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Badania dialektologiczne na Polskiej Orawie

GRANICE POLSKIEJ ORAWY A DIALEKTOLOGIA

W odróżnieniu od Podhala, którego zasięg w dalszym ciągu jest przedmiotem dysku-

sji, zarówno wśród samych Górali, jak i dialektologów, etnografów i historyków (por. Rak

2014), granice Polskiej Orawy można dokładnie określić. Na zachodzie i północy wyznacza

je pasmo Beskidu Žywieckiego z Babią Górą i Želeźnicą, na wschodzie torfowiska rozcią-

gające się między Piekielnikiem i Czarnym Dunajcem (o tej granicy z perspektywy dialek-

tologicznej pisał już m.in. M. Małecki (1928: 32), a na południu granica państwowa polsko-

-słowacka. Jeśli idzie o ujęcie dialektologiczne, szczegółowe uwagi na temat zasięgu gwary
orawskiej znajdziemy w Słowniku gwary orawskiej Józefa Kąsia (KąśSGO).

Do Polskiej Orawy należą następujące wsie: Bukowina-Osiedle, Chyżne, Harkabuz, Ja-
błonka, Kiczory, Lipnica Mała, Lipnica Wielka, Orawka, Piekielnik, Podsarnie, Podszkle,
Podwilk, Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna. Z kolei w granicach Słowacji znajduje się 11
orawskich wsi: Głodówka (Hladovka), Herducka (Oravskâ Lesnă), Mutne (Mętne, Mńtne),
Nowoć (Novot), Półgóra (Oravskâ Polhora), Rabcza (Rabča), Rabczyce (Rabčice), Sucha
Góra (Suchă Hora), Sihelne (Sihelnć), Wesołe (Oravskć Veselć) i Zakamienny Klin (Zăka-
mennć).

Pewien rozdźwięk — pod względem przynależności do Orawy lub Podhala — dotyczy Pie-
kielnika, Suchej Góry i Głodówki, które historycznie i językowo należą do Orawy (nie ma
w gwarze tych wsi tzw. archaizmu podhalańskiego i w odróżnieniu od Podhala w tematach

Badania dialektologiczne Alfreda Zaręby i Mieczysława Małeckiego prowadzone na Orawie były
tematem artykułów Józefa Kąsia (2002a, 2005). Z kolei Halina Mieczkowska (2005) omówiła stan
badań nad polskimi gwarami orawskimi na terytorium Słowacji. Ogólniej tematykę karpacką (w tym
prace dotyczące Orawy) scharakteryzowali Mieczysław Karaś (1961, 1963, 1971) i Joanna Okoniowa
(2008).

W niniejszym artykule zajmuję się tylko Polską Orawą. Badania nad polskimi gwarami orawski-
mi na terytorium Słowacji prowadzili m.in. M. Małecki (1938) i Jńlia Dudăšovă-Kriššăkovă (np. 1993,
2005). Warto nadmienić, że w dialektologii słowackiej i czeskiej co najmniej od lat 30. XX w. na okre-
ślenie gwar polskich używanych na Słowacji jest stosowany termin goralskć nărečia. W ten sposób
próbuje się podważyć ich polskie pochodzenie. Na Orawie poza gwarami polskimi (por. Małecki 1931;
Zaręba 1992) i słowackimi są też w użyciu gwary mieszane i przejściowe (por. Małecki 1934).

J. Kąś poza badaniami dialektologicznymi prowadził też na Orawie badania socjolingwistyczne
(por. Kąś 1994a, 1995, 2003). Z monografii Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopol-
skiego (na przykładzie gwar orawskich) (Kąś 1994a) pochodzi funkcjonalne ujęcie wyrazu gwarowego

„jako jednostki leksykalnej, w miejsce której użytkownik gwary w kontakcie z osobą posługującą się
kodem niegwarowym, stara się wprowadzić jednostkę z tegoż kodu niegwarowego” (s. 15). Inną pracą
socjolingwistyczną jest artykuł Barbary Zgamy (2003) o interferencjach gwarowych w wypracowa-
niach gimnazjalistów z Podwilka.

