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AUTENTYZM JĘZYKO W Y W „LUDZIACH STAMTĄD”
MARII DĄBROWSKIEJ

Maria Dąbrowska nie obawiała się autentyzmu w literaturze 1. Prze
ciwnie —  od dzieciństwa dostrzegając cudowność w rytmie życia co
dziennego —  uczyniła z autentyzmu podstawowe źródło i wielką wartość 
swej twórczości literackiej. Osobiste przeżycia i obserwacje pisarki, 
życie najbliższego otoczenia, dzieje i losy jej rodziny to elementy real
nego świata, które służyły kreowaniu nowej rzeczywistości artystycz
nej. Bo tak właśnie Maria Dąbrowska twórczość pojmowała2.

Czerpane z autentycznych faktów twórcze impulsy określiły również 
kształt języka artystycznego pisarki. Jego dwa najbardziej charaktery
styczne rysy to chyba dyscyplina, jaką tu sobie Dąbrowska narzuciła, 
i uderzająca powściągliwość w stosowaniu tropów stylistycznych. Można 
by sądzić, że pisarka osiągnęła rodzaj językowej mimikry, że wykształ
ciła styl i język —  przez ich doskonałość —  po prostu niezauważalne. 
Można też sądzić inaczej —  Dąbrowska jako doskonały obserwator życia 
poczyniła głębokie i trafne spostrzeżenia w obrębie zjawisk językowych. 
Niezauważalność języka w jej utworach literackich polega na doskona
łym zharmonizowaniu właściwości językowych z innymi składnikami 
dzieła literackiego, z przedstawioną wizją świata, z narratorem, z boha
terami.

Nie była to jednak przyrodzona niejako osobliwość talentu pisar
skiego. Dąbrowska dążyła ku takiemu kształtowi języka artystycznego. 
Świadczyć może o tym różnica zachodząca między cechami języka bar
dzo wczesnych prób literackich a rygorami stylistycznymi, którym  
pisarka usiłowała się podporządkować w czasie pracy nad tomem opo
wiadań Ludzie stamtąd. Rychło bowiem odrzuciła zbytnią bujność i bo
gactwo stylistycznego ornamentu, które odnajdujemy w zachowanych 
młodzieńczych fragmentach literackich3. W roku 1924 po napisaniu

1 Zob. E . K o r z e n i e w s k a ,  M aria Dąbrowska. K ronika życia. W arszaw a  
1971, s. 7.

2 Ibidem .
3 Zob. fragm ent M iejsce św ięte św iętych  oraz drugi, zaczynający się od słów  

f,W  jeden grudniowy zm rok”. „Tygodnik Pow szechny” 1978, nr 52/5-3.
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opowiadania Najdalsza droga Dąbrowska tryumfowała twierdząc, że zdo
łała stworzyć opowiadanie bez metafory. Był to wtedy bezsprzecznie 
wyraz świadomego wysiłku warsztatowego, jakkolwiek w kilkadziesiąt 
lat później zmieniła swój pogląd na tę sprawę 4.

Bohaterami cyklu opowiadań Ludzie stamtąd uczyniła Dąbrowska 
„ostatnich ludzi świata” —  służbę folwarczną. K rytycy pisząc o boga
ctwie i głębi obserwacji, o humanizmie i realizmie tych utworów zwró
cili również uwagę na sugestywną prostotę prozy, umiejętne operowa
nie materiałem słownym oraz na znakomite opisy przyrody. Spostrze
żenia te, bez wątpienia prawdziwe i ważne, mają jednak charakter nie
zmiernie ogólny. Wspomniana prostota prozy została osiągnięta przy 
pomocy całego szeregu środków językowych i stylistycznych, a umiejętne 
operowanie materiałem słownym to nie tylko zabiegi czysto leksykalne, 
ale także frazeologiczne i składniowe.

Dążenie do harmonii między wszystkimi składnikami utworu literac
kiego zdeterminowało język opowiadań tego cyklu. W Ludziach stamtąd 
występuje stylizacja językowa: Dąbrowska wprowadziła zjawiska gwa
rowe i uzupełniła je elementami języka potocznego. Poza niewielkimi 
fragmentami dialektyzacja objęła cały tekst opowiadań. Mechanizm 
stylizacji nie jest bynajmniej niezmienny. Dąbrowska uniknęła mono
tonii trafnie operując natężeniem dialektyzacji w różnych płaszczyznach 
językowych, zwracając się ku faktom to fonetycznym i fleksyjnym, to 
leksykalnym i frazeologicznym. Dialektyzacja przebiega swoistymi dro
gami w tekście dialogu i w tekście pozadialogowym.

1

Dialog stanowi tę warstwę tekstu Ludzi stamtąd, w której stylizacja 
wystąpiła najjawniej, najwyraźniej. We wszystkich opowiadaniach Dą
browska posłużyła się raz obraną metodą stylizacyjną: potraktowała 
językowe fakty gwarowe w sposób wybiórczy, starając się przy tym nie 
łamać norm ortograficznych. W obrębie cech gwarowych, które zostały 
wybrane ze względu na swą odmienność od zjawisk ogólnopolskich, za
chowała pisarka daleko idącą, niemal absolutną konsekwencję. Dialek
tyzacja opanowała większe lub mniejsze fragmenty tekstu w zależności 
od proporcji, które autorka wyznaczyła partiom dialogowym w poszcze
gólnych opowiadaniach; natężenie dialektyzacji natomiast nie ulegało 
w nich zmianie. Chcąc zatem ustalić środki stylizacji językowej dialogu 
w całym cyklu utworów, można ograniczyć się do analizy jednego opo
wiadania. Jest to również wystarczająca podstawa do stwierdzenia au
tentyczności uwzględnionych przez Dąbrowską faktów gwarowych.

4 M. D ą b r o w s k a ,  Od K a dena  do m etafory i z pow rotem . „Przegląd K u l
turalny” 1958, nr 51/52.
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Analizie takiej poddałam opowiadanie Dzikie ziele. Zawiera ono 
znaczne partie dialogowe, wzbogacone fragmentami ludowych piosenek 
i pieśni obrzędowych. Zastosowana stylizacja gwarowa jest w nim od
zwierciedleniem nie tylko języka służby folwarcznej z Rusocina położo
nego w pobliżu Kalisza (przede wszystkim wypowiedzi Marynki i jej 
matki), ale także języka bandosów przybyłych tu z Kieleckiego (Janek  
Słupecki). Poza przeciwstawieniem języka dialogu językowi narracji 
Dąbrowska stanęła więc jeszcze przed koniecznością zróżnicowania w ob
rębie dialogu dwóch odmiennych dialektów ludowych. Wprowadzając 
zaś —  co prawda bardzo krótkie —  wypowiedzi państwa z dworu, skon
frontowała również w dialogu gwarę z językiem ogólnopolskim. Auten
tyzm językowy dialogu w Ludziach stamtąd polega m. in. na przekonu
jącym przeciwstawieniu sobie tych trzech odmian języka mówionego.

A oto kilka uwag o szczegółach stylizacji zastosowanej przez Dąbrow
ską. Przeważająca część dialogu stylizowana jest na wypowiedzi w dia
lekcie wielkopolskim 5. Jakkolwiek nie jest on najwdzięczniejszym ma
teriałem, którym można by się posłużyć w procesie stylizacji, to prze
cież pisarka nie odstępowała od prawdziwych zjawisk językowych na 
rzecz łatwych i powierzchownych efektów. Dwie najbardziej charakte
rystyczne dla gwar Wielkopolski cechy —  brak mazurzenia i południo- 
wopolska fonetyka międzywyrazowa —  okazały się nieprzydatne jako 
elementy stylizacyjne. Brak mazurzenia, tak znamienny dla obszaru 
wielkopolskiego, w tekście dialogu nie stanowi żadnego akcentu wyróż
niającego, przeciwnie —  zachowanie spółgłosek szumiących zrównało 
pod tym względem dialog z tekstem narracji. Ewentualne natomiast 
wprowadzenie południowopolskiego typu udźwięcznień międzywyrazo- 
wych narzuciłoby konieczność zapisu prawie że fonetycznego i tym sa
mym złamałoby zasadę lojalności wobec przepisów ortograficznych, 
czyniąc tekst trudno czytelnym. Toteż Dąbrowska nie wprowadzała 
udźwięcznień do luźnych połączeń wyrazowych. W całym cyklu opo
wiadań tylko raz jeden uwzględniła pisarka udźwięcznienie typu między- 
wyrazowego, stosując dwukrotnie formę 1 os. 1. poj. czasu teraźniejsze
go jezde[m] (NS 112)6.

Skoro więc dwie naczelne cechy dialektu nie mogły być eksploatowa
ne jako środek stylizacji językowej, Dąbrowska zwróciła się ku zjawi
skom drugorzędnym. Wykorzystała przede wszystkim warstwę fonetycz

5 P rzy ustalaniu wielkopolskich cech dialektalnych wykorzystano przede w szyst
kim następujące pozycje: K. D e j n a, Dialekty polskie. W rocław  1973. —  K. N i t s c h ,  
D ialekty polskie. W rocław — K raków  1957. — A. T o m a s z e w s k i ,  Gw ara Ł opien-  
na i okolicy w północnej W ielkopolsce. Kraków  1930.

