiwem 
porozumienia chłopów i inteligencji wydają się związki rodzinno-domowe, czego 
przykładem w utworze małżeństwo Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną 
i starsze Włodzimierza Tetmajera z Anną Mikołajczykówną, siostrą Jadwigi.

Realizacja językowo-kulturowo-społecznego programu miałaby się stać zrębem dzia
łalności ideowej, prowadzącej do wyzwolenia narodowego spod jarzma zaborców.

Kierowane do widzów względnie czytelników apele o tworzenie fundamentów 
wspólnotowych mogą u odbiorców zyskać aprobatę, spotkać się z odrzuceniem lub 
obojętnością. Poeta, świadomy takich reakcji, pracował nad wywołaniem reakcji 
pozytywnych, solidarnościowych i korzystnych dla wszystkich.

W niniejszym artykule spojrzano na gwarę podkrakowską z perspektywy socjo
lingwistycznej. Ustalono najpierw empiryczną podstawę badawczą, a więc inwentarz 
form językowych poddanych obserwacjom analitycznym (funkcja pragmatyczna co). 
Następnie zebrane wymówienia scharakteryzowano od strony społecznej i sytuacyj
nej - czynników działających w mikrosytuacji (funkcja pragmatyczna jak), w końcu, 
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poszerzając perspektywę, oceniono odbiór i intencję tekstu w makrosytuacji (funkcja 
pragmatyczna po co).

Badania dialektologiczne o nachyleniu socjolingwistycznym okazały się wartościo
we, ponieważ pokazały, że rozchwianie wymowy mazurzącej oraz a pochylonego nie 
wypływa wcale z niekonsekwencji poety i bezrefleksyjnego łamania systemu gwary, 
ale ze świadomie realizowanych w dziele założeń pragmatycznych. Jak z naszych 
badań wynika, nie mieli racji ani Z. Klemensiewicz (1958b), zarzucający Wyspiań
skiemu braki w stylizacji dialektalnej, ani J. Got (1975), który znowu twierdził, iż 
poeta bardzo wiernie odwzorował gwarę podkrakowską w Weselu. Okoliczne gwary 
ludowe, otaczające Kraków, dramaturg musiał znać świetnie, jednak w swych utwo
rach dawał pierwszeństwo funkcjonalności stosowanych środków wyrazu przed 
autentyzmem tak gramatycznym, jak i leksykalnym.
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Cracow regional dialect in Stanisław Wyspiańskie Wesele 
‘The Wedding’ from a sociolinguistic perspective

Summary

The subject of the present article is the Cracow regional dialect as it appears in Stanisław 
Wyspiańskie play Wesele ‘The Wedding’. The material is examined using the sociolinguistic 
methodology. The analysis is restricted to a characterization of two linguistic variables which 
serve as the dialects’ distinctive features: the so-called ‘Masurian pronunciation’, and the closed 
pronunciation of the vowel a. The study has shown that the peasants who appear in Wyspiahski’s 
play sport three distinct realizations of these features: the dialectal, the standard Polish, and the 
mixed. These distinctions depend on four factors: 1) social, 2) situational, arising in micrositu
ations, 3) connected with the transmission of text to an external addressee, and 4) intentional, 
conditioned by the premise of the play as a whole and appearing in macrosituations. Sociolinguistic 
analysis reveals that the fluctuation of‘Masurian pronunciation’ and the closed a in Wyspiahski’s 
work do not arise in any way from the poet’s inconsistency or thoughtless violation of the dialectal 
system, but rather that they are a conscious realization of pragmatic assumptions.
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