Pewne presocjolingwistyczne uwagi poczynione m.in. na materiale orawskim znajdziemy rów-
nież w pracach M. Małeckiego (1934, 1938). Dokładniej pisze o tym Halina Kurek (2005).
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czasowników zakończonych na -g i -k doszło do wyrównania, np.: mozem, mozes, mozemy,

z kolei formy 3. os. lm. czasu teraźniejszego są tu realizowane na -0, np.: majo, dajo, widzo),

zaś pod względem stroju i folkloru słownego wykazują znaczne wpływy podhalańskie.

BADANIA LEKSYKI 1 FRAZEOLOGII ORAWSKIEJ

Jeśli idzie o opracowanie słownictwa, z polskich gwar góralskich obecnie (w 2017 r.)

w najlepszej sytuacji jest właśnie Orawa. Jako jedyny region dysponuje kompletnym, pro-

fesjonalnym, przygotowanym przez autochtona pochodzącego z Piekielnika — Józefa Kąsia,

Słownikiem gwary orawskiej (KąśSGO). W tej publikacji, która stanowi wzór opracowa-

nia łączącego opis językoznawczy z etnolingwistycznym, znajdziemy ok. 28 tysięcy haseł

SŁOWNIK

GWARY
ORAWSKIEJ

Józ e f K ą ś

(1. wydanie — ok. 21 tysięcy). Jest to całość oraw-

skiego słownictwa, gdyż omawiany słownik nie jest

opracowaniem dyferencyjnym, w który byłaby tylko

leksyka różna od ogólnopolskiej. Wiadomo bowiem,

że ujęcie dyferencyjne może prowadzić do błędne-

go przekonania, że w gwarze nie ma takich (wspól-

nych dla innych odmian polszczyzny) "razów, jak

np. kot, pies, woda, ziemia, słońce. A przecież z tymi

leksemami wiążą się różne przesądy i wierzenia waż-

ne dla zrozumienia kultury ludowej regionu. Aby

nie wypaczyć orawskiego słownictwa, Kąś przygo-

tował słownik pełny, obejmujący cała Orawę, także

słowacką część tego regionu, choć zdecydowanie

więcej materiałów pochodzi z Polski.

W KąśSGO został zastosowany nowatorski spo-

sób definiowania z perspektywy użytkownika gwary.

Leksykę wspólnoodmianową (tożsamą semantycz-

nie i formalnie) zaopatrzono definicją w znaczeniu

ogólnopolskim, por. np. kot, woda, która pozwala uniknąć niepotrzebnego powtarzania ob-

jaśnień znanych ze słowników ogólnych. W przypadku wyrazów różniących się od ogól-

nopolskich systemową cechą gwarową, ale z nimi tożsamych pod względem znaczenia,

zastosowano definicję ogpol., np. SYROKO 'ogpol. szeroko'. Z kolei synonimię sygnalizuje

określenie to samo co... , np.: DWORZEC 'to samo co PASTERNIK' (s. 162). Wyrazy typowe

dla kultury orawskiej zostały objaśnione definicją poszerzoną o aspekt etnograficzny, np.:

BOGIYNKA 'baśniowa postać, stara, brzydko ubrana, o przerażającym wyglądzie, porywają-

ca małe, zwłaszcza niegrzeczne dzieci, mieszkająca na mokradłach, trzęsawiskach, zabierają-

ca szczęście od domu, np. przez zerwanie przed domem babki, zebranie jakiejś rzeczy z domu,

nawet z garnka' (s. 33).