6 Skrótam i literowymi (liczby po skrótach oznaczają stronice) odsyłam y do 
w yd .: M. D ą b r o w s k a ,  Ludzie stamtąd. W arszaw a 1971 (Dz =  Dzikie z iele ; Ł  =  
Łucja  z P okucie; ND =  Najdalsza droga ; NS =  Noc ponad św iatem ; P  =  P ociesze
n ie ;  Sz =  Szklane konie; T =  T rium f Dionizego; Z =  Z egar z kukułką).
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ną dialektu, zwłaszcza zaś zjawiska wokaliczne. Wprowadziła zatem 
samogłoski ścieśnione d, é. Co prawda uproszczony zapis niweczy tak 
znamienną dla Wielkopolski dyftongiczną realizację a, które wyrażono po 
prostu ortograficznym o: nie widziol (Dz 7), prowda (Dz 8), Galicjoki 
(Dz 9), czorny (Dz 14), nazod (Dz 31) itd. Samogłoska é, choć ma na tym  
obszarze gwarowym wartość y tak po twardych, jak i po miękkich spół
głoskach, zapisana została za pomocą litery i —  dziwcze (Dz 16), powi 
(Dz 16), oraz y — tyż (Dz 9), zygorki (Dz 31). Taki zapis samogłosek 
ścieśnionych zdeterminowany był niewątpliwie normami ortograficzny
mi oraz dążeniem do czytelności tekstu. Kwestię ó rozwiązała pisarka 
dość interesująco, uwzględniając niewielkie odchylenia od stanu ogólno
polskiego. Mamy więc nieliczne zwężenia w grupach oN: Dóniży (Dz 9), 
nikumu  (Dz 20), zahróniom (Dz 27), a obok tego kilka przypadków braku 
ó: poodźta (Dz 17), nie bojta sie (Dz 17). Jak na to wskazują zacytowane 
przykłady, nie uwzględnia się również dyftongiczności wielkopolskie
go ó.

W podobnie szerokim zakresie wykorzystała Dąbrowska odmienną 
niż w języku ogólnopolskim realizację wielkopolskich samogłosek noso
wych. Zgromadzony materiał pozwala stwierdzić, że pisarkę szczególnie 
zafrapowało charakterystyczne zachowanie się rezonatora nosowego, 
towarzyszące wygłosowej pozycji obu nosówek, które z jednej strony 
doprowadziło do powstania -om (odpowiadającego ogólnopolskiemu -ρ), 
z drugiej zaś —  do pojawienia się -e (odpowiadającego ogólnopolskiemu 
-ę). Dąbrowska zjawiska te związała przede wszystkim z określonymi 
formami fleksyjnymi —  z narzędnikiem 1. poj. rodz. żeńskiego: z Ma- 
rynkom  (Dz 19), sakiewkom  (Dz 24), zimowom porom (Dz 31), z 3 os. 
1. mn. czasu teraźniejszego, przyszłego i trybu rozkazującego: mówiom 
(Dz 8), dadzom (Dz 31), niech [...] trząchnom  (Dz 24), z biernikiem 1. poj. 
rodz. żeńskiego: te wode (Dz 8), te kapustę (Dz 33), opałkę (Dz 33), 
z 1 os. 1. poj. czasu teraźniejszego i przyszłego: nie wadze (Dz 20), przy
jadę (Dz 31), wytnę (Dz 33) oraz z biernikiem 1. poj. zaimka osobowego 
oraz zwrotnego: cie (Dz 10, 28), sie (Dz 19, 22, 26, 31) 7. Sporadycznie 
i równocześnie niekonsekwentnie występuje oznaczenie asynchronicznej 
realizacji samogłosek nosowych w śródgłosie: porzonno (Dz 31), zembiska 
(Dz 9), zemby (Dz 9), wiency (Dz 22). W podobnie sporadyczny sposób 
znajduje wyraz odmienna od ogólnopolskiej zwężona artykulacja ustna 
nosówek wielkopolskich —  wraz z równoczesną denazalizacją Dąbrowska 
uwzględniła ją w różnych formach osobowych czasownika być: byde 
(Dz 17), bydziesz (Dz 22), bydzie (Dz 7, 26), bydziemy (Dz 31), by dom

7 W  użyciu form y zaim ka zw rotnego pojaw iają się w yraźne niekonsekw encje; 
na s. 19 w jednym zdaniu w ystępuje „się  [...] zdybiom” II „sie ścisnom ”, na s. 26 
w obrębie jednej dłuższej wypowiedzi „sie [...] nienaw idzi”, || „sie [...] kochajom ”, || 
„się zdarzy”.
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{Dz 6, 9), także ubydzie (Dz 24). Poza tym wąska artykulacja ę pojawiła 
się w nazwie miejscowej Poklinków (Dz 31, ogólnopolskie Pokląków) 
oraz w słowie Noświntszego (P 124). Wprowadzenie wtórnej nosowo- 
ści —  w angryście, angryst (Dz 7) —  to ostatnie ze zjawisk, które Dą
browska z zakresû samogłosek nosowych wykorzystała jako jeden ze 
środków stylizacji językowej.

Oprócz wymienionych cech dialektu wielkopolskiego doszły do głosu 
cechy inne, bardziej szczegółowe, zarówno wokaliczne, jak i konsona- 
tyczne. Z zakresu wokalizmu wyliczyć można następujące —  przejście 
a ^ e  przed tautosylabicznym j w formach trybu rozkaz.: zagrej (Dz 
13), nie dej się (Dz 16), nie durnej (Dz 28), ostwijej się (Dz 33); rzadkie 
zakłócenia w działaniu przegłosu polskiego: zabierom, nie zabierom  (Dz 
27), proteza przed nagłosowym o-: uoi (Dz 13, w piosence odpowiednik 
ogólnopolskiego oj). Z zakresu konsonantyzmu będą to przede wszyst
kim dość zróżnicowane przypadki procesów dysymilacyjnych w grupach 
spółgłoskowych —  k t ^ y t :  chto (Dz 8, 15, 24), jach to (Dz 24), j b ^ z b :  
w zbanyszku (Dz 9), materiał można rozszerzyć przykładami pochodzą
cymi z innych opowiadań: dł ^  gł: mgło mi się robi (NS 95), kk ^  kt: 
nieletko (ND 170), %s ^  ks: krześcijan (T 137), s ^  sk : nie wyskło (ND 
152), vd ^  gd : Ta, co je gdowom (T 143). Dysymilacyjne zapewne jest 
podłoże występowania przyimków w rozszerzonej postaci ze, we: ze 
sukom  (Dz 17), przy czym ów zwyczaj językowy przeszedł na połączenie 
przyimkowe, w których nagłos rzeczownika niekoniecznie stanowią 
spółgłoski z-, V-: ze dworu (Dz 19), we świat (Dz 27).

Rzadsze są przykłady asymilacji: weźniesz (Dz 20), wezne (Dz 33), 
a poza analizowanym opowiadaniem: ślachcic (T 137), w kiesini (Sz 81, 
w piosence stanowi rym do: w jesini). Dąbrowska uwzględniła spora
dycznie redukcje spółgłosek w nagłosie: lo (Dz 22), stążeczki (Dz 33), 
w śródgłosie: porzohno (Dz 31), pódziesz (Dz 22), pódziemy (Dz 31) oraz 
w wygłosie: przylos (Dz 15), nie przyszed (Dz 24), ukrad (Dz 26), dopad 
(Dz 32). Wprowadziła również wyrazy z redukcją nagłosową innego ro
dzaju: się oześmieje (Dz 9), ostwijej się (Dz 33).

Fonetyczne cechy gwarowe, którymi posłużyła się Dąbrowska jako 
środkami stylizacyjnymi, istotnie występują w dialekcie wielkopolskim. 
Również wprowadzone do dialogów zjawiska morfologiczne posiadają na 
ogół autentyczny charakter. Jednak metoda selekcji działa wśród nich 
silniej, stąd też wystąpiły one w tekście opowiadań nie tak licznie.

Nieczęsto zwracała się pisarka ku faktom słowotwórczym. Pojawił 
się znamienny dla Wielkopolski sufiks zdrabniający - yszek: w zbanysz
ku (Dz 9), czepyszku (Dz 33). Deminutywom tym można przeciwstawić 
formacje augméntatywne: bandochowi (Dz 16), dziewucho (Dz 20), które 
występując w Wielkopolsce nie są jednak z tym regionem związane 
w sposób szczególny. Wielkopolski jest sufiks przymiotnikowy -aty: 
cyganiaty (Dz 6), cyganiate (Dz 9); gwarowa, choć nie tylko wielkopol-
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ska jest postać przymiotnika całki. Także niektóre użyte w dialogu cza
sowniki różnią się od ogólnopolskich pod względem budowy słowotwór
czej. Odmienność tkwi w nieco innym funkcjonowaniu prefiksów: na
wróć się 'wróć’ (Dz 17), pobudujemy  'zbudujemy’ (Dz 31), najdziesz (Dz
11), nojdzie (Dz 31).

