
Relacje płci w etnokulturze Podhala 
na przykładzie utworów gwarowych 

autorstwa Jana Gutta-Mostowego

Badacze kultur wiata, m.in. Geert Hofstede, rozró niaj  kultury m -

skie oraz e skie. Ta swoista „p ciowo ” objawia si  tym, i  w danym spo e-

cze stwie wymaga si  od m czyzn i kobiet okre lonych zachowa  i postaw. 

I tak, w kulturach m skich m czy ni winni zachowywa  si  w sposób w ad-

czy i asertywny, wykazywa  si  ambicj , a co za tym idzie cz sto rywalizowa  

ze sob , udowadniaj c swoj  przewag  Þ zyczn , psychiczn  nad rywalami. 

To do nich w kulturach m skich nale y zapewnienie bytu rodzinie. Kobie-

ta takiego kr gu kulturowego jest przede wszystkim podleg a m czy nie. 

Jej g ównymi zaj ciami s  opieka nad domownikami oraz siedzib  rodziny. 

Przyjmuje zatem pozycj  s u alcz  wobec dominuj cego pana domu. 

W kulturach e skich obie p cie maj  mo liwo  wyboru modelu ycia. 

Typowy uk ad (stereotypowy) kobiece kobiety i m scy m czy ni nie jest je-

dynym poprawnym wzorcem. Obie p cie mog  wymienia  si  swymi rolami. 

Uzupe niaj  zatem swoje zachowania, nie powoduj c adnych „niedoborów” 

pierwiastków m skich i e skich. M czyzna mo e wówczas bez wstydu i ha -

by zast pi  swoj  partnerk  w zaj ciach domowych, kobieta za  bez poczucia 

winy stara si  zapewni  byt swojej rodzinie, podejmuj c prac  zawodow .

Kultura polska nie jest uznawana przez badaczy ani za typowo m sk , 

ani za ca kowicie kobiec . Znajduje si  w po owie skali1. Wydaje si  jednak, 

1 M. Szopski, Komunikowanie mi dzykulturowe, Warszawa 2005, s. 61.

Justyna Makowska

JWK2_12.indd   79 22.04.2013   20:02



e zaczyna powoli drog  ku modelowi znanemu z krajów skandynawskich czy 

Holandii – czyli równouprawnieniu obu p ci.

Do niedawna patriarchalizm by  faktycznie jedynym powszechnie ak-

ceptowanym wzorcem obyczajowo ci. M ska dominacja w polskiej kulturze 

powi zana jest ci le z wychowaniem dzieci od najm odszych lat w duchu re-

ligii katolickiej. Typ kultury patriarchalnej, wypracowany ju  w staro ytno ci 

i przej ty przez kolejne epoki, wp yn  na postrzeganie kobiety tak e przez 

Ko ció . Pomimo g oszenia, i  s  one równe m czyznom w obliczu Boga, 

katolicyzm nie dopuszcza  ich do sprawowania ró nych funkcji ko cielnych. 

e sko  wi zano bowiem z nieokie znanymi si ami natury, ywio ami, które 

uniemo liwiaj  kobietom racjonalne dzia anie. Zdeterminowanie post powa-

nia kobiet przez biologi , a nie przez rozum, spowodowa o przyj cie za o enia, 

i  nie potraÞ  one bez przewodnika pod a  w a ciw , pobo na drog  i ska-

zane s  na podszepty szatana, a wi c i na grzech. Funkcja opiekuna kobiety 

przypad a w udziale kieruj cemu si  rozumem, zatem m drzejszemu m czy -

nie – najpierw ojcu, pó niej m owi2. Jego wi ksz  si  Þ zyczn  wi zano tak e 

z przewag  sprawno ci intelektualnej m skiej nad e sk . Stary Testament 

t umaczy t  podrz dn  pozycj  kobiety wzgl dem m czyzn win  pierwszej ko-

biety – Ewy, która sama pope niaj c grzech, nak oni a do niego tak e Adama:

Obarcz  ci  niezmiernie wielkim trudem twej brzemienno ci, w bólu b -

dziesz rodzi a dzieci, ku twemu m owi b dziesz kierowa a swe pragnienia, 

on za  b dzie panowa  nad tob .

Rdz 3, 163

W Nowym Testamencie czytamy:

Naucza  za  kobiecie nie pozwalam ani te  przewodzi  nad m em, lecz [chc , 

by] trwa a w cicho ci. Albowiem Adam zosta  pierwszy ukszta towany, po-

tem — Ewa. I nie Adam zosta  zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popad a 

w przest pstwo. Zbawiona za  zostanie przez rodzenie dzieci; [b d  zbawio-

ne wszystkie], je li wytrwaj  w wierze i mi o ci i u wi ceniu — z umiarem.

1 Tm 2, 11–14

Powolna laicyzacja kultury europejskiej, która rozpocz a si  w pa stwach 

Europy Zachodniej i by a jednym z powodów zmian tradycyjnie pojmowanych 

2 M. Zdechlik, Miejsce kobiety w zborze ró nowierczym na tle europejskim,

 http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/texty/zdechlik.htm [dost p: 25.01.2007].
3 Cytaty z Pisma wi tego zamieszczone w artykule podane s  za: Pismo wi te Starego i Nowego 

Testamentu w przek adzie z j zyków oryginalnych, Pozna  – Warszawa 1991.
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ról m skich i e skich, zmierza tak e do Polski. W rodowisku miejskim, 

w pokoleniu dwudziesto-, trzydziesto- i czterdziestolatków ju  obserwujemy 

pewn  ewolucj  zachowa  (czyli wspomniane d enie do kultury kobieco ci). 

Inaczej jednak prezentuje si  sprawa relacji mi dzy p ciami na wsi. W kultu-

rze wiejskiej nadal pozycj  dominuj c  zajmuje m czyzna. Wynika  to mo e 

z faktu silnego zakorzenienia w spo eczno ciach wiejskich omawianego wy ej 

katolickiego modelu rodziny, z m czyzn  – g ow  rodu na czele. Sfera sacrum 

mocno wp ywa na ycie codzienne mieszka ców wsi. Pewna archaiczno  tej 

kultury wynika tak e z wolniejszego tempa przemian spo ecznych na wsiach. 

Cho  bardziej zachowawcza, obyczajowo  ludowa podlega jednak wp ywom 

zmieniaj cej si  szybko kultury miejskiej, która dociera na wie  dzi ki mediom 

i coraz powszechniejszym kontaktom wie  – miasto.

Wszelkie wa ne dla danej wspólnoty elementy rzeczywisto ci spo ecz-

nej musia y odnale  swoj  interpretacj  w j zyku. W wyrazach, formach 

gramatycznych, frazeologizmach utrwalone zosta y przyj te w danej grupie 

warto ci, normy, wyobra enia4. Niemo liwa jest sytuacja, aby kultura by a 

dost pna bez j zyka lub na odwrót j zyk bez kultury5. Zatem w j zyku prze-

jawia  si  b dzie tak e omawiane w niniejszym artykule zagadnienie relacji 

mi dzy p ciami.

Janusz Anusiewicz wskazuje na tzw. konserwatyzm kulturowy j zyka, 

czyli na fakt pewnej petryÞ kacji zawartego w nim obrazu wiata – nie ulega 

on bowiem tak szybkim zmianom jak wiat zewn trzny6. Dzi ki temu poprzez 

badania lingwistyczne jeste my w stanie dotrze  do postaw, pogl dów, ocen 

w a ciwych dla naszych przodków. 

W niniejszym artykule przedmiotem analizy b d  j zykowe wyk adniki 

ludowej relacji kobieta – m czyzna w podhala skich utworach gwarowych. 