DUCH 'pokutująca wśród żywych dusza zmarłego, ukazująca się jako zjawa w postaci ludz-

kiej (niekiedy również zwierzęcej), czasem dająca znać o sobie tylko w formie wywoływanych

głosów, oczekująca od żywych osób spełnienia konkretnych próśb mogących być zadośćuczy-

nieniem za przewinienia popełnione przez nieboszczyka; ilość przypadków pokazywania się

duchów zmniejszył się radykalnie po wprowadzeniu przez Kościół powszechnego bierzmo-

wania' (s. 155).
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Informacje etnograficzne w omawianym słowniku są przekazywane również na dwa
inne sposoby. Po pierwsze — służą temu rozbudowane cytaty użycia umieszczone przy po-
szczególnych hasłach, które nie tylko ujawniają, w jakich kontekstach jest używany kon-
kretny wyraz, ale także przekazują dodatkowe (nieujęte w definicji) informacje kulturowe,
jak w przypadku wesela, por.:

Jak idzie młodă do parobka, no to u młodej wesele sie robi, jak młody idzie do młodej, no to
cały dziyń to wesele u młodej. A jak młodă idzie do młodego, po cepowinak sie bierze posăg
i jedzie sie do młodego. Wesele, no to ón se sobie, a óna sobie. Năpiyrwi ido do niego, zasădzajo
za stoły, pote przido po nio juz. Na, pote jak, idzie óna z dómu, no to dawajo połednie u niyj,
a jak nie idzie z dómu, no to u niego (.. .). Na wesele uwarzyło sie haniok tego rosołu, to nie ro-
sół, bo polywke nazywali, polywke i tak rzezańców sie dało, i to zjedli. Na drugie danie to była
kapusta i groch namiysane, a jak to jesce i troche rzepy było przikrajane. A na trzecie danie to
jako juz któ kciăł, cy tam o ryżu ta nie było, ba ta năwiyncy, jako wăm pedzieć, năwiyncy było
rzezańców masconyk. To tom marmoładom słodkom oblâli wiyrchym, tom śliktom (s. 948).

Po drugie — KąśSGO jest wzbogacony o ikonografię w postaci 122 kolorowych zdjęć
i rysunków, przedstawiających wychodzące z użycia lub już nawet całkiem zapomniane
elementy kultury materialnej. Sprawny system odsyłaczy (zob. ilustr. nr) umieszczony po
cytacie użycia sprawia, że hasła są uzupełniane tymi właśnie elementami graficznymi.

Profesjonalizm opisu ujawnia się w szczegółach leksykograficznych. W KąśSGO każde
hasło zostało dokładnie scharakteryzowane pod względem gramatycznym (nie chodzi tu
tylko o przyporządkowanie do kategorii części mowy, lecz o precyzyjny opis uwzględniający
właściwości fleksyjne). Dbałość o niuanse semantyczne sprawiła, że w tym słowniku z wiel-
ką szczegółowością uwzględniono homonimię (sygnalizowaną cyframi rzymski umiesz-
czonymi tuż po haśle) i polisemię (numery poszczególnych znaczeń zapisano cyframi arab-
skimi). Zróżnicowanie geograficzne leksyki oddano informacją w postaci skrótu nazw wsi,
w których dany wyraz zanotowano, a zróżnicowanie chronologiczne — skrótami pok. I, pok.
II oraz pok. III, które oznaczają kolejno pokolenia od najmłodszego do najstarszego.
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Autorem kolejnego słownika orawskiego również jest autochton — Franciszek Fitak
(1997). Mimo zapowiedzi, że jego opracowanie uwzględnia leksykę z całej Polskiej Orawy,

w praktyce właściwie obejmuje głównie słownictwo z Lipnicy Wielkiej (1. wydanie ok. 3500

haseł, 2. wydanie — 5200). Zawartość słownika ujawnia, że Fitak nie jest językoznaw-

cą, bowiem umieszczone tu definicje ograniczają się jedynie do podania ogólnopolskie-

go synonimu, brakuje też odpowiedniej egzemplifikacji. Warto również odnotować inne

przedsięwzięcie leksykograficzne Fitaka, porównawcze opracowanie pod tytułem Gwara

podhalańska, orawska i spiska. Słownictwo wybrane (Fitak 2007).