Dla gwarowo nacechowanych form fleksyjnych charakterystyczna 
jest mała różnorodność połączona z wyraźną tendencją do seryjności. 
Seryjnie wystąpiły przede wszystkim formy, których dialektalna postać 
jest rezultatem procesów fonetycznych. Obok nich spotyka się jednak 
fakty, o których gwarowym nacechowaniu decydują względy wyłącznie 
fleksyjne. Do tych należą formy —  mianownik 1. mn.: Galiejoki (Dz 9); 
dopełniacz 1. poj.: czegu  (Dz 24), tegu  (Dz 18); dopełniacz 1. mn.: jeich 
(Dz 17); celownik 1. mn.: jem  (Dz 11), tern (Dz 11). Jest ich zatem w Dzi
kim zielu niewiele i podobnie rzadko występują w pozostałych opowia
daniach.

Uwzględniając w tak skromnym zakresie fleksję imienną, Dąbrow
ska wykorzystała przede wszystkim gwarowe formy czasownika. O do
brej znajomości gwary świadczy wprowadzenie form 1 os. 1. mn. czasu 
przeszłego: przyszli my (Dz 24), zgrzali my się (Dz 22), oraz trybu wa
runkowego: żeby my co komu zrobili (Dz 24). Ten typ form czasowniko
wych znamienny jest nie dla całej Wielkopolski, lecz dla jej części środ
kowej i południowej, a więc właśnie dla okolic Kalisza. Mniej jasno 
przedstawia się kwestia 2 os. 1. mn., którą pisarka wyposażyła w dia
logu dość konsekwentnie w końcówkę dualną -ta·. Tośta [...] chodziły 
(Dz 7), podźta (Dz 17), nie bojta się (Dz 17), powiążta (Dz 24), weźta 
(Dz 33), przychodźta (Dz 33). Kalisz wraz z najbliższą okolicą leży na 
zachodnim skraju obszaru gwarowego, na którym końcówka -ta rozpo
wszechniła się w 1. mnogiej; zachodnia izomorfa ograniczająca użycie 
omawianej końcówki fleksyjnej przebiega południkowo i dzieli obszar 
Wielkopolski pod względem występowania -ta na dwie części8. Być może 
właśnie to peryferyjne położenie Kalisza i okolic istotnie wpłynęło na 
zmianę zakresu użycia końcówki lub też w tym  punkcie autentyzm  
obserwacji językowych u Dąbrowskiej zawiódł. Przeniosła ona bowiem 
końcówkę -ta na grzecznościowe formy kierowane do jednej osoby, 
a tymczasem dialektolodzy podkreślają, że na całym obszarze występo
wania końcówki -ta istnieje opozycja między formami 1. mn. z końców
ką -ta a formami „pluralis maiestaticus” z końcówką -cie. Dąbrowska 
używa niekiedy form grzecznościowych z końcówką -cie, jednak z Dzi
kiego ziela przytoczyć można tylko następujące przykłady: nie poszliśta 
(Dz 24), dalibyśta (Dz 24), lejeta (Dz 8), mota (Dz 33), być może też 
Jużeśta wy dowali (Dz 9). W całym zaś cyklu opowiadań liczba form  
z -cie (7) jest o połowę mniejsza niż form z -ta (15).

8 Zob. D e j n a, op. cit., m apa 66.
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W warstwie leksykalnej i frazeologicznej zabiegi stylizacyjne prze
prowadzono w bardzo skromnym zakresie. Dotyczy to zarówno niskiej 
liczebności gwarowych faktów słownikowych, jak również ich charak
teru semantycznego. Najliczniejszą grupę wyrazów gwarowych stanowią 
wyrazy gramatyczne i modalne, których znaczenie jest dzięki kontek
stowi łatwo czytelne, jak np.: ady 'przecież’ (Dz 8, 19), bez 'przez’ (Dz 
7, 14,’ 24, 30), ino 'tylko’ (Dz 31), kiej 'kiedy’ (Dz 24, 33), kole 'koło’ 
(Dz 26), zaś 'potem’ (Dz 7, 26), zawdy 'zawsze’ (Dz 8); spośród tych wy
razów najczęściej wystąpiła partykuła ta, która w tekście analizowane
go opowiadania pojawiła się aż 15 razy („Uo... on ta bydzie patrzył na 
dziki angryst”, Dz 7; „Marynka, chto ta po nocy przylos?”, Dz 15). Inny 
zespół znaczeniowy tworzą zawołania kierowane do zwierząt —  do 
krowy: nastąp się (Dz 8), do psa: bierz je (Dz 8), weź je hal (Dz 12), 
pódziesz (Dz 22), do kur: kury ha! (Dz 12). Te wykrzykniki wzmagają 
oczywiście wiejski koloryt tekstu. Trzecią wreszcie grupę znaczeniową 
stanowią wulgaryzmy: przezwiska ty cyganiaty wytrzyścu (Dz 6), ty 
czorny gnojku  (Dz 14) oraz wyrazy wyć 'śpiewać’ (Dz 8), na łbie 'o ludz
kiej głowie’ (Dz 14), przylos 'przyszedł’ (Dz 15), huknij go! 'uderz go’ 
(Dz 16). Ten sam wulgarny charakter posiada frazeologizm dać grosz do 
pazurów 'zezwolić na dysponowanie pieniędzmi’ (Dz 25). Inne związki 
frazeologiczne noszą po prostu znamię potoczności: dostanisz ty hałas o to 
(Dz 13), Bez co tyle hałasu (Dz 24), toby nie taki był hałas (Dz 26), jak 
nie wiem co (Dz 24), i tak już jest na wstyd podana (Dz 26), to się i świę
tem u zdarzy (Dz 26).

Dąbrowska wykorzystała dialekt wielkopolski w celach stylizacyj- 
nych wielostronnie, lecz nie sięgała równomiernie do wszystkich jego 
warstw. Bardziej intensywne czerpanie z warstwy fonetycznej, przy 
równoczesnym ograniczeniu morfologicznych środków stylizacyjnych 
i bardzo ostrożnym potraktowaniu słownictwa i frazeologii —  to sposób 
dialektyzacji znany w polskiej literaturze9. To równocześnie rękojmia 
komunikatywności tekstu. Cechy gwarowe nigdy nie są w nim realizo
wane z całkowitą konsekwencją, dzięki czemu dialog nie jest monotonny 
ani nużący, a zachowuje jednak rys autentyzmu 10.

Tę samą metodę stylizacyjną można zaobserwować w pozostałych 
siedmiu opowiadaniach Ludzi stamtąd. Analiza ich wzbogaciłaby liczbę 
przykładów zaświadczających omówione zjawiska gwarowe i niewątpli

9 Z. K l e m e n s i e w i c z  (Swoiste właściwości języka W yspiańskiego i jego  
utw orów . W:  k ręgu  języka literackiego i artystycznego. W arszaw a 1961) wykazał, 
że metodą analogiczną posługiwał się Wyspiański w  utw orach archaizow anych i sty
lizowanych gwarowo.

10 Odchodzenie od zjawisk gwarowych w ystępuje w Ludziach stamtąd  n aj
częściej w  tekstach piosenek ludowych. Dąbrowska w  r. 1908 zbierała w pobliżu 
Kalisza m iejscow e pieśni ludowe i pieśni bandosów. Może w komponowała w opo
w iadania teksty zapisanych wówczas pieśni bez dodatkowych korekt językowych.
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wie dorzuciłaby kilka drobnych faktów. W żadnym natomiast innym 
opowiadaniu Dąbrowska nie wprowadziła gwary z innego regionu Polski. 
Gwara spod Kielc, którą przemawia ukochany Marynki, Janek Słupecki, 
jest przede wszystkim gwarą mazurzącą. I tę cechę, tak opozycyjną wobec 
dialektu wielkopolskiego, Dąbrowska wykorzystała w dialogu wielokrot
nie: cornemu  (Dz 6), wis (Dz 17), mocniejsy  (Dz 17), śpis (Dz 17), cłowie- 
kowi (Dz 27), kozdej (Dz 27), rzecy (Dz 27), syścioro (Dz 30), jesce (Dz 31),. 
z żonkom  (Dz 31), do łóżka (Dz 31), pockej (Dz 31). Autentycznie kieleckie 
jest też: pokwalony (Dz 14) i niek (Dz 17). Samogłoski nosowe —  mimo 
prób zaznaczenia odmienności od wielkopolskich —  nie są w wypo
wiedziach Janka zgodne ze stanem faktycznym. Gwara Kielecczyzny nie 
zna bowiem szerokiej wymowy ę, którą Dąbrowska wprowadziła: bandzie 
(Dz 14, 27). Podobnie samogłoska ę  w wygłosie przechodzi w -om tylko w 
formach imiennych, w końcówkach czasownikowych zaś traci nosowość, za
tem prawidłowe są formy: z takom żonkom nie bardzo ładnom (Dz 31), ale 
nieprawidłowe: ze mno (Dz 15). Tak więc niezgodna ze stanem faktycz
nym jest również forma dadzom (Dz 27). Poza cechami autentycznie —  
w całości lub w części —  kieleckimi wyposażyła Dąbrowska wypowiedzi 
Słupeckiego w znamiona wzięte z dialektu wielkopolskiego. Jednak wy
eksponowana cecha mazurzenia wyraziście indywidualizuje te fragmenty  
dialogu i podkreśla egzotykę postaci Słupeckiego na tle wielkopolskiej 
wsi.