W gwarze góralskiej utrwalony zosta  sposób my lenia, dzia ania grupy wyró -

niaj cej si  oryginaln  kultur  duchow  i materialn , pos uguj cej si  w mowie 

codziennej gwar  wiejsk  oraz zamieszkuj cej okre lony obszar – Ma opolsk  

4 Por. J. Anusiewicz, Problematyka j zykowego obrazu wiata w pogl dach niektórych j zyko-

znawców i Þ lozofów niemieckich XX wieku, [w:] J zykowy obraz wiata, red. J. Bartmi ski, 

Lublin 2004, s. 265 oraz J. Bartmi ski, Punkt widzenia, perspektywa, j zykowy obraz wiata, 

[w:] J zykowy obraz…, s. 104.
5  T. Siemie ski relacjonuje pogl dy Kroebera zob. T. Siemie ski, Problematyka relacji mi dzy j zy-

kiem a kultur  w pracach j zykoznawców ameryka skich, [w:] J zyk a kultura, t. 1, red. J. Anusie-

wicz, J. Bartmi ski, Wroc aw 1991, s. 79. 
6 J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wroc aw 1994, s. 51.
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Po udniow . Bior c pod uwag  odmienno  kultury ludowej – podhala skiej 

od miejskiej, a tak e przyjmuj c twierdzenie Ernsta Cassirera, które mówi, i  

ró norodno  j zyków jest równoznaczna z ró norodno ci  pogl dów na wiat7, 

mo emy za o y  pewn  swoisto  góralskiego j zykowego obrazu wiata.

Stworzone przez zmar ego w 2006 r. Jana Gutta-Mostowego gwarowe 

utwory dramatyczne to teksty oryginalne. Autor – pochodz cy z Podhala, lecz 

ko cz cy poza rodzinnym Poroninem szko y i ostatecznie osiad y we Wroc a-

wiu, stworzy  obraz najcz ciej ju  minionego góralskiego wiata. Podhale 

Gutta-Mostowego to kraina literacko przeobra ona – niektóre elementy rze-

czywisto ci zosta y uwypuklone, inne ca kowicie pomini te. 

W historiach opowiedzianych przez pisarza – górala odbija si  sposób 

my lenia m czyzny. Przedstawione relacje damsko-m skie nie s  zatem 

do ko ca obiektywn  interpretacj  tego zjawiska. W badanych tekstach poja-

wia si  maskulinizuj ca i jednocze nie literacka interpretacja zastanej pod-

hala skiej rzeczywisto ci j zykowej oraz kulturowej.

W dalszej cz ci artyku u zgromadzone zostan  przyk ady j zykowego 

oraz kulturowego postrzegania pozycji kobiet i m czyzn w spo eczno ci wiej-

skiej oraz w rodzinie. Punktem wyj cia do dokonanego uporz dkowania by a 

odgrywana przez kobiety rola istoty uzale nionej od m czyzny – pocz tkowo 

od ojca, pó niej od m a.

Dziewczyna – „w asno ” ojca

M oda dziewczyna postrzegana jest jako swoista w asno  ojca, któr  

ten mo e swobodnie dysponowa . Córka podobnie do ony przyjmuje posta-

w  uleg  wobec m czyzny. 

SYMEK: A jakoz by o z Ja kiem Cuhom?

ZO KA: Co to ch opu babe zabrá ?

MATKA: Nie babe ch opu, ba swojom dziywke wzion od ch opa nazád dó 

domu.

OCIEC: W rzec-i tak, ale óna by a ju  przecie wydaná, to jego dziywkom nie 

by a, ino Staskowom, z Zá Wody, babom. 

(Kuba M ynárcyn, s. 359)

7 E. Cassirer, J zyk i budowa wiata przedmiotowego [w:] Antropologia s owa, red. G. Godlewski, 

Warszawa 2004, s. 68.
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W powy szym przyk adzie gwarowy leksem dziywka, czyli ‘dziewka, 

panna’ [SH,15]8 poprzedzony zosta  zaimkami dzier awczymi swoja i jego, 

wskazuj cymi na przynale no  dziewczyny do ojca. Z dalszej cz ci dialogu 

dowiadujemy si , e dziewczyna wydana za m  zostaje uznana ju  za w a-

sno  innego m czyzny, za Staskowom babe, w którym to okre leniu przy-

rostek –owa jest wyznacznikiem posesywno ci, dzier awczo ci9.

Kultury zachodnie tak e nie wyzby y si  jeszcze ca kowicie j zykowych 

wyznaczników pojmowania pozycji kobiety jako w asno ci m czyzny – 

opiekuna. St d cz sto u ywane konstrukcje – okre lenia, opisuj ce kobiety 

w oparciu o relacje cz ce je z m czyznami: np. mother of…, wife of…, dau-

ghter of…10 (w j zyku polskim: matka + kogo [czyja?], ona + kogo [czyja?], 

córka + kogo [czyja?]).

Posiadanie córki wi za o si  z zapewnieniem jej przez ojca – ywiciela 

rodziny – odpowiedniego posagu oraz z doprowadzeniem do intratnego kon-

traktu lubnego. W XIX i na pocz tku XX w. kandydata na m a wybierali 

pannie rodzice. Dbano, aby status maj tkowy m odych by  podobny. Ró ni-

ca wieku nie stanowi a jednak wi kszej przeszkody w zawarciu sakramentu. 

Mi o  nie by a argumentem przemawiaj cym za dopuszczeniem do ma e -

stwa niezgodnego z planami rodziców. Sprzeciwienie si  ich woli wi za  si  

mog o nawet z wydziedziczeniem niepos usznego syna/niepos usznej córki11. 

Wspó cze nie m odzi sami decyduj  o wyborze m a czy ony. Zgoda 

rodziców na zawarcie ma e stwa jest tylko formalna, cho  z regu y dzieci 

staraj  si  nie post powa  wbrew ich woli12.

W badanych utworach pojawiaj  si  wypowiedzi wiadcz ce o tym, 

i  w pami ci postaci dramatu pozostaj  czasy ma e stw kojarzonych, jed-

nak e m odzi bohaterowie s  ju  w du ej mierze uniezale nieni od rodziców 

i sami dokonuj  wyborów.

8 W artykule zastosowane zosta y nast puj ce oznaczenie: [SH, nr strony] – S. A. Hodorowicz, 

S ownik gwary górali skalnego Podhala, Nowy Targ 2004; [JZ, nr strony] – J. Zborowski, S ow-

nik gwary Zakopanego i okolic, Zakopane – Kraków 2009; [PP, nr strony] – S. A. Hodorowicz, 

Podholo skie porzykad a i pogworki ma ci wselijakiej ku c eka zadumie i weso o ci dane, Nowy 

Targ 2006.
9 Problem ten analizowany b dzie tak e w dalszej cz ci artyku u.
10 X. Lei, Sexism in language, „Journal of Language and Linguistics” 2006, nr 5, s. 89.
11 U. Lehr, Obrz dowo  rodzinna, [w:] Podhale. Tradycja we wspó czesnej kulturze wsi, red. D. Tylko-

wa, Kraków 2000, s. 312–313.
12 Tam e, s. 337.
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TYLKA: Dzi  juz nie tote casy, ze sie dzieciska zyniy y, abo wydawa y po oj-

cowskiyj wóli. Dzi  kozde má swój pomy lunek, a pomy le  jes nad c-im. 

(Góralská zymsta, s. 270)

KUMOSKA II: Bo to dáwniyj ojcowie m odyk zynili i ik by o prawo ozporzon-

dza  m odemi, bo óni mieli grunt. Nic je  proci temu zrobi  ni móg. A ze si  

to pote cho  jako kó cy o, to drugá rzec.

DZIYWCE I: No, ale coby dziywce, co mu ledwo 16 roków minyno, za wdowca 

po se dziesiontce wydawa , to by a juz obraza boská! 

GAZDA: Ale pasowa y grunta, co w jednym miyjscu by y. 