Gwara orawska została uwzględniona w trzech słownikach tematycznych. Zofia Ra-

dwańska-Paryska (1992) zgromadziła nazwy roślin, Henryk Jost (1987) nazwy techniczne,

a Wanda Herniczek-Morozowa (1975, 1976) terminologię pasterską. Umieszczono tu leksykę

ZESZYTY NAUKOWE
VNtWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

PRACE JĘZYKOZNAWCZE. złszyr

SIVDăÂ ORAWSKIE

MIECZYSŁAW KARAS

POLSKIE DIALEKTY ORAWY

CZ. L FONOLOGIA t FONETYKA

tematyczną nie tylko z Orawy, lecz także z innych części

Podtatrza (w ujęciu Z. Radwańskiej-Paryskiej Podtatrze

obejmuje: Skalne Podhale, Orawę i Spisz po obu stronach

granicy oraz Pieniny, z kolei dla H. Josta Podtatrze to te-

reny powiatu nowotarskiego w granicach z 1975 r., czy-

li Orawa i Spisz w granicach Polski, Podhale bez Rabki,

Ochotnica Dolna i Górna, Krościenko i Szczawnica).

Uwagę badaczy przykuwały też tematy bardziej szcze-

gółowe: słownictwo pasterskie (na ten temat wypowiadali

się J. Kąś (2002c) oraz Emil i Robert Kowalczykowie (Ko-

walczyk E., Kowalczyk R. 1997)), ekspresywizmy osobowe

(Kąś 1994b, c, 2002d; Nćmeth 2005) oraz gwarowe nazwy

miar powierzchni pola (Kąś 2002b).

Zainteresowanie gwarą orawską, jakie wykazywa-

li dialektolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znala-

zło wyraz w utworzonych na tę okoliczność „Studiach
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ORAWSKIE TEKSTY GWAROWE

Z OBSZARU POLSKI

Orawskich” -- podserii „Prac Językoznawczych ZN UJ".
Łącznie wyszło 6 zeszytów — 3 tomy tekstów gwarowych
(patrz niżej) oraz monografie Teresy Gołębiowskiej
o orawskiej toponimii (Gołębiowska 1964) i antropo-
nimii (Gołębiowska 1971), a także studium Mieczysła-
wa Karasia dotyczące fonetyki (1965b). W 1. zeszycie
(Karaś, Zaręba 1964) została umieszczona informacja
o tym, że rozpoczęte w 1957 r. zakrojone na szeroką
skalę badania orawskie miały na celu opracowanie ca-
łego systemu gramatycznego (zadania tego podjął się
M. Karaś) i leksykalnego tych gwar (ta część przypadła

Alfredowi Zarębie). Zaręba (1967:12) zapowiadał także

pojęcie prac nad słownikiem gwary orawskiej, jednak
przedsięwzięcie to nie doszło do skutku. Przygotowane

już materiały (w postaci fiszek), przechowywane w In-
stytucie Slawistyki Wydziału Filologicznego UJ2, po la-

łach zostały włączone do 2. wydania KąśSGO. Kolejny,
zapowiedziany i niezrealizowany pomysł Karasia i Za-
ręby to osobny atlas gwary orawskiej (Kąś 2005:138).

Badania frazeologii orawskiej przedstawiają się
znacznie skromniej niż badania leksyki jednowyra-
zowej. Nie ma osobnego słownika frazeologiczne-
go tej gwary. Pewną rekompensatą jest duży zasób
frazeologizmów w KąśSGO oraz w monografii Ma-
cieja Raka (2007), a w mniejszym stopniu Przysłowia
polskich Górali tatrzańskich i beskidowych Grzegorza
Smólskiego (Rak 2016: 21-33), w których też znajduje
się materiał orawski.