Trzeci typ polszczyzny reprezentują wypowiedzi państwa z dworu. 
Jest to polszczyzna na ogół pozbawiona fonetycznych i morfologicznych 
cech gwarowych. Wprowadzała je pisarka sporadycznie w wypowiedziach 
pani: Co dzień m u  [tj. karmnikowi] trza podsypywać (Ł 51), i pana: Idź  
nocuj na tym polu, cośta mi go spaliły! (ND 166), wreszcie w wypowiedzi 
starego księdza z Tykadłowa: No, dali 'dalej’ (Z 182). Komentując fleksyj- 
ne naleciałości gwarowe w wypowiedziach pana z Najdalszej drogi au
torki Poetyki stosowanej wyprowadziły z nich określone „konsekwencje 
dla ideowej wymowy utworu” n . Brak ostrego kontrastu między pań
stwem a służbą folwarczną zaświadczony jest w warstwie językowej rów
nież przy pomocy innych środków. Wypowiedzi obojga państwa zawie
rają liczne elementy kolokwialne, potoczne. Ujawnia się to w słownictwie,, 
we frazeologizmach, w budowie zdania. Leksyka i związki frazeologiczne 
niejednokrotnie nabierają nawet odcieni prostackich: nie chodzi ciągle·, 
z nadętą gębą (Dz 18), A temu... Słupeckiem u tu nie śmierdzi? (Dz 19),. 
Czy ty wiesz, głupia dziewczyno, co cię czeka? (Dz 21), O to mi nie 
chodzi, kto z kim śpi (Dz 26), We łbach się wam pomieszało! (Dz 26) itp. 
Szyk zdania, często zaczynającego się spójnikiem, nie zawsze zgodne 
z normą ogólnopolską użycie zaimków, liczne równoważniki zdania, wy
powiedzenia niepełne —  wszystkie te zjawiska powodują, że przez pryz-

U B. C h r z ą s t o w s k a ,  S.  W y s ł o u c h ,  Poetyka stosowana. W arszawai 
1978, s. 129.
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mat językowej formy swych wypowiedzi właściciele majątku ukazują 
się nam jako jednostki mocno wrośnięte w środowisko ,.ludzi stamtąd”. 
Wspólna praca na ziemi zjednoczyła ich z tym środowiskiem, a ich od
mienna w stosunku do służby folwarcznej pozycja społeczna, sytuacja 
ekonomiczna, kulturowa posiadają swój wykładnik językowy w postaci 
prawie że bez wyjątkowego zachowywania ogólnopolskich norm fonetycz
nych i morfologicznych.

Autentyzm językowy w dialogu polega, z jednej strony, na jwy- 
korzystaniu szeregu zjawisk gwarowych, które skutecznie zindywiduali
zowały i przeciwstawiły służbę folwarczną, bandosów i dwór; dodajmy 
jeszcze, że w ogromnej większości zjawiska te zostały dokładnie zaobser
wowane w dialekcie wielkopolskim i z jego zasobów zaczerpnięte. Z dru
giej strony —  tenże autentyzm językowy polega na pewnym stonowa
niu granicy językowej dzielącej przedstawicieli trzech środowisk. Jest 
to nie mniej doskonały zabieg, rzeczywiście różne odmiany języka mówio
nego przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają.

2

O wiele bardziej skomplikowany jest proces stylizacji językowej, 
w warstwie tekstu pozostającej poza dialogiem. Jest to nie tylko ta część, 
którą możemy nazwać jednoznacznie narracją. Abstrahując nawet od 
faktu, że narrator jest w Ludziach stamtąd kategorią zmienną, trzeba 
stwierdzić, że tekst poza dialogiem wielokrotnie przechodzi —  niekiedy 
w trudny do uchwycenia sposób —  w mowę pozornie zależną, zmierza
jącą ku wewnętrznemu monologowi. Dzieje się tak przede wszystkim 
w tych opowiadaniach, w których Dąbrowska przeprowadziła stylizację 
narratora „na chłopskiego filozofa, nie wychodzącego spoza kręgu wiosko
wych pojęć” 12. Granica i dystans między narracją a mową pozornie za
leżną np. w Najdalszej drodze lub w Nocy ponad światem są nierzadko· 
zatarte. Ponieważ w centrum naszej uwagi znajduje się problem auten
tyzmu językowego opowiadań Dąbrowskiej, a nie problemy narracji, 
narratora czy mowy pozornie zależnej —  analiza stylizacji językowej 
przeprowadzona została generalnie na materiale całego tekstu pozostają
cego poza dialogiem. Analiza ta zmierza jednak ku wnioskom ukazującym, 
jak zmienia się natężenie stylizacji w poszczególnych opowiadaniach 
i w ich fragmentach.

Prawie całą partię tekstu pozadialogowego Dąbrowska poddała rów
nież procesowi stylizacji językowej. Można nawet założyć, że stylizacja 
ta posiada w stosunku do dialogu charakter w pewnej mierze ekwiwa
lentny 13. Tekst pozadialogowy w różnych swych wariantach został bo

12 Ib idem , s. 387.
18 Term in użyty za A. W i l k o n i e m  (O stylu i języku  „O gniem  i m ieczem ’* 

H en ry ka Sienkiew icza. W arszaw a— K raków  1976).
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wiem wyposażony w identyczne gwarowe cechy —  fonetyczne, morfolo
giczne, leksykalne, frazeologiczne —  co i dialog. Zasadnicza różnica mię
dzy stylizacją obu typów organizacji tekstu polega na odwróceniu pro
porcji wykorzystanych środków językowych. I tak najbogatsza w dialogu 
warstwa fonetyczna została poza nim zredukowana do nielicznych przy
padków. Podobnej redukcji uległy zjawiska morfologiczne. W przeci
wieństwie do nich wzrosła rola stylizacyjnych środków leksykalnych 
i frazeologicznych.

Elementy gwarowe w pozadialogowej warstwie tekstu sprawiają, że 
nie pozostaje ona w ostrym kontraście z dialogiem, przeciwnie —  obie 
warstwy doskonale z sobą harmonizują. Charakterystyczna leksyka kon
kretnie i plastycznie maluje obraz wsi —  pejzaż, współtworzącą go roś
linność i charakterystyczną zabudowę, służące człowiekowi zwierzęta do
mowe i przede wszystkim wiejskich ludzi, ich pracę i niewymyślne roz
rywki oraz ich do głębi wstrząsające przeżycia wewnętrzne. Öw nie
zwykle autentyczny w swym kolorycie obraz przedstawionego przez 
Dąbrowską świata stworzony został nie tylko za pomocą wyraźnie na
cechowanych gwarowo elementów leksykalnych, ale również za pomocą 
zgromadzonego w tekście słownictwa semantycznie związanego z wsią. 
Wydaje się więc rzeczą słuszną i pożądaną, by przy rozpatrywaniu prob
lemu autentyzmu językowego Ludzi stamtąd rozważyć także to słow
nictwo.

Cechą autentyzmu obdarzone zostały występujące w opowiadaniach 
elementy onomastyczne. Autentyzm ten przemawia przede wszystkim 
z nazw miejscowych, wśród których Dąbrowska pozostawiła jedynie wąski 
margines dla nazw fikcyjnych. Takimi są Rusocin i Pokucice, miejsco
wości, w których toczy się akcja opowiadań. Przyczyna rezygnacji z nazw 
autentycznych jest w tym wypadku łatwa do wykrycia: to obrona przed 
możliwością zbyt daleko posuniętej identyfikacji miejsca akcji, a co za 
tym idzie —  również identyfikacji bohaterów opowiadań. Może jest to 
i rodzaj ucieczki przed autobiografizmem, gdyż —  co zastanawiające —  
Dąbrowska nie zawahała się przed wprowadzeniem autentycznej nazwy 
dla bardziej odległego Tykadłowa, miejsca akcji Zegara z kukułką. Po
zostałe, pojawiające się na kartach opowiadań nazwy miejscowe nietrud
no zidentyfikować, choćby przy pomcy Słownika geograficznego Kró
lestwa Polskiego [ . . . ]u , który w dodatku pozwala zrekonstruować cha
rakter poszczególnych miejscowości u schyłku X IX  wieku:
Borków  (Dz 26, Z 175, 177) — Słownik geograficzny t. 1, s. 313: wieś

w pow. kaliskim;
Brudzewo (Dz 22, 23) —  t. 1, s. 385: kościelna wieś w pow. kaliskim; tu

Marynka ze Słupeckim wybrali się na odpust;
Czajków (Sz 85, P  118) —  t. 1, s. 730: folwark w pow. kaliskim;

14 Słow nik geograficzny K rólestw a Polskiego i inn ych  krajów  słow iańskich.
T. 1— 15. W arszaw a 1880— 1902.
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Kalisz (NS 93) —  t. 2, s. 685— 699: miasto (w Szklanych koniach nazwa 
miasta, do którego jeździł stary pan z Pietrkiem Paterką, nie została 
określona. Jednak fragment „Na moście koło bernardynów zdawało 
się, że się kareta zatoczyła” (Sz 87) wyraźnie ukazuje obraz trasy wy
jazdowej z Kalisza na północ, która do dziś prowadzi koło dawnego 
kościoła i klasztoru bernardynów);