(Góralskie posiady, s. 311)

OCIEC: Coz já wám mám pedzie ? Jako bedzie, to bedzie, ale ostatnie s owo 

bedzie mia a Maryna. My jyj musem wydawali nie bedziemy. 

(Kuba M ynárcyn , s. 384)

 

Gdy ju  wst pny wybór kandydata na m a zosta  dokonany, po pod a-

zach, czyli z o eniu przez kawalera wizyty w domu panny po pasterce ( lad 

tego obyczaju odnajdujemy w dramacie Kuba M ynárcyn, s. 394), nast po-

wa y namówiny, czyli oÞ cjalna wizyta m odego wraz z rodzicami i swatem 

w domu przysz ej panny m odej. Jerzy Sierociuk zauwa a, e wyst puj ce 

w gwarach pluralia tantum na –iny, typu chrzciny czy namówiny, zosta y 

wprowadzone do mowy codziennej z obrz dowo ci folklorowej13. 

Wtedy te  dokonywa  si  ostateczny targ. Obie strony przedstawia y 

Þ nansowe warunki zawarcia przez m odych ma e stwa oraz uzgadniano 

szczegó y dotycz ce lubu14. Jednak to rodzina dziewczyny winna godniej 

uposa y  pann , gdy  ma e stwo uznawane by o za wybawienie dla kobiety 

bezbronnej, bez oparcia w m czy nie; której staropanie stwo by o powo-

dem do ha by dla ca ej rodziny. 

W badanych utworach autorstwa Gutta-Mostowego pojawiaj  si  wska-

zówki, wiadcz ce o tym, e uroda dziewczyny by a jednym z podstawowych 

czynników decyduj cych o dokonaniu przez m czyzn  wyboru kandydat-

ki na on . Psycholodzy tak e sugeruj , e kryterium urody jest istotniejsze 

przy wyborze sta ej partnerki, ni  partnera15. 

13 J. Sierociuk, S owotwórstwo j zyka wspó czesnej wsi (zarys problemu), [w:] Teoretyczne, badaw-

cze i dydaktyczne za o enia dialektologii, red. S. Gala, ód  1998, s. 267.
14 U. Lehr, dz. cyt., s. 313.
15 E. Mandal, Mi o , w adza i manipulacja w bliskich zwi zkach, Warszawa 2008, s. 103.
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PAROBEK I: […] Ksiondz jom zná  i wiedziá , ze óna troche ciu mákowatá, s u-
gowa a u ludzi, a do tego piykná nie by a, to sie zaciekawiy , fto sie na biydáka 
po akomiy  […]. 

(Góralskie posiady, s. 331)

Przyczyn  zabiegania m czyzn o zdobycie najurodziwszej partnerki wy-

ja nia sam j zyk polski. Rzeczownik uroda w znaczeniu m.in. ‘pi kna posta , 

powierzchowno ’ funkcjonuje w u yciu od XV wieku. Wcze niej jednym z jego 

znacze  by y ‘p ody ziemi, plony; urodzaj’ [WB, 670]. Cz owiek, ca kiem pod-

wiadomie, uto samia urod  ze zdrowiem oraz ze zdolno ci  do reprodukcji. 

Mo liwo  rodzenia dzieci, a ta z kolei bierze si  z szeroko rozumianego zdro-

wia, jest jednym z podstawowych wyznaczników kobieco ci.

Dorodno , odpowiednia postura kobiety, dzi ki której kobieta b dzie 

w stanie zajmowa  si  gospodarstwem, jest bardzo istotna w kulturze Pod-

hala. W poni ej cytowanych fragmentach kobiety opisywane s  przy u yciu 

nast puj cych przymiotników: siumno, adno, piekno, w biedrak obstorno, 

naj licniejso. 

ANDRO: [do Janosika] Zawdy wom to babsko w g owie, a telo ik po wiecie 
chodzi, a kozdo siumno i adno! 

(Janosik, s. 142)

JANOSIK: […] dziewki be y jak róze cerwone, hale  mi ty be a naj icniejso! 

(Janosik, s. 149)

JANOSIK: Piekno, w biedrak obstorno – hale moja Maryna piekniejso! 

(Janosik, s. 143)

Podhala ski przymiotnik siumny nale y wi za  z pras owia skim znacze-

niem wyrazu szum – ‘las’. St d w a nie wyprowadzi  nale a oby wspó czesne, 

gwarowe znaczenie ‘paradny, adny, dorodny, poka ny’ lub ‘okaza a, pi kna’.

Obstorne biedra, czyli ‘pot ne biodra’, o których wspomina Gutt-Mosto-

wy, wydaj  si  w a nie jedn  z tych cech, które kojarz  si  ze stereotypow  ko-

biet -matk , i by  mo e dlatego postrzegane s  przez m czyzn za poci gaj ce. 

Zgodnie z ludow  tradycj  taka budowa cia a umo liwia aby atwiejszy 

poród. Te z kobiet, które zdolno ci rodzenia dzieci by y pozbawione, traktowane 
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by y w kulturze ludowej jako pozbawione tak e seksualno ci. Uzyskiwa y one 

powtórnie utracon  razem z dziewictwem pe ni . 

Rodzice dzielili swoje grunta po równo mi dzy wszystkie dzieci. W naj-

lepszej sytuacji byli zatem jedy cy i jedynice (na Podhalu dominowa  jed-

nak model rodziny wielodzietnej), którym przypada  w udziale ca y maj tek 

– czyli ojcowizna (ziemia wniesiona do ma e stwa przez ojca) oraz babowi-

zna (grunty z posagu matki). 

OCIEC: Já si  Marynie, od razu po weselu, ze swojyj cy ci podpisem. Wyz-
-ijemy z mojom na babowi nie, bo i s-i y ju  nie rosnom a jes ik coráz mniyj. 
(s. 401)

M YNÁRKA: My Kubie za owali nie b dziemy. Co b dzie fciá , z tego si  mu 
podpisemy, ale przecie we m ynie, kielo telo b dzie musiá  ojcu pomóc. (s. 401)

LACH: Do re ty Kuba jedyniec i Maryna jedynica. To i tak, cy tak na nik s-i ko 
spadnie. Ni ma se co o to dzi  g owy oma . 

(Kuba M ynárcyn , s. 401)

Spo ród u ytych przez Mostowego leksemów jedyniec oraz jedynica, 

tylko drugi z nich ma potwierdzenie w S owniku górali Skalnego Podhala. 

Forma m ska odnotowana u Hodorowicza brzmi jedynok [SH, 71]. Wyraz 

jedynica zosta  utworzony przy u yciu formantu –ica, który zast pi  ogólno-

polski przyrostek –aczka. 

W gwarze podhala skiej funkcjonuj  dwa wyra enia: zyni  si  do cha-

upy, czyli ‘ eni  si , sprowadzaj c do rodzinnego domu wspó ma onka’ 

oraz zyni  si  z cha upy — ‘ eni  si , opuszczaj c rodzinny dom po lubie’. 

Gdy wie o za lubiona ona przeprowadza a si  do domu m odego, ten na-

dal mieszka  z rodzicami, dziewczyna zaczyna a „s u y ” nie tylko m czy -

nie, ale tak e jego matce. U yty gwarowy czasownik siedzie  (ku ch opu) 

w odró nieniu od jego znaczenia ogólnopolskiego ma charakter dynamiczny 

i oznacza ‘mieszka ’.

M YNÁRKA: Jako by mia o by , coby baba o lubie nie przis a siedzie  ku ch opu?
OCIEC: Já nie gádám, ze majom siedzie  osobno, ino jedno wiym — nájlepiyj, 
jak se m odzi osobno gazdujom, nie przi ojcak.

M YNÁRKA: A mnie, to ju  wyrynki zányj nie trza? Ze dy  synowá do tego, 
coby mnie wyryncy a i w cha upie i na polu! 