Ważne miejsce w badaniach dialektologicznych zaj-
mują teksty gwarowe. Także pod tym względem Orawa
został znacznie lepiej opracowana niż sąsiednie Podha-
le. M, Karaś i A. Zaręba zebrali i "dali w ramach „Stu-

diów Orawskich” teksty z obszaru Polskiej Orawy (Ka-
raś, Zaręba 1964) i Słowacji (Karaś 1965a; Zaręba 1967,

1968). Nakierowanie Zaręby na badania leksykograficzne (por. wspomniany wyżej plan
tego badacza dotyczący słownika gwary orawskiej) zaważyło na zawartości przygotowa-
nych przez niego materiałów. Karaś skupił się na kulturze duchowej i społecznej, a Zaręba
na kulturze materialnej, dlatego zadawał te same pytania dotyczące np. budowy wozu lub
domu. Dzięki temu otrzymaliśmy zbiór ujawniający zróżnicowanie geograficzne leksyki, co
z uznaniem podkreślał J. Kąś (2002a: 109). Krótsze teksty gwarowe zanotowano w Lipnicy
i Orawce (Karaś, Zaręba 1955) oraz w Piekielniku (Kąś 1988).

Dialektolodzy zwrócili również uwagę na zapożyczenia w gwarze orawskiej — wspól-
ne dla Podtatrza karpatyzmy (Zaręba 1974; Popowska-Taborska 1986), a także pożyczki

2 Obecnie fiszki te znajdują się w pokoju nr 27, na Wydziale Polonistyki UJ.
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słowackie (omówili je Roman Zawiliński (1899)

i M. Małecki (1935) 3), rumuńskie (ich przegląd znaj-

dziemy w artykule Emila Vrabie (1976)), południo-

wosłowiańskie (tu praca Zbigniew Gołąb (1952),

w której de facto znajdziemy omówienie niewielkiej

grupy (6 jednostek) terminów z zakresu pasterstwa

górskiego) i niemieckie (Siatkowski 1997). Jednak

najdokładniej zostały opracowane zapożyczania

węgierskie — w artykułach Istvâna Kniezsy (1934)

(autor ten ograniczył się do omówienia terminolo-

gii pasterskiej pochodzenia węgierskiego), A. Zarę-

by (1951), Lajosa Balogha, Janusza Bańczerowskiego,

Ildikó Posgaya (2000) oraz Michała Nćmetha (2004,

2005). Ostatni z wymienionych autorów poświęcił

temu zagadnieniu osobną, bardzo cenną monogra-

fię — Zapożyczenia węgierskie w gwarze orawskiej

i drogi ich przenikania (Nćmeth 2008). Znajdziemy

w niej szczegółowy słownik zapożyczeń węgierskich

(s. 21-101) wraz z analizą zmian formalnych i zna-

czeniowych, które towarzyszyły przejmowaniu tych
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pożyczek. Najczęściej hungaryzmy dostawały się do polskich gwar góralskich poprzez me-

dium gwar słowackich.

Leksyka orawska była też opisywana pod kątem zróżnicowania geograficznego i po-

koleniowego (Kąś 1979). Szczególne miejsce wśród prac dotyczących geografii językowej

Podtatrza (w tym i Orawy) zajmują:

1) Atlas językowy polskiego Podkarpacia M. Małeckiego i Kazimierza Nitscha (1934) (czte-

ry punkty z Orawy, gwary polskie - Podwilk, Półgóra, Głodówka, gwary słowackie

— Liesek);

2) Ogólnokarpacki atlas dialektologiczny (OKDA) (punkty w Zubrzycy Górnej i Zubrzycy

Dolnej);

3) Mały atlas gwar polskich K. Nitscha i M. Karasia (1957—1970) (punkt w Jabłonce opraco-

wali M. Karaś i A. Zaręba);

4) Atlas gwar polskich, t. 1: Małopolska Karola Dejny (1998) (punkt w Piekielniku opracował