Kokanin (T 134) —  t. 3, s. 251: wieś leżąca w pobliżu Kalisza;
Niedźwiady (Sz 88) —  t. 7, s. 66: folwark w pow. kaliskim;
Pamięcin (Z 191) —  t. 7, s. 836: wieś kościelna i folwark w pow. kaliskim 

(z Pamięcina miano sprowadzić księdza do starego proboszcza w Ty- 
kadłowie);

Piątek (Dz 26, T 135) —  t. 8, s. 64: wieś w pow. kaliskim (jeździł tam 
Dionizy po choinkę do lasu: „Mały ostatni las tej okolicy stał śród 
czystego pola jak cmentarz, i prawie tak samo strach było do niego 
iść” (T 135); także obecnie jest to jedyne większe skupisko drzew 
w tej tak bezleśnej okolicy);

Pleszew (Z 177) —  t. 8, s. 251— 258: miasto w Poznańskiem;
Poklęków (Dz 85) —  t. 8, s. 540: wieś i folwark w pow. kaliskim; 
Rychnów  (Ł 42) —  t. 10, s. 73: wieś i folwark w pow. kaliskim;
Stawiszyn (Sz 70, T 133, 134, Z 176) —  t. 11, s. 300— 301: osada miejska 

i dobra nad rzeką Bawół, dopływem Prosny (stąd sprowadzano lekarza 
do Rusocina i Tykadłowa);

Taczanów (Z 177) —  t. 12, s. 139: wieś i dwór w pow. pleszewskim.
Oczywiście nazwa Tykadłów (Ł 48, NŚ 93, 111, P  120, 122, T 128, 

Z 175, 176) została poświadczona przez Słownik geograficzny, dający pod
stawową informację, że jest to wieś kościelna i folwark w pow. kaliskim. 
Słownik geograficzny nie odnotował natomiast nazw dwóch kolonii, 
Anielin (P 123) i Helenówek (Dz 26, P 123, Z 177), oraz nazwy miejscowej 
Wajsówka (T 134). Również nazwę Stara Wieś (T 128) trudno odnieść do 
jakiejś konkretnej miejscowości. Być może, jest to nazwa włościańskiej 
części wsi fikcyjnego Rusocina, nazwa o nieadministracyjnym, mniej ofi- 
cjalinym charakterze. Nawet te nazwy dzięki zgodnej z normą budowie 
słowotwórczej nie sprawiają wrażenia sztucznych. Może zresztą są one 
istotnie autentyczne, tyle że odnosząc się do zbyt drobnych i niesamo
dzielnych administracyjnie osad, nie zostały objęte przez Słownik geogra
ficzny.

Ten krótki przegląd nazw pozwolił stwierdzić, iż Dąbrowska w za
kresie toponomastyki prawie że nie przekroczyła granic dawnego powia
tu kaliskiego. Warto chyba też odnotować fakt pozajęzykowy, a miano
wicie towarzyszący autentyzmowi onomastycznemu autentyzm realiów 
terenowych.

Autentyzm językowy Dąbrowskiej znalazł również wyraz w doborze 
imion i nazwisk bohaterów opowiadań. Otrzymały je nie tylko postaci 
pierwszoplanowe, ale i te, które pozostają w dalszych planach akcji. Fak

16 — P a m ię tn ik  L i te r a c k i  1979, z . 4
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tów antroponimicznych nie można jednak z powodu braku źródeł tak do
kładnie zweryfikować jak nazw miejscowych. Najlepszym sprawdzianem 
typowości imion oraz prawdziwości nazwisk byłaby zapewne ich kon
frontacja z księgami metrykalnymi z końca w. X IX  w wiejskich parafiach 
podkaliskich. Niektóre nazwiska i ich gwarowe słowotwórcze przekształ
cenia, pewne imiona w postaci podstawowej i zdrobniałej jako charakte
rystyczne dla Wielkopolski wymienia Adam Tomaszewski15. Co prawda, 
zgromadzony przez niego materiał antroponimiczny pochodzi z północy 
regionu wielkopolskiego, lecz mimo to stanowi pewien punkt odniesienia 
dla nazewnictwa osobowego w Ludziach stamtąd.

Dąbrowska użyła całego szeregu nazwisk częstych: Chojnacki, Gra
bowski, Kaczmarek, Michalski, Nowicki, Sikorski, wprowadziła częsty 
w Wielkopolsce typ nazwisk z sufiksem -ak: Banasiak, Bogusiak, Kuź
niak, Sobczak, nazwiska przymiotnikowe: Kałużny, Szara i Szary, Zim
ny, oraz nazwiska zakończone na a, tradycyjnie uważane za nazwiska 
chłopskie: Kucza, Pachuła, Paterka, Szymandera, Ziajka. Nazwiska boha
terów związane są ze środowiskiem wiejskim także przez dokonujące się 
w nich niekiedy przekształcenia słowotwórcze. I tak Michalski (zwany 
Szatanem) nie tylko w dialogu, ale i w narracji określany jest jako Mi- 
ćhalszczak, żona Wityka to Witykowa, lecz równie często Wityczka. 
Córki fornali i polowych to co prawda Jamrozikówna, Kaczmarkówna, 
Kuźniakówna, Sobczakówna, ale córka Grabowskiego to nie Grabowska, 
lecz Graboszczanka. Nie ma wśród nazwisk ani jednego, które uderzało
by sztucznością, nie może być też mowy o wprowadzaniu nazwisk znaczą
cych. I właśnie przez swą niewymyślność nazwiska bohaterów Ludzi 
stamtąd wiążą ich z wielkopolskim regionem i chłopskim środowiskiem 16.

Tę samą funkcję pełnią imiona. Są one równie niewymyślne i po
spolite: Józefka, Julka, Marynka, Zosia, Zuzia, Józef, Ludwik, Michał, 
Stachu, Szczepan, Władysław itd. Bardziej oryginalne jest imię Dioni
zy, które z racji swej niezwykłości bywa zniekształcane —  Dóniży, Dio
nizy. Autentyzm imion wynikający z ich pospolitości —  podobnie jak 
w przypadku nazwisk —  nakłada się na gwarową stylizację językową 
i dzięki niej potęguje.

Istnienie licznych imion i nazwisk pozostaje jednak jak gdyby poza 
świadomością odbiorcy; Dąbrowska zwalnia czytelnika z obowiązku ko
jarzenia wielu postaci bohaterów z nazwiskami. O Marynee z Dzikiego 
ziela niekoniecznie trzeba myśleć: Kuźniakówna, jej matka ani razu 
nie wystąpiła pod nazwiskiem Kuźniakowa, nie każdy zdaje sobie spra
wę, że Łucja z Pokucie nazywa się Nowicka. Niektóre ważne postaci po- 
posiadają tylko imię (Nikodem) lub tylko nazwisko (Wityk); stary

15 T o m a s z e w  s к  i, op. cit., s. 57— 64, 217— 220.
16 Jest to jeden z celów  onom astyki literackiej. Zob. K. G ó r s k i ,  O nom a

styka w literaturze polskiej X IX  i X X  w ieku. Zarys problem atyki. „Pam iętnik  
L iterack i” 1963, z. 2, s. 403.
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zaś ksiądz z Tykadłowa to ksiądz, stary ksiądz, proboszcz i tylko w Nocy 
ponad światem czytamy ksiądz August Gajewski z Tykadłowa (NS 92). 
Poza bohaterami planu pierwszego i dalszych, którzy określeni zostali 
imionami i nazwiskami, istnieją liczne postaci określane najczęściej 
wedle pełnionej funkcji, wykonywanego zawodu —  kucharka, połowy, 
włodarz, sadowy, ogrodnik, dójki, bandosi itp. W art podkreślenia jest 
fakt, że mieszkańcy dworu w tym obrazie wsi zachowali anonimowość. 
Wiadomo, że we dworze mieszka pani, pan lub stary pan i dzieci w nie
znanej liczbie. Takie rozłożenie akcentów onomastycznych bez wątpie
nia jest zabiegiem przemyślanym i wyznacza pierwsze miejsce w opo
wiadaniach wiejskiemu proletariatowi.