(Kuba M ynárcyn , s. 400)
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Mieszka cy wsi podhala skich z regu y nie pot piali niezam nych, 

lecz ci arnych kobiet. Dziewcz ta mog y spotka  si  tylko z pewn  drwin , 

której lad odnale  mo na w przytoczonej poni szej piewce ludowej:

U mojej dziywcyny
w pi tek namowiny,
w niedziele wesele,
w poniedzia ek krzciny!16

Pomimo znanego na Podhalu porzekad a: cnota u dziywcyny, to jyj 

skorb jedyny [PP, 31] uwa ano, i  wi ksz  ha b  dla m odego dziewcz cia 

by o, gdy przed lubem nie znalaz a kochanka – oznacza o to, e potencjal-

nych zalotników zniech ca jaki  defekt Þ zyczny dziewczyny, b d  nie najlep-

sza kondycja Þ nansowa rodziny. Dlatego te  rodzice wyra ali swoj  milcz c  

aprobat  dla nocnych odwiedzin kawalera w pokoju córki, a nie lubne dzieci 

traktowali jako dodatkow  si  robocz  w gospodarstwie. 

HELA: […] Nie wiym, jak ty, ale já si  po kontak kry  nie my lem. Teráz jes 
ine casy, a do re ty jesce za nasyk pradziadków to za nie lubne dziecko nik 
nikogo palcem nie wytyká . To by  jak kieby zádatek na przis om gazdówke 
— gotowy pacho ecek abo kucharecka. 

(Góralská zymsta, s. 284)

Tylka: Cho  to juz nie tote casy, kie si  nieftore dziywki bez to i topiy y […]

(Góralská zymsta, s. 294)

Rozwi z o ci na Podhalu sprzeciwia  si  jednak e ko ció  katolicki. 

Kar  dla matki z nie lubnym dzieckiem by o m.in. odprawienie przez ksi y 

zubo onego obrz dku krzcin. I tak chrzciny nie lubnego dziecka, nazywa-

nego b siem17, zbiyra cem, znajdkiem, kopyrdantem, najduchem, nazbiy-

ra cem lub nojdkiem nie odbywa y si  w niedziel , lecz w powszedni dzie  

tygodnia, a kap an nie wk ada  uroczystych szat liturgicznych. Aby naznaczy  

matk  i odró ni  dzieci lubne od tych z przespania, czyli pocz tych w zwi z-

ku pozama e skim, jeszcze w okresie mi dzywojennym nadawano b siom 

nietypowe, wymy lne imiona18. Czasem trudne do wymówienia i zapami -

16 A. Kroh, Tatry i Podhale, Wroc aw 2002, s. 75.
17 Ogólnopolskie: b kart; forma b  najprawdopodobniej pochodz ca od niemieckiego s owa Ban-

k(h)art, por. A. Brückner, S ownik etymologiczny j zyka polskiego, Warszawa 2000, s. 23–24.
18 U. Lehr, dz. cyt., s. 311–312.
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tania przez krzesnych rodziców oraz przez matk  dziecka, któr  nazywano 

przespanic  lub pann  z przychówkiem.

Wspó cze nie problem nie lubnych dzieci jest wewn trznym k opotem 

rodziny, w który nie anga uje si  zbytnio spo eczno  wiejska, chyba e trak-

tuje to wydarzenie jako swoist  ciekawostk .

KUMOSKA I: Teráz kozdy daje dziecku na imie jako mu pasuje, po ojcu, babce 
cy jesce ine ka zas ysane, co si  ojcu i matce zwidzai o. Dáwno, cho  tyk 
góralskik imion by o do , nie lubnym nadawá  imiona plebán i to takie náji-
nakse, coby ik od drugik ozró ni , ze som je bynsie. 

(Góralskie posiady, s. 348)

Jakoz te ksi dz okrzciy , jakie im dá  imiona? I tu zacyna si  biyda, bo ku-
motrzi c-isto piyknie zabac-ili tyk imion, co ik do re ty piyrs-i ráz w z-iciu 
s yseli. Naro cie kumoter gádá: — Tak, tak by o — przikwály a kumoska 
— opálony koniec gonta! Ale si  pote pokaza o, kie matka pos a si  sama 
spyta  na plebanijom, ze to by y imiona Apolonja i Kunekunda. 

(Góralskie posiady, s. 348)

O tym, e problem rozwi z ych dziewcz t frapowa  do niedawna miesz-

ka ców Podhala wiadczy obraz takich kobiet utrwalony w licznych gwaro-

wych leksemach: 

bezwstydnica — ‘kobieta pozbawiona wstydu, kobieta nieskromna’;
biegocka — ‘okre lenie kobiety biegaj cej za m czyznami’;
dziewka rusono — ‘panna bez cnoty’;
ß ondra — ‘kobieta lekkich obyczajów, kobieta lubi ca m czyzn’;
frajercysko — ‘kobieta uganiaj ca si  za m czyznami’;
hulanica — ‘kobieta lubi ca hula  rozpustnica’;
hulocka — ‘kobieta prowadz ca hulaszczy tryb ycia’;
jankornica — ‘dziewczyna zmys owa’;
ladacyna — ‘okre lenie kobiety, która opu ci a m a’;
latawica — ‘ atwa dziewczyna, dziewczyna lataj ca za ch opakami’;

przespanaka — ‘kobieta, która przespa a si  z m czyzn ’;
rusano — ‘panna bez cnoty’;
smacisko — ‘pogardliwe przezwanie kobiety o kiepskiej reputacji, wyw oka’;
strzompad o — ‘kobieta le si  prowadz ca’;
suka — ‘okre lenie rozwi z ej dziewczyny’;
cigacka —‘rozpustnica’.

Wymienione okre lenia cz sto tworzone s  od czasowników ruchu: bie-

ga , ciga , rusza , które w gwarze podhala skiej uzyska y tak e dodatkowe 
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znaczenie zwi zane ze sfer  seksualn  cz owieka lub zwierz t. Niekiedy, dla 

odró nienia od znaczenia ogólnopolskiego, dodawany jest zaimek zwrotny 

si , np. biega  sie na wzór ciga  sie. 

ona kontra m

M czyzna bierze kobiet  za on , kobieta wydaje si /jest wydawana 

za m . Obrz dkiem lubu przypiecz towywana jest zatem jej przynale no  

do m czyzny. Autorki Lingwistyki p ci zauwa aj : zam pój cie jest aktem 

oddawania kobiety, o enek za  jej brania19. Dziewczyna – w asno  ojca, prze-

chodzi w r ce drugiego m czyzny. Ju  Arystoteles wspomina e: jedynym nie-

wolnikiem, do którego mo e ro ci  sobie prawo cz owiek z pospólstwa, jest jego 

ona20. Natomiast Stanis aw Staszic w swych Przestrogach dla Polski zauwa a: 

Najpierwszy gwa t praw natury by  wykonany na kobietach. Najpierwszym 
niewolnikiem by a ona. Daleko pó niej i z wi ksz  trudno ci  zagarniono 
w niewol  rolnika21. 

Jednym z j zykowych przejawów tej posesywno ci s  u ywane w polsz-

czy nie ogólnej jeszcze do pocz tku XX w., a w gwarach nadal obecne, odm -

owskie oraz odojcowskie formy nazwisk kobiet ze specyÞ cznymi suÞ ksami: 

–owa lub –ina dla on oraz –anka lub –ówna dla córek. Kwiryna Hand-

ke wskazuje na tkwi cy w owych przyrostkach wyznacznik przynale no ci 

kobiety do partnera yciowego lub ojca22. Nazwiska odm owskie, odojcow-

skie automatycznie wskazuj  na jej relacj  z m czyzn , bowiem tak w a nie 

– „w ralacji”, kobieta najcz ciej jest postrzegana23.