J. Kąś).

BADANIA SYSTEMU GRAMATYCZNEGO GWARY ORAWSKIEJ

Jak już to zostało wspomniane, zapowiedź Mieczysława Karasia, dotycząca komplekso-

wych badań nad właściwościami gramatycznymi gwary orawskiej (Karaś, Zaręba 1964), nie

została zrealizowana. Karaś "dał jedynie Polskie dialekty Orawy. Cz. I: Fonologia ifonetyka

3 W artykule O wpływie słowackim na polskie gwary na Orawie Małecki wyróżnił trzy obszary

różne pod względem udziału słowacyzmów: l) gwary z bardzo silnymi wpływami słowackimi (Gło-

dówka, Sucha Góra), 2) gwary ze słowackimi wpływami morfologicznymi (Chyżne, Piekielnik, Pod-

wilk i in.), 3) gwary wpływ słowacki tylko w słownictwie (Nowoć, Półgóra i inne gwary

północnej Orawy). Z tym podziałem polemizował M. Karaś (1965b: 14).
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(1965b). Już sam tytuł zdradza, że planowano kontynuację. Właściwie nie wiadomo, dla-
czego przerwano tak dobrze zapoczątkowane badania. Jednak już pierwsza część może być
traktowana jako osiągnięcie przełomowe (uważa się, że jest to najważniejsza praca Karasia
z zakresu dialektologii). Zastosowano tu bowiem analizę fonologiczną materiału fonetycz-
nego, co było zupełnym novum w polskich badaniach dialektologicznych.

Właściwości fleksyjne gwary orawskiej zostały szczegółowo omówione we wstępie do
KąśSGO (s. XXXIX-XLVII). W tabelach znajdujemy wzory odmian czasowników, rzeczow-
ników, przymiotników, zaimków i liczebników wraz z podziałem na deklinacje i koniugacje.
Każdemu z wyrazów umieszczonych w KąśSGO przypisano końcówki fleksyjne i odesłano
do wzorca odmiany umieszczonego we Wstępie. Także i pod tym względem KąśSGO jest
nowatorski, nikt wcześniej tak szczegółowo nie opisywał fleksji w słowniku gwarowym.

PODSUMOWANIE

Przegląd badań dialektologicznych na Orawie pokazuje, że - zwłaszcza jeśli idzie
o aspekt leksykograficzny — gwara orawska jest obecnie jedną z najlepiej opisanych gwar
polskich. Wyróżnia się także w zakresie badań właściwości gramatycznych, bowiem inne
gwary (z wyjątkiem podhalańskiej) nie dysponują szczegółowymi wzorcami fleksyjnymi.

Pośród postulatów badawczych, które warto byłoby zrealizować na Orawie, do ważniej-
szych należą:

l) atlas gwary orawskiej (czyli inicjatywa, którą zgłaszali wcześniej M. Karaś i A. Zaręba).
Co prawda, informacje o geografii poszczególnych leksemów znajdziemy w KąśSGO,
w postaci skrótów nazw wsi, jednak w żaden sposób nie można tego uznać za rekom-
pensatę atlasu lingwistycznego;

2) słownik etymologiczny gwary orawskiej lub szerzej gwar Podtatrza (pisałem o tym już
wcześniej w odniesieniu do Podhala (por. Rak 2014));

3) słownik frazeologiczny gwary orawskiej. Na podstawie takiego słownika można byłoby
prowadzić badania np. nad językowym obrazem świata Orawian;

4) nowe, utrwalone na nośniku cyfrowym teksty gwarowe z Orawy. Materiały zebrane przez
Karasia i Zarębę pochodziły od najstarszych użytkowników gwary, siłą rzeczy nie odda-
ją współczesnego stanu gwary. Przygotowanie nowych tekstów gwarowych byłoby przy-
datne nie tylko po to, by śledzić zmiany i ewolucję słownictwa, ale także, by prowadzić
badania socjolingwistyczne nad interferencjami polszczyzny ogólnej i gwar.

Maciej Rak
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