Autentyzm wiejskich bohaterów znajduje poza antroponimią wykład
nik językowy w postaci licznych rzeczowników osobowych. W większo
ści wypadków stanowią one nazwy pracowników folwarcznych, którzy 
pełnili różnorakie obowiązki. Nazwy te są nierzadko nacechowane gwa
rowo lub też są wyrazami potocznymi: dójka (Dz 7, NS 109), kośnik 
(P 118), oprzętka (Dz 18, T 138), pastucha (Dz 8), ręczniak (P 122), stel
mach (Dz 7, P  114, 121, NS 165). Jest to jedno z ogniw realizowanej 
przez Dąbrowską stylizacji gwarowej. Inne zaś wyrazy tej grupy seman
tycznej są nacechowane historycznie: dworak (Ł 36, P  124), dziewka 
(Dz 9, Sz 81 itd.), fornal (Sz 74, T 137), mularz (Na 149), połowy (ND 
159), posyłka (Ł 46, Sz 84, ND 151, 158), rataj (T 129), włodarz (liczne 
lokalizacje). Przypuszczalnie są to elementy leksykalne właściwe po 
prostu językowi samej pisarki, dziś odczuwane jako wyrazy przestarza
łe, tym silniej i tym bardziej, że stosunki społeczne na wsi tak zasadni
czo różnią się obecnie od przedstawionych w Ludziach stamtąd. Wyrazy 
te współcześnie są nie tylko rzadko używane, ale także w niektórych 
wypadkach niezupełnie jasne semantycznie. Zakres obowiązków, które 
pełnili nazywani przez nie pracownicy folwarku, trzeba niejednokrotnie 
rekonstruować przy pomocy słownika. Poza wykorzystaniem środków 
leksykalnych Dąbrowska sięgnęła po stylizacyjne środki fleksyjne, wpro
wadzając kilkakrotnie formy mian. 1. mn. z końcówką -y dla rzeczow
nika bandos: bandosy jedli (Dz 12), bandosy siedzieli (Dz 12), bandosy 
przyszli (Dz 14), bandosy robili w polu (P 122). Podobny odcień rubasz- 
ności osiągnęła pisarka w formacjach słowotwórczych: bandoch (Dz 10), 
chłopaczysko (Dz 15), dziewucha (Dz 17, 19, T 130, Z 178). Trywializmy 
leksykalne pojawiają się przede wszystkim we fragmentach tekstu 
o charakterze mowy pozornie zależnej: Marynka jest [...] tłuk (Dz 22), 
wzięła sobie ciadracha (Ł 36), Stachu Kucza był wałkoniem do niczego 
(Ł  46), Pie trek jest Świnia (Sz 78), podlec (Sz 79), matka i Zuzia niedojdy 
(ND 150), Michalszczak [...] taki świszczypała (ND 156), gdzie się komu 
pokazać, takiej dziadówce (Z 187). Te wulgaryzmy, wzbogacone prostac
kimi epitetami (głupi, głupawy, nicpoty, poruchliwy), są niejako słowni
kowym wyznacznikiem mowy pozornie zależnej.
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Identyczną funkcję pełnią w tekście słowotwórcze .formacje deminu- 
tywne. Ponieważ w mowie pozornie zależnej napięcie emocjonalne jest 
z reguły wyższe niż w narracji, wystąpiły tu formacje nie tylko zdrob
niałe, ale wręcz hipokorystyczne. Znajdują się one tak wśród rzeczow
ników jak i wśród przymiotników: maluchna Łucysia (Ł 48), maluśka 
i młodziuśka (Sz 81), żółciuchny (NS 103), młodziutki (NŚ 109), dzie- 
ciąteczko (NS 110), ukochana córuchna (NS 159). Liczne zdrobnienia 
wystąpiły w związku z małym synkiem Łucji, Kacperkiem. Zdrobniale 
nazwano części ciała Kacperka —  liczko (Ł 58), nosek (Ł 59), usteczka 
(Ł 59), piąsteczki (Ł 58), a nawet otaczające go i służące mu przedmio
ty: flaszuchna (Ł 57), kołyseczka (Ł 58). W tym nagromadzeniu zdrob
nień kryje się bez wątpienia znaczny ładunek współczucia dla losu bied
nego Kacperka.

W granicach tego samego pola wyrazowego 17, w którym pozostają 
rzeczowniki osobowe, mieszczą się również liczne czasowniki nazywające 
czynności ludzkie. Są to wyrazy bardzo liczne i w wieloraki sposób wy
korzystane przez Dąbrowską w celach stylizacyjnych. Szeroko zastoso
wała pisarka metodę stylizacji słowotwórczej, której podporządkowała 
czasowniki prefigowane. Zakres występowania wprowadzanych przez nią 
prefiksów jest inny niż w języku ogólnopolskim. Niezwykle produktyw
ny okazał się prefiks na-: ,,To on się z niej naśmiał” 'wyśmiał’ (NS 110), 
„nakierował [Marynkę] na ścieżkę” 'skierował’ (Dz 15), „nie zaniedbując 
[...] domu, który wciąż nawiedzała” 'odwiedzała’ (NS 161). Poza nim często 
występują czasowniki z prefiksem po- (zazwyczaj w czasownikach po
dwójnie prefigowanych): ,,z dziewczynką się ponaściskać” (NS 104), 
z prefiksami ob-: ,,obrumieniła się cokolwiek na bladym licu” (ND 156), 
roz-: „zapytał, by się roztrzeźwić” (Dz 8), u-: „nagle spełnić się może to, 
czego rzeczywiście upragnęli przez niejedne lata” (ND 157), z-: „zgła
dziła ręką włosy” (Z 183), za-: ,,załapała garścią najpiękniejsze selery” 
(Dz 11). Zaskakująco wysoka częstotliwość tego typu formacji każe się 
zastanowić nad ewentualnością, że mogą być one cechą języka nie tyle 
tego utworu literackiego, ile samej Dąbrowskiej. Wydaje się jednak, że 
jest to świadomie zastosowany środek stylizacyjny. Spotkać bowiem 
można w tekście pozadialogowym oczywiste nawiązania do stylizowanego 
dialogu, np.:

M arynka przestała płakać. Po chwili krzyknęła:
—  N aw róć s ię !
N aw rócił się  i przyszedł. [Dz 17]

/

Natomiast cechą języka Dąbrowskiej będzie rozszerzanie prefiksu z-, 
dokonujące się na dysymilatywnym tle: zesiekała (Ł 58), zeszargał 
(Ł 62), zesuwał (T 133), zesuwał się (T 143), zesiadali (T 134), zeszedł 
(T 135, Z 176), zesunęła (Z 183), zesunął się (Z 193). Zjawisko to, cechu

17 Zob. W . P i s a r e k ,  P ojęcie pola w yrazow ego i jego  użyteczność w bada
niach stylistycznych. „Pam iętnik L iterack i” 1967, z. 2.
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jące wymowę wielkopolskiej inteligencji, wystąpiło w Nocy ponad świa
tem  — „chmury zalegające horyzont odwijały się, zesuwały się niczym 
całun” (NS 107) i w Łucji z Pokucie —  „powabna zieleń zesunęła się 
w kolorowych strzępach na ziemię” (Ł 65). Te obrazy nocnego nieba oraz 
późnej jesieni to fragmenty uroczych opisów krajobrazu, w których Dą
browska rezygnuje całkowicie z dialektyzacji i wprowadza pełne wdzię
ku, poezji i świeżości słownictwo i frazeologię.

Poza słowotwórczymi środkami stylizacyjnymi Dąbrowska zastosowa
ła w obrębie czasowników środki czysto leksykalne, wprowadzając zna
ne w Wielkopolsce czasowniki gwarowe —  dąć (o dolegliwości gastrycz- 
nej, NS 96), hojdać 'kołysać’ (Ł 47), matyjasić 'marudzić, popłakiwać’ 
(Ł 56), mgleć 'mdleć’ (NS 151), szudrać się 'drapać się’ (T 134), tąpać 
'tupać’ (Sz 84), zawdziać 'włożyć’ (Ł 61, T 143, Z 183). Znalazło się tu 
również kilka wyrazów potocznych: latać 'biegać’ (Ł 48), łazić 'chodzić, 
ruszać się powoli’ (również z prefiksami, Dz 16, Sz 86, Sz 90), taczać się 
(Dz 16, Sz 86), wytaszczyć (Dz 11, Sz 90), walić się 'upaść’ (Sz 70), 
zezwać (Dz 27), złoić 'zbić’ (Dz 13), pożreć się 'pokłócić się’ (Dz 30) oraz 
kilka przestarzałych —  przewłóczyć się 'przeprowadzać się’ (ND 149), 
uskromić się 'uporać się z czymś’ (NS 89). Autentyzm wykonywanych 
czynności wzmożony został przez wprowadzenie wyrazów, które dzięki 
ekspresywnemu charakterowi dosadnie i wyraziście nazywają czynności 
czy to powolne i niesprawnie wykonywane —  odczłapać (Z 188), ryć 
(Z 188), czy też wykonywane z dużą energią —  chlastać tłuczkiem  (Dz 
10), chlastać bosymi stopami (P 120). Znamienna jest grupa bliskoznacz
nych czasowników określających wyrażanie myśli słowami. Poza mówić, 
powiedzieć, gadać wystąpiły wielokrotnie czasowniki krzyczeć i wrzesz
czeć, które niekoniecznie muszą informować o mówieniu w pasji i gnie
wie. Chodzi czasami o podnoszenie i niemiarkowanie siły głosu u ludzi 
przebywających zazwyczaj w otwartej przestrzeni, wśród rozległych pól 
i łąk. Wobec tych czasowników, do których dodać można jeszcze drzeć 
się, ryczeć, warczeć, wyć, zwrot mówić małym głosem  jest czymś nad
zwyczaj subtelnym i delikatnym.