W badanych tekstach oprócz takich form nazwisk kobiet pojawiaj  si  

tak e inne wiadectwa posesywno ci – s  to nazwy on oraz córek utworzo-

ne od imienia lub zawodu wykonywanego przez m czyzn . Wskazuj  one 

na Þ nansowe, emocjonalne uzale nienie kobiety od partnera lub ojca, a tak e 

informuj  interlokutora, poznaj cego kobiece nazwisko, o stanie cywilnym 

19 M. Karwatowska, J. Szpyra-Koz owska, Lingwistyka p ci. On i ona w j zyku polskim, Lublin 

2005, s. 81. 
20 Cyt. za: M. Peisert, „On” i „ona” we wspó czesnej polszczy nie potocznej, [w:] J zyk a kultura, 

t. 9: P e  w j zyku i kulturze, red. J. Anusiewicz, K. Handke, Wroc aw 1994, s. 97.
21 S. Staszic, Przestrogi dla Polski

 http://www.polonica.net/Przestrogi_dla_Polski_Stanislaw_Staszic.htm [dost p: 08.02.2007].
22 K. Handke, J zyk a determinanty p ci, [w:] dz. cyt., red. J. Anusiewicz, K. Handke, s. 21.
23 Por. wspomniane wy ej angielskie wyra enia typu: dauhter of…, wife of…
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jego posiadaczki. W ten sposób unika si  niebezpiecze stwa, e inny m czy-

zna zainteresuje si  czyj  „w asno ci ” .

Jednego razu zes ymy si  u Kubowej baby: já, Jagniyska, Jantoska Su kowa, 
m ynarzowa Maryna i Hanka ko cielnego […]. 

(Góralskie posiady, s. 322)

JANIELA: Cosi w tym bedzie, bo moja ciotka – znás jom: starego Jonkatego 
baba, by a w Chocho owie na owies i radziy a, ze Þ lance telo sie grzecni zro-
biyli co cud. Ani ci do wozu nie zajrzom, cy cego trefnego nie wiezies. 

(Baby i dezerterzy, s. 23)

Nieodmienne formy nazwisk kobiecych powsta y jako reakcja obronna 

na tak  jawno  informacji o stanie cywilnym kobiety, która nie zawsze by a 

zgodna z jej wol 24.

Marek azi ski twierdzi natomiast, e powolny zanik form nazwisk 

odm owskich, który mo na obserwowa  ju  od ko ca XIX w., wi za  na-

le a oby raczej z ch ci  ujednolicenia nazwisk polskich przez urz dników 

pa stw zaborczych – zbyt du a ilo  ko cówek wprowadza a zapewne zam t. 

Argumentem potwierdzaj cym t  tez  mia yby by  wci  obecne w j zyku 

czeskim e skie formy nazwisk rzeczownikowych, nawet obco brzmi cych 

oraz nazwy wykonywanych przez kobiety zawodów, które tworzone s  przy 

pomocy wyspecjalizowanych ko cówek25.

Analizowane dramaty przynosz  tak e przyk ady innych j zykowych 

wyk adników dominacji m czyzny w kulturze wiejskiej. Charakterystyczny 

dla gwary podhala skiej leksem baba, czyli ‘ ona’ poprzedzony jest cz sto za-

imkiem dzier awczym moja (podobnie jak wspomniany ju  wyraz dziywka 

dookre lany zaimkiem dzier awczym). Niekiedy rzeczownik jest opuszczany 

i zaimek sam pe ni funkcj  nazywaj c . U ycie tych cz ci mowy równie  

zwraca uwag  na fakt „posiadania” kobiety przez m czyzn 26.

FRANEK: To jest Janiyla, moja baba, a to Staskowa Hanka. 

(Stryk z Hamaryki, s. 442)

24 M. Warcho -Schlottmann, Dlaczego pani psycholog Nowak nie chce by  psycholo k  Nowak?
25 M. azi ski, O panach i paniach, Warszawa 2006, s. 251.
26 W gwarze podhala skiej spotykane s  tak e formy typu mój ch op lub mój na okre lenie m a. 

Nie zosta y one jednak e odnalezione w badanych tekstach.
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WINCEK: Pokiela moja z-i a […]. 

(Stryk z Hamaryki s. 449)

Wspó czesna kobieta wed ug J. Bernard to: reproduktorka, gospodyni domo-

wa, wychowawczyni dzieci, obiekt estetyczny, oparcie emocjonalne, osoba zarob-

kuj ca27. Do obrazu idealnej partnerki mieszka ca wsi nale a oby ponadto doda  

sprawno  i wytrzyma o  Þ zyczn , niezb dn  do ci kiej pracy w gospodarstwie. 

Do g ównych obowi zków kobiety wsi podhala skiej nale y opieka 

nad dzie mi i domem. Jak zauwa a Józef K : M czyzna zajmowa  si  

koniem, za  niemal ca  reszt  – kobieta28. Obowi zywa  zatem podzia  

na roboty „babskie” i „ch opskie”. Niestosowanie si  do tych regu  wspó ycia 

grozi o nara eniem si  na kpiny ca ego rodowiska wiejskiego. 

Wiadomo by o jednak, e je li m czyzna nie wykona jakiej  pracy, 

to kobieta przejmie i jego obowi zki: w cha upie kie ch op nie robuje, to sie 

baba roboty ucy [PP, 178]. To m czy nie wolno by o wi cej. Jeszcze do nie-

dawna dla zam nej kobiety rodzina stawa a si  ca ym dost pnym wiatem. 

A w wiecie tym czeka a na ni  w a nie przede wszystkim praca.

Przise  do ksiyndza parobek z dwoma dziywakmi, coby im ksiondz dá  lub. 
— Po ci dwie? — pytá si  plebán. No to parobek gádá, ze gazdówka u nik 
duzá, a niedáwno matula pomarli, bo si  przesiyly a przi tyj robocie i paso-
wa óby teráz dwie baby wzion , bo jedna s-i iemu nie dá rady. 

(Góralskie posiady, s. 328)

U yty w powy szym przyk adzie czasownik wzi  (dwie baby) sugeru-

je, e to od m czyzny, tak naprawd , zale y zawarcie zwi zku ma e skiego. 

Na dominuj c  pozycj  m czyzny w zwi zku ma e skim wskazu-

je tak e charakter interakcji pomi dzy obiema p ciami. Podczas naturalnej 

konwersacji to m czyzna zwykle kontroluje rozmow , wprowadzaj c jej te-

maty, odrzucaj c wi kszo  kobiecych propozycji. Kobiety cechuje mniejsza 

si a konwersacyjna. Wypowiedzi ich maj  silne nacechowanie emocjonalne, 

s  spójniejsze i poprawniejsze oraz zawieraj  wiele pyta  retorycznych, któ-

rych celem jest utrzymanie uwagi interlokutora – m czyzny, a co za tym 

idzie, wzmocnienie postawy konwersacyjnej kobiety29.

27 Cyt. za: M. Peisert, dz. cyt., s. 98.
28 J. K , Wizerunek m czyzny i kobiety w tradycyjnej spo eczno ci wiejskiej (na materiale gwar oraw-

skich), [w:] Rozmaito ci j zykowe, red. M. Skar y ski, M. Szpiczakowska, Kraków 2002, s. 108.
29 Z. N cki, Komunikacja mi dzyludzka, Kraków 2000, s. 224–228.
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W badanych tekstach zaobserwowa  mo na pewne przejawy m skiej 

dominacji interakcyjnej. U ywaj c typologii aktów mowy30 zgodnych z kla-

syÞ kacj  zachowa  komunikacyjnych Gary’ego Pike’a i Alana Sillarsa, anali-

zuj cych rozmowy partnerów w sytuacjach konß iktowych, postaci dramatu 

p ci m skiej dosy  cz sto wykorzystuj  akty odcinania. Najcz ciej maj  one 

charakter bezpo redniego zwrócenia si  do dramatis personae p ci e skiej 

w celu skrytykowania zachowania partnerki lub wyra enia niech ci do ony 

(obwinianie i odrzucenie). Niekiedy pojawiaj  si  dania przyj cia przez in-

terlokutork  okre lonej postawy (nakazy)31.  

Eksplicytna krytyka post powania ony odbywa si  tak e w obecno ci 

nie-domowników, obcych osób. wiadczy to o pewnej „szorstko ci” w kon-

taktach damsko-m skich, z któr  cz sto spotykamy si  w kulturze wiejskiej. 

Wiele z m skich ripost zawiera polecenie milczenia kierowane ku ko-

bietom „wcinaj cym” si  do rozmów prowadzonych przez m czyzn. U ycie 

takich zwrotów jak sied  cicho, stulze kufe (nacechowany ujemnie leksem 

kufa oznaczaj cy ‘g b ’, lecz tak e ‘pysk zwierz cia’ oraz ekspresywny po-

toczny czasownik stuli , czyli ‘przesta ’) wi za  nale y ze stereotypowym po-

strzeganiem kobiety, jako istoty przesadnie gadatliwej. W gwarze podhala skiej 

funkcjonuj  nast puj ce porzekad a, w których utrwalona zosta a ta cecha:

Baba gambom wiyncyj wypaple, jako okiem uwidzi. [PP,12]
Babskiej gwary ni mos miary. [PP, 14]
Cego baba jynzorem nie wydoli, to krzykiem zmozoli. [PP, 24]
Baby rade gadajom, bo na milcku zukwy im si  stajom. [PP, 17]
Jynzykiem ch opa przemoze byle baba. [PP, 79]

W S owniku gwary górali Skalnego Podhala odnale  mo na natomiast 

nast puj ce okre lenia kobiet gadatliwych: trajkotka, wyrcula, papuga32.

Niekiedy w wypowiedziach bohaterów dramatów pojawia si  dodatkowy 

element wzmacniaj cy akt mowy – przekle stwo psiakrew lub dookre laj cy 
30 Richard Ohmann uznaje akty mowy pojawiaj ce si  w tekstach literackich za quasi–akty, które 

nie posiadaj  mocy illokucyjnej, gdy  tylko na laduj , czyli pe ni  funkcj  mimetyczn . Litera-

tura, wed ug niego, „relacjonuje” akty, które w rzeczywisto ci nie zosta y wypowiedziane. Por. 

R. Ohmann, Akty mowy a deÞ nicja literatury, „Pami tnik Literacki” 1980, nr 71, z. 2, s. 262–263. 

Niektórzy badacze uwa aj , e w przypadku dramatu mo na mówi  o tzw. aktach translokacyj-

nych, zasadzaj cych si  na fakcie, i  dramaturg „przydziela” danej postaci utworu scenicznego 

zadanie wypowiadania okre lonych aktów mowy. Por. M. C. Beardsley, O poj cie literatury, 

„Pami tnik Literacki” 1980, nr 71, z. 2, s. 294–295.
31 Tam e, s. 78–81.
32 W niniejszej analizie wykorzysta am jedynie te okre lenia, których deÞ nicje s ownikowe wyra -

nie wskazuj , e dany leksem odnoszony jest wy cznie do kobiet.
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sytuacj  sceniczn , zawarty w didaskaliach, komentarz odautorski informu-

j cy czytelnika dramatu o stanie psychicznym bohatera podczas wyg aszania 

repliki i o konieczno ci odpowiedniego oddania emocji przez aktora. W przy-

toczonych poni ej fragmentach najcz ciej pojawiaj c  si  informacj  odau-

torsk  jest okre lenie ze z o ci  (wymiennie: z w ciek o ci ), potwierdzaj ce 

faktycznie negatywny, a nie artobliwy charakter wypowiedzi bohatera.

TYLKA: (do ony) Sied  cicho! To si  pote dopise! 

(Góralská zymsta, s. 263)

BOBAK: (ze z o ci ) Cichoze sied , babo! Nik ci si  o nic nie pytá! 

(Góralská zymsta, s. 247)

BOBAK: (z w ciek o ci ) Stulze nare cie kufe, babo! Dej panu przegáda , bo 

jesce nie wiada, z c-im pán przise ! […]! 

(Góralská zymsta, s. 247)

OCIEC: (zrywaj c si  ze z o ci  ze sto ka, zwraca si  do ony) Co cie, psi-

ákrew, dzi  uzar o — babo!?

(Kuba M ynárcyn, s. 393)

OCIEC: Co  ty si , psiákrew, do tego Ja ka tak przipar a!? Cy nie wiys, ze na 

wicie rózcek m ody nie przichodzi!? 

(Kuba M ynárcyn, s. 392)

W wypowiedziach m czyzn, oprócz przypisywanej kobietom cechy 

gadulstwa, pojawiaj  si  tak e inne elementy wiadcz ce o stereotypowym 

postrzeganiu p ci niewie ciej. Taki obraz kobiet, przesycony elementami cha-

rakteryzuj cymi je najcz ciej pejoratywnie, jest zdecydowanie silniej utrwa-

lony w j zyku – fakt ten nale a oby powi za  z d ugoletnim patriarchalizmem 

kultury polskiej oraz wynikaj cym z niego wyobra eniem kobiety jako istoty 

s abej psychicznie i Þ zycznie, niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania. 

Roma obodzi ska wyró nia nast puj ce elementy negatywnego j -

zykowego obrazu kobiety we wspó czesnej polszczy nie: dojrza o , staro , 

brzydota, chytro , upór, g upota, k ótliwo , gadulstwo i plotkarstwo33.

33 R. obodzi ska, Jaka jest kobieta w j zyku polskim?, [w:] dz. cyt., red. J. Anusiewicz, K. Handke, s. 184.
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Jedn  w wymienionych powy ej cech, która pojawia si  tak e w wypowiedziach 

bohaterów dramatów jest plotkarstwo – przywara niezwykle silnie utrwalona 

w wiadomo ci Polaków, tak e w rodowisku wiejskim. Na Podhalu funkcjo-

nuj  nast puj ce okre lenia plotkarek: babiorka, bajcora. Pojawia si  tak e 

powi zany z nimi leksem chlaptawica, czyli ‘kobieta, która nie umie utrzyma  

tajemnicy lub mówi rzeczy zmy lone’ [SH, 17] oraz w cibica – ‘kobieta w cib-

ska’ [SH, 280]. Ta przypisywana kobietom przywara znajduje swoje odbicie 

w góralskim porzekadle: zodno baba tajymnicy nie uchowo [PP, 192].

W przytoczonym poni ej przyk adzie kobieta zostaje przyrównana do kury, 

która ozgdákuje, czyli rozpowiada wszystkie informacje s siadom. W polszczy -

nie wi kszo  porówna  cz owieka do zwierz t ma negatywne konotacje.

TYLKA: [ze z o ci ] Bo ty jak kura, s-i ko musis ozgdáka , a ju  nápiyrwyj 

kumosce Bobákuli! 

(Góralská zymsta, s. 258)

Oprócz tego, e baba mówi du o i lubi plotkowa , najcz ciej jej wy-

powiedzi nie maj  adnej warto ci, gdy  stereotypowa kobieta pod wzgl -

dem intelektualnym ust puje miejsca m czy nie. Kobieca „g upota” nie jest 

jednak tak silnie utrwalona w j zyka jak opisane powy ej cechy. W gwarze 

podhala skiej funkcjonuj  nast puj ce przys owia wskazuj ce na ni szo  

intelektualn  kobiet wobec m czyzn: 

U baby w osy d ugawe, za  rozum przykrótki. [PP, 174]

Przi g upiej babie i ch op zg upieje. [PP, 149]

W niektórych wypowiedziach postaci dramatu pojawiaj  si  pewne lady 

j zykowe przekonania dotycz cego niedost pno ci „m skich” spraw dla mo -

liwo ci percepcyjnych kobiety, której po prostu brakuje rozumu (np. nie rozu-

miys co pán gádá; babski rozum, wiys ka).