Bohaterów swych ukazała Dąbrowska nà tle wielu realiów, które 
tchną autentyzmem wiejskiego życia. Zostały one wprowadzone z rze
telną znajomością rzeczy i w podobnie konkretny i rzeczowy sposób na
zwane. Wśród wprowadzonej przez pisarkę bogatej i charakterystycznej 
leksyki znajdują się liczne wyrazy mające, co prawda, zasięg ogólno
polski, ale semantycznie związane ze środowiskiem wiejskim. Rzeczow
niki takie, jak: chałupa, chlew, czworak, drwalnik, kurnik, obora, staj
nia, stodoła, bańka, chłodnik, donica, kierzanka, ława, nosidła, powązki, 
skopek —  także służą stylizacji językowej i stanowią istotne uzupełnie
nie leksyki o charakterze gwarowym lub potocznym. Słownictwo praw
dziwie gwarowe, mimo że pisarka wykorzystała je z wielkim umiarem, 
ma szczególne znaczenie dla autentyzmu językowego opowiadań. Wy
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razy: bety, graty, kapota, kopanka, rzęchy, spódnik, statki, szorownia, 
warzta (praca na warzcie w stodole), wierzchenek  i tłuczek (części kie- 
rzanki), wyrko itp., nie tylko pogłębiają związek narracji z przedstawia
nym środowiskiem, ale również przez występujące wśród nich dialektyz- 
my wielkopolskie (spódnik, warzta) wiążą ją z dokładnie wytyczonym  
obszarem gwarowym. Niekiedy stosowała Dąbrowska deminutywa: ba- 
lijka (ND 148), garnuszek  (Ł 56, NŚ 104), izbuszka (NS 102), okieneczko 
(NS 105), przejrzadełko (Ł 61), które sygnalizują niepokaźność czy ubó
stwo określanych przedmiotów. Tak więc stylistyczna funkcja kufereczka  
(Z 188) i jedyniutkiej sztuki złota (Z 188) należących do starego księdza 
z Tykadłowa jest w istocie taka sama jak funkcja wyrazów nazywają
cych części jego ubogiej garderoby —  buciska (Z 188), obrzępana sutan
na (Z 188).

Wśród nazw potraw znajdują się natomiast augmentatywa —  maśla
na (NS 96), kluchy  (NS 96), a obok nich regionalizmy: kiszona kapusta 
(NS 96), wiercony mak (T 104).

Choroby i dolegliwości bohaterów w Ludziach stamtąd najczęściej 
przedstawia się z punktu widzenia narratora, który swoim w tej ma
terii rozeznaniem jak gdyby nie przerasta opisywanego środowiska. Dla
tego właśnie mogły się nawet w tekście pozadialogowym znaleźć po
toczne, często naiwne określenia różnego rodzaju niemocy, którym ludzie 
na wsi ulegali: na brzuch leży (Dz 6), nie miał smaki do jedzenia (NS 
103), płakała na głowę (ND 151), żebro jej utkwiło w sercu  (ND 151), 
jebra trzęsła (ND 156), poty na nią biły (ND 156), upadła bez ducha na 
ziemię (Z 174), gdyż m u nogi odjęło (Z 175). Wstydliwe i przerażające 
w swoich objawach choroby pozostają czasem nie nazwane, jak np. 
u Dionizego, w czym wyraża się i tragizm jego losu, i bezsilność wobec 
tajemniczej potęgi choroby. Przejmująca grozą choroba weneryczna Ni
kodema ma dawną, eufemiczną nazwę dworska choroba (NS 93, Z 176). 
Podobnie mowa jest o wielkiej chorobie Kaczmarkowej (ND 149, 156), 
a nie o padaczce. Niezawodnymi zaś remediami na owe choroby i sła
bości były przede wszystkim picia, płukania, smarowania, a tylko choro
ba Nikodema leczona była żywym srebrem  w szpitalu przez lekarzy.

Ciężka praca, choroby, nędzne życie nie zabiły w robotnikach ruso- 
cińskiego folwarku ochoty do zabawy. Mówi się więc w opowiadaniach 
o graniu przed kuchnią (Dz 15), graniu w niedzielę (ND 161), chodzeniu 
na granie (ND 161). W tym samym znaczeniu (zabawy z tańcami) używa 
się potocznego wyrazu muzyka : na muzykach u ludzi [męża] wytańco- 
wała (Ł 36). Najzupełniej autentyczną zabawą ludową jest „podkozio- 
łek”, którego prawdziwy i dynamiczny opis wprowadziła Dąbrowska do 
Szklanych koni. Opis znanej wyłącznie na obszarze Wielkopolski i Ku
jaw zabawy pełen jest folklorystycznych szczegółów, regionalnego słow
nictwa —  podkoziołek (Sz 79), „ustrojony z patyków młodzian” (Sz 80), 
gwarowych formacji słowotwórczych —  pazłótka (Sz 80), „kwiaciaty 
talerz” (Sz 80), „wyrobione kwiatki” (Sz 80). Mimo że pisarka wiele
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razy na kartach Ludzi stamtąd dała dowody głębokiej znajomości wielko
polskiego folkloru, tak porywającego realizmu jak w opisie „podkozioł- 
ka” nie osiągnęła w żadnym innym opowiadaniu. Nawet w tym fragmen
cie Dzikiego ziela, w którym młodziani-drużbowie spraszają gości na 
wesele Marynki i Słupeckiego.

Nazwy botaniczne i zoologiczne spełniają w Ludziach stamtąd kilka 
funkcji językowo-stylistycznych. Te bardzo konkretne elementy leksy
kalne nazywają równie konkretne desygnaty, które stanowią integralną 
część wiejskiego środowiska. Dzięki zaś użyciu wyrazów gwarowych 
związek z tym środowiskiem stał się jeszcze wyraźniejszy. Czasowniki, 
które określają czynności wykonywane przez zwierzęta, pochodzą często 
z warstwy słownictwa potocznego lub gwarowego i służą również wy
dobyciu atmosfery codzienności, w której akcja opowiadań się rozgrywa. 
Całość wykorzystanego przez Dąbrowską słownictwa, które określić moż
na jako „przyrodnicze”, dowodzi tak doskonałej znajomości świata roślin 
i zwierząt, jaką może posiąść człowiek przez wiele lat z tym środowi
skiem obcujący. Jedynie bowiem tego rodzaju kontakt z przyrodą daje 
możliwość poczynienia tak licznych, tak szczegółowych i zarazem tak 
prawdziwych obserwacji. Jedynie też doskonały pisarz znajdzie w za
sobach językowych takie środki wyrazu, które najdokładniej świat przy
rody odzwierciedlą.

Zwierzęta w Ludziach stamtąd to przede wszystkim zwierzęta do
mowe. Wiele razy mowa jest o drobiu, koniach, kotach, krowach, ow
cach, psach i świniach, i to z podaniem licznych detali dotyczących ich 
wyglądu i zachowań. Znamienne jest np. to, że pisząc o koniach Dą
browska wprowadza wyrazy: klaczka (T 132), kobyła (T 129, 132), kobył
ka (T 129), ogier (T 132), wałach (Sz 75) i w dodatku wymienia końskie 
„maści”: kasztan (Sz 75), kasztanka (Sz 75), szronka (Sz 75), skarogniady 
(Sz 75), srokaty (T 132). Podobnie opisy czynności zwierząt przepełnione 
są charakterystycznym słownictwem, nie wolnym od cech gwarowości 
i potoczności. Tak więc karmione przez Łucję świnie chrząkały i wy
buchały krótkimi kwiknięciami·, żarły, włażąc racicami do szarego sosu, 
w którym czwalały się pacyny ospy; wywalały jedzenie na ziemię·, m ru
czały, marudziły, nukały, wystawiły z niesmakiem ryje  (Ł 45). Cały 
przytoczony zbiór czasowników plastycznie rysuje nieapetyczne, łako
me, a jakoś niespieszne czynności karmionych świń. W innych fragmen
tach jednak postępuje pisarka wręcz przeciwnie, wprowadza bowiem 
pewne elementy antropomorfizujące: kaczki zaczęły pogadywać (Ł 57), 
kogut [...] odparł krzykliwie (Ł 57), kury zganiane przez Marynkę z klom
bu nie rozumiały, na co ten hałas, były poprzerażane do nieprzytomności 
i wreszcie popadły w szaleństwo (Dz 12). Obie metody skrzyżowały się 
w Nocy ponad światem. Lord, którego zwierzęcy los splótł się na krótko, 
lecz dramatycznie z życiem Nikodema, wykonuje moc prawdziwie psich 
czynności, lecz niekiedy traktowany jest przez pisarkę jak człowiek. Bo 
też Nikodemowi zastąpił on cały ludzki, odwracający się z odrazą świat.
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Ta dwoistość w traktowaniu Lorda zaznacza się od momentu wprowa
dzenia psa do opowiadania. Małe psiątko nie tylko skowyczy, ciawka 
płaskim głosem, skomli i piska (NS 98). Ono także patrzyło żartobliwie, 
wyczekując, jakby gotowe natychmiast pęknąć ze śmiechu  (NS 98). Po
dobnie skonstruowanych opisów znajduje się w opowiadaniu wiele 
i żaden inny pies, nawet mądry pies Wityka, nie został tak pieczołowi
cie i wzruszająco sportretowany w Ludziach stamtąd jak Lord.