MARYNA: Já swój rozum mám!

OCIEC: Babski rozum, wiys ka. I telo go jes, pokiela go ch op nie wycuchrá. 

(Kuba M ynárcyn, s. 368)
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BOBAK: [ze z o ci ] Cy ty, babo, nare cie siednies na rzici, cy ci mám pomóc!?

Nie rozumiys co pán gádá, a si  wtroncás! 

(Góralská zymsta, s. 274)

TYLKA: [ze z o ci ] W ciek a si  baba! Popu  nare cie i nie wtroncáj do tego, 

cego nie rozumiys! (Góralská zymsta, s. 264)

Z kart analizowanych utworów nie wy ania si  jednak e tylko obraz 

s abej p ci – ca kowicie podleg ej w adzy m skiej i naznaczonej pi tnem ty-

powych kobiecych przywar. Trudy warunków ycia i pracy mieszka ców Pod-

hala przymusi y p e  pi kn  do wyzbycia si  przez kobiety krucho ci Þ zycznej 

oraz do pewnego wzmocnienia konstrukcji psychicznej. St d te  funkcjonu-

j cy w kulturze podhala skiej, równolegle z j zykowo-kulturowym obrazem 

kobiety uleg ej, obraz silnej baby, która cz stokro  sprawuje faktyczn  kon-

trol  nad ch opem, szczególnie, gdy ten nadu ywa alkoholu, przemocy lub nie 

potraÞ  w a ciwie zajmowa  si  gospodarstwem. Gdy ten popada w konß ikt 

ze swoj  lubn , kobiecie przypisana zostaje równocze nie cecha k ótliwo ci.

Analiza materia u leksykalnego zawartego w S owniku gwary górali 

Skalnego Podhala wskazuje na silne zakorzenienie obrazu k ótliwej góral-

skiej baby w wiadomo ci mieszka ców Podtatrza. wiadcz  o tym nast pu-

j ce leksemy s ownikowe: 

chamica — ‘chamka, kobieta ordynarna’;

diablica — ‘okre lenie z ej kobiety, okre lenie kobiety k ótliwej’;

dziafacka — ‘okre lenie k ótliwej kobiety’;

fucyd o — ‘kobieta opryskliwa’;

jendza, jyndza, jyndzulica — ‘j dza, kobieta k ótliwa’;

ordo  baba — ‘kobieta k ótliwa’;

papuga — ‘kobieta k ótliwa’;

pieklorka — ‘awanturnica, okre lenie k ótliwej kobiety’;

piy a — ‘potoczne okre lenie kobiety ostrej w sposobie bycia’;

scekacka — ‘k ótliwa kobieta’;

siykiyra — ‘okre lenie gruboskórnej kobiety’.

Niektóre z powy szych okre le  uto samiaj  kobiety z istotami piekiel-

nymi: pieklorka (od czasownika: piekli ), diablica; inne nazwy utworzone 

s  od czasowników oznaczaj cych wydawanie d wi ków: dziafacka (od: 

dziafka  – ‘pyskowa , szczeka ’ [SH, 43]), scekacka (od sceka  – ‘szczeka , 

jazgotliwie krzycze ; krzycze  w czasie k ótni’ [SH, 224]), fucyd o (od: fuce  

– ‘fuka , opryskliwie odpowiada ’ [SH, 50]). Kobiety opryskliwe, „j zykowo” 
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agresywne okre lane s  tak e mianem siykiery czy piy y. Wyra nia, które 

mo na odnale  równie  w polszczy nie ogólnej to: chamica, papuga, j dza 

(w gwarze z odpowiedni  graÞ czn  reprezentacj  asynchronicznej wymowy 

nosówki ). 

W galerii bohaterek analizowanych dramatów odnale  mo na stereo-

typowe herod-baby, które nie pozostaj  werbalnie d u ne m czyznom. U y-

waj  w rozmowach z p ci  przeciwn  nacechowanego emocjonalnie j zyka, 

wykorzystuj  przekle stwa: psiakrew, psiákrewecná psiakrew czy te  ob-

ra liwe okre lenia m czyzn, np. plugác – ‘bezwstydnik, obrzydliwiec, pa-

skudnik’ [JZ, 264], leksem utworzony od plugastwa, czyli ‘czego  budz cego 

odraz ’ [SJP].

— Ka , psiákrew, by ? — baba na niego. 

(Góralskie posiady, s. 313)

— Pocekáj ty, psiákrewecná psiákrew, pozyjes na niewarzonym! — zapar a sie. 

(Góralskie posiady, s. 323)

TYLKOWA: Cicho sied , plugácu! 

(Góralská zymsta, s. 271)

Chc c szczególnie dotkn  m czyzn  inwektyw , kobiety w utworach 

Gutta-Mostowego u ywaj  leksemu sietniák (sietniok) – ‘kaleka, cz owiek nie-

dorozwini ty, upo ledzony, chorowity’. Wyraz ten pochodzi najprawdopodob-

niej od podhala skiego czasownika sietnie  – ‘chorowa , zapada  na zdrowiu, 

traci  zdrowie, stawa  si  niedo nym’ [JZ, 345].

Okre lenie sietniák, które u ywane jest tylko przez bohaterki utworów 

Gutta-Mostowego wobec m czyzn, wydaje si  jednym z najbardziej obra -

liwych przezwisk. 

G OS TYLKI: z torbami cie puscem — ty z odzieju!

G OS BOBAKA: Mozes mi skoc-i  na plecy!

G OS BOBAKOWEJ: Abo nizyj, za starom dziurom! Ty sietniáku!

G OS TYLKOWEJ: Ino nie sietniáku! Nie sietniáku! To twój ch op chodzi jak 

kieby miá  worek do kolán!

(Góralská zymsta , s. 261)
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MATKA: Jes we wsi kawalerki do . Tyz zgrabni i nie pijáki. Cho by i Kuba 

M ynárcyn. 

MARYNA: (ze z o ci ) Za sietniáka by cie mnie wydali!? 

(Kuba M ynárcyn, s. 369)

ORSULA: (do Tobijása) A ty co tu jesce robis? Nakupiy e , co jek ci káza a? 

Wiym, casu  ni miá , ty sietniáku, bier sie na rynek! I ty Kacper, tyz. 

(Gwátu, co sie nie robi. Komedia w trzech aktach, s. 65)

Gdy post powanie m a jest wyj tkowo naganne, zdarza si , e kobieta 

stosuje wobec niego przemoc Þ zyczn  jako rodzaj drastycznego sposobu wy-

chowawczego.

To ju  babince puk o. — Já ci, sietniáku, sama tu dám wywód, co go bedzies 

ca e z-icie bácy . 

(Góralskie posiady, s. 313)

I da a mu tyn wywód, po ftorym si  Bonkosiowi takie dziwne bule po g owie 

porobiy y. Bo to by a baba dobrá, ale przecie i wiynty cierzpliwo  straci, jak 

mu co do z-iwego dokucy. 

(Góralskie posiady, s. 313)

Tyz od casu do casu pó nawo si  dó domu z karcmy wracá  i wte jego babinka 

robiy a si  bar-z gadatliwá, a bywa o, jak jyj si  co prociwiy , to i za kud y 

wysarpa a. 