Poza zwierzętami domowymi uwzględniła Dąbrowska żyjące na wol
ności ptaki, owady: motyl modraszek (NS 107), pasikonik (Dz 13), 
świerszcz (NS 104), trzmiel (Dz 20), i drobne ssaki: mysz (Ł 56), nie
toperz (Dź 10). Nazwy ptaków są zazwyczaj ogólnopolskie: czajka (Sz 
88), jaskółka (Dz 7), kawka (Dz 32), kukułka  (NS 108), pokrzewka (NS 
94), przepiórka (ND 168), skowronek (NS 108), turkawka (ND 165), 
wilga (NS 108), wróbel (T 131), zięba (NS 94), zimorodek (Ł 45); gwa
rową nazwą, i to typową dla Wielkopolski, jest boguwola 'wilga’ (ND
164)18 oraz zapewne, nie poświadczona przez słowniki, szczyrka (Sz 76). 
W sposób charakterystyczny określane bywają głosy ptaków: czajka 
i szczyrka kwilą (Sz 88), wilga gwiżdże (NS 108), turkawka grucha  (ND
165), kukułka kuka (NS 108), wróbel ćwierka (Dz 14); dwukrotnie okreś
la Dąbrowska głos jaskółki jako szczebiot (Dz 8, ND 165) i głos kawki 
jako poszczękiwanie (Dz 32, ND 165). Większość przytoczonych przy
kładów to frazeologizmy, które  ̂ występują w potocznej polszczyźnie. 
Tutaj są one wykładnikiem autentyzmu językowego w omawianej war
stwie leksyki. Pozostają również w zgodzie z naturalnym i bezpreten
sjonalnym stosunkiem mieszkańca wsi do otaczającej go przyrody.

Świat roślin,jest bohaterom Ludzi stamtąd tak samo bliski jak świat 
zwierząt. Pod względem językowym jednak potraktowany został w tekś
cie pozadialogowym odmiennie. Nazwy botaniczne, które wprowadziła 
Dąbrowska, nawet liczniejsze i bardziej różnorodne niż nazwy zwierząt, 
można rozpatrywać w dwóch grupach.

Pierwsza z nich to nazwy roślin uprawianych w polu, hodowanych 
w sadzie i warzywniku, pielęgnowanych w ogrodzie. Samo ich użycie 
w tekście pozadialogowym pogłębia jego realizm i autentyzm. Mały 
udział elementów gwarowych tłumaczy się nieznacznością różnic w tym  
zakresie między słownictwem ogólnym a gwarowym (biorę pod uwagę 
tylko wyrazy użyte w tekście Ludzi stamtąd). Można uznać, że następu
jące wyrazy są w równym stopniu literackie jak gwarowe: chmiel (Dz 
29), łubin  (T 133), pszenica (Dz 23, P  119, ND 167), żyto (Dz 28), grusza 
(Dz 19, P  126), jabłonka (Z 190, Z 193), truskawki (Dz 20), pietruszka 
(Dz 11), seler (Dz 11), akacja (NS 95), dzikie wino (Ł 38), jaśmin (Dz 
15, NS 108), nagietek  (Ł 36), róża (Dz 9, NS 167), turki (Ł  36) itd. Gwa
rowa natomiast jest lucerka  (NS 99), regionalizmem są kartofle (Dz 29, 
Ł 41, 42), kasztan (Dz 32) jest potoczną nazwą 'kasztanowca’.

18 K . N i t s c h ,  Z geografii w yrazów  polskich. „Rocznik Slaw istyczny” 1918.
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Drugą grupą są nazwy roślin dziko rosnących: drzew, krzewów, 
polnych kwiatów, chwastów i traw. I tu Dąbrowska dała popis wiedzy 
botanicznej. W opowiadaniach znalazły się nie tylko wyrazy takie, jak: 
dąb (T 135), jeżyny (Ł 35, P  126), kalina (Dz 30), lipa (Dz 21, NS 94), 
świerk [ (T 135), tarnina (P 126, NS 148), topola (Dz 24, Ł 35, Sz 76,. 
P 117), wierzba (Dz 6, Ł  64, NS 108, P  115). Również rośliny drobniejsze, 
tworzące mało zindywidualizowane zbiorowisko, zostały opatrzone na
zwami. Są to nazwy typowo botaniczne: cykoria (Dz 20), drżączka (Dz 
13), mietlica (Dz 13), ognicha (Dz 11), przytulia (Dz 13, 20), rdest {Dz 
11, NS 104), rumian (P 126), wiesiołki (NS 111), wilżyna (P 126), wyczka 
(P 118); wśród nich w mniejszości pozostają nazwy gwarowe lebioda 
(Dz 11), powójki (Dz 13, P  126) oraz takie, które określają rośliny ogól
nie znane: łopian (Z 1-73), macierzanka (NS 102), pokrzywy (NS 102, 104, 
109, P  116). Wiedzę botaniczną wykazała też Dąbrowska podając auten
tyczne nazwy roślin leczniczych —  składników lekarstw sporządzanych 
przez starego księdza z Tykadłowa: driakiew polna (Z 180), hyzop 
(Z 180), jaskółcze ziele (Z 180), jemioła (NS 93), krwawnik (Z 180), m e
lisa (Z 184), mięta (Z 180), orliki (Z 180), podbiał (Z 180), przetacznik 
(Z 180), rozmaryn (Z 180, 184), rumianek (Z 191, 192), skrzyp (NS 193), 
szafran (Z 180)19. Słownictwo botaniczne —  w przeciwieństwie do zoo
logicznego —  nie występuje w otoczce leksyki potocznej i potocznych 
związków frazeologicznych. Dzieje się tak w wielu wypadkach z tego 
powodu, że nazwy botaniczne są składnikami opisów krajobrazu i przy
rody, w nich zaś Dąbrowska nie przeprowadza stylizacji gwarowej. Nie 
znajdujemy dialektyzmów ani elementów mowy potocznej w tych krót
kich, zwartych fragmentach tekstu. Zastosowała w nich pisarka różno
rodne tropy stylistyczne, które zresztą potraktowała z umiarem. A oto 
kilka przykładów zaczerpniętych z opowiadania Łucja z Pokucie, które 
zawierają nazwy botaniczne i które zarazem pokazują, w jakim one po
jawiają się kontekście:

Domy rusocińskiej kolonii, schowane za niskimi żywopłotami z ligustru, były  
pogrążone w szumie olbrzymich srebrnolistnych topoli. T eraz liście topól stały  
się szare, i sypiąc się z drzew, pędziły po drodze jak  myszy. [Ł 35]

Pod bystrym  słońcem i czystym  niebem [dwór] stał zapadnięty, rozgrodzo- 
ny, zasypany ulew ą liści, sam jakby goły i cały w  pręgach dzikiego wina, jak  
w strugach krwi. [Ł 38]

Straszne było iść znów samemu w czarne topniejące śniegi i na ten w iatr, 
który bez w ytchnienia podnosił gałęzie w ierzby, podnosił je znowu i podnosił 
je  znowu. [Ł  64]

Słownictwo botaniczne, funkcjonujące jako jeden z wykładników 
autentyzmu językowego Ludzi stamtąd, pełni szczególną rolę w reali
zacji zamierzeń artystycznych Dąbrowskiej.

Tekst pozadialogowy Ludzi stamtąd zawiera wiele właściwości ję- 
19 O tym , że naw et ludowe nazw y botaniczne nie są szeroko znane ludności 

w iejskiej, m oże przekonać się każdy, kto podejmie próbę zgrom adzenia słow nictw a  
botanicznego przy pomocy Kw estionariusza do badań słow nictw a ludow ego  pod 
redakcją W. D o r o s z e w s k i e g o  (z. 2 : Św iat roślinny. W rocław  1958).
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zykowych, które nie znalazły się w żadnym z omówionych poprzednio 
pól wyrazowyćh. Ich istnienie nie jest jednak obojętne dla realizowa
nego w utworze typu stylizacji. Są to fakty bardzo liczne i zróżnicowa
ne —  frazeologiczne, leksykalne, morfologiczne i nawet fonetyczne. Nie
możliwością więc jest nawet ich zwyczajne, pozbawione wszelkiej inter
pretacji wyliczenie. Toteż charakterystykę wspomnianych elementów 
językowych ograniczę do przedstawienia kilku wybranych zagadnień, 
które się wyraźniej zarysowują. Tym razem nie zostaną one podporząd
kowane problematyce semantycznej.

W zakresie leksyki na pierwszy plan wysuwa się pokaźna grupa przy
słówków i wyrażeń przysłówkowych. Nie są to wyłącznie wyrazy nace
chowane gwarowo, choć występują i takie. Stanowią one jednak przede 
wszystkim składniki leksyki potocznej. Spośród nich najwyższą często
tliwością odznacza się przysłówek mocno używany w znaczeniu ’bardzo’: 
„psy mocno szczekają” (Dz 23), „ludzie, którzy mocno pracują” (Sz 86), 
„w tych słowach, mocno prawdziwych” (ND 163) itp. Znaczenie 'bardzo’ 
dla hasła „Mocno” przytacza Słownik języka polskiego (pod redakcją 
W. Doroszewskiego) jako znaczenie 2; zgromadzona przez słownik egzem- 
plifikacja