(Góralskie posiady, s. 323)

Dobros awa W owicz-Zió kowska, badaj ca m.in. pie ni ludowe 

stwierdza, e w folklorze polskim mo na odnale  wiele utworów, w których 

stereotyp silnego m czyzny i s abej, podporz dkowanej kobiety zostaje od-

wrócony. Wówczas to kobieta stosuje przemoc Þ zyczn  wobec m czyzny: 

bije go kijem, szarpie za w osy, wyrzuca z domu. Jest on tak e poszturchi-

wany, odp dzany od sto u, ponadto zmuszany do ci kiej pracy, obejmuj cej 

zarówno zaj cia typowo m skie, jak i kobiece. 

Obraz odwróconych ról spo ecznych ma przede wszystkim za zadanie 

spot gowania komizmu. W badanych utworach element ten powoduje tak e 

pojawienie si  osobliwego tragizmu. M ski strach przed on  nie spotyka si  

w tych utworach ze wspó czuciem otoczenia – wr cz przeciwnie – uleg y m  
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uznawany jest za g upiego, a nie za nieszcz liwego, któremu nale y si  lito 34. 

Pomimo faktu, e stan ma e ski nie jest najcz ciej dla kobiety ró-

d em nieustaj cej rado ci, nadal zam pój cie w wiadomo ci Polek, tak e 

tych zamieszkuj cych wsie, jawi si  jako kobiece powo anie. Wci  bowiem 

w pewnych rodowiskach panuje niezachwiane przekonanie o tym, e kobieta 

bez m czyzny nie jest w pe ni warto ciowa. Taka wizja kobiety utrwalona 

jest w nast puj cych podhala skich porzekad ach:

Baba bez ch opa, kiejby cha upa bez p ota. [PP, 11]

Hola bez owiecek, niby baba bez ch opa. [PP, 67]

Wydaje si  wartym podkre lenia fakt, e zgodnie z gwarowymi przys o-

wiami ch op tak e nie poradzi sobie w yciu bez kobiety: 

C ek bez baby coz by ta tyz ka co zrobiy . [PP, 31]

Z babami biyda, bez nik jyscy gorzyj. [PP, 184]

Ch opu baby tak trzeba, jak dziadowi kyns chleba. [PP, 27]

Synonimem m czyzny jest c ek. Kobieta, cho  biologicznie jest cz o-

wiekiem, to w j zykowo-kulturowym obrazie wiata c ekiem nigdy nie b dzie. 

Stara panna wed ug S ownika j zyka polskiego Mieczys awa Szymczaka 

to ‘niem oda kobieta niezam na’35. Ten sam s ownik podaje, e stary kawaler 

lub kawaler to ‘nie onaty m czyzna’36. Konotacje tych okre le  dla obu p ci 

s  jednak e zupe nie ró ne. Ju  od wielu wieków nacechowanie wyra enia sta-

ra panna jest zdecydowanie negatywne. Kobieta okre lana tym mianem jawi 

si  jako istota k ótliwa, z o liwa, zacofana, drobiazgowa, pruderyjna37. Zwróci  

uwag  nale y na fakt, e ju  sam przymiotnik stara ma charakter niejako de-

prymuj cy38.

Stary kawaler nie o eni  si , bo nie mia  takiej woli, za  stara panna 

nie wysz a za m  poniewa  nie znalaz  si  m czyzna ch tny do jej po lubie-

nia. Przyczyny staropanie stwa mog  by  ró ne: brak odpowiednio bogatego 

posagu (kobiety bez posagu okre lano mianem dziadówek, dziaduli, chudob-

nych dziewek), pewne u omno ci Þ zyczne, b d  psychiczne. 

34 D. W owicz-Zió kowska, Mi o  ludowa, Wroc aw 1991, s. 133–141.
35 M. Szymczak red., S ownik j zyka polskiego, t. 2, Warszawa 1979, s. 593.
36 Tam e, t. 1, s. 903.
37 M. Karwatowska, J. Szpyra–Koz owska, dz. cyt., s. 83.
38 W j zyku polskim, wed ug Marii Peisert, funkcjonuj  dwa obra aj ce kobiety epitety: stara i g u-

pia, por. M. Peisert, dz. cyt., s. 100.

JUSTYNA MAKOWSKA98

JWK2_12.indd   98 22.04.2013   20:02



Kobieta pozbawiona si y Þ zycznej nie jest w stanie wykonywa  wszyst-

kich trudnych prac gospodarskich, zatem nie jest przydatna ch opu, a prze-

cie : Pon Bóg babe stworzy , by c ekowi pomocnom by a.

WINCEK: Cemu je  si  nie wyda a? Nic si  godnego nie treÞ o, cy  sama nie fcia a?

JAGNIYSKA: Kulawá ga dzina to ino niescy cie w gazdówce — ani do wiyrchu 

wyj , ani przi cha upie co trza zrobi , o tá cu nie wspominajyncy. A pola my 

duzo ni mieli, coby si  fto na nie po asiy . 

(Stryk z Hamaryki, s. 449)

Pochodz cy z Poronina pisarz Jan Gutt-Mostowy zamie ci  na kartach 

utworów w asn  interpretacj  wiata góralskiego. wiata, w którym relacje 

damsko-m skie nadal mog  si  opiera  na modelu patriarchalnym, od któ-

rego odchodzi si  powoli w kulturze ogólnopolskiej. W rodowisku miejskim 

kobiety bowiem uniezale ni y si  ju  w znacznym stopniu od obowi zkowych 

dawniej wi zów cz cych je z m czyznami. Mog  y  bez m skiej „opieki” 

i nie nara aj  si  przez to na krytyk  spo eczno ci. Nale y jednak e podkre li , 

e wiat, z którym stykamy si  w badanych dramatach jest rzeczywisto ci  

literacko przetworzon , wykreowan  przez literata, czyli osob  o szczególnej 

wra liwo ci. Tak e i w „prawdziwym” góralskim wiecie pojawiaj  si  pewne 

oznaki przemian, których ostatecznym efektem b dzie zrównanie w prawach 

i obowi zkach m czyzn z kobietami. Jak pisz  autorzy P ci mózgu:

Nasza biologia wyznaczy a samcom i samicom Homo sapiens odmienne 

funkcje. Nasza ewolucja wzmocni a i udoskonali a te ró nice. Nasza cywili-

zacja je odzwierciedla. Nasza religia i edukacja pot guj  je39.

Nie ulega w tpliwo ci, e wynikaj ce z odmienno ci biologicznych, 

wzmacnianych przez uwarunkowania spo eczne ró nice pomi dzy p ciami 

odbijaj  si  tak e w damsko-m skiej interakcji werbalnej. Stereotypowe po-

strzeganie p ci znajduje bowiem swoj  interpretacj  w j zyku. Pomimo co-

raz wi kszej emancypacji kobiet, zmian struktur spo ecznych i relacji mi -

dzyludzkich w systemie j zykowym nadal przechowywane s  wypracowane 

przez minione pokolenia znaki wielowiekowej m skiej dominacji.

39 A. Moir, D. Jessel, P e  mózgu, Warszawa 1996, s. 18.
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Summary

Relations between the sexes in Polish Highlanders ethnoculture in dramas 

written by Jan Gutt-Mostowy

The article deals with the problem of language and cultural view of women 

in Jan Gutt-Mostowy’s plays. The author has written his dramas in polish 

highlanders’ dialect. In researched texts the young women are regarded 

as their fathers’ possessions (e.g. description in terms of being the ‘daughter 

of’). There are descriptions of barter deals between the parents of young co-

uple intends to get married. The marriages are presented as handing over the 

woman from authority of the father to authority of the husband. There are nu-

merous of speciÞ c female characters’ folk nicknames which are derived from 

fathers’ or husbands’ names or folk nicknames. However the marriages are 

described as mission of every women. Moreover the women are characterized 

as talkative, less intelligent then men but at the same time they are physically 

and mentally very strong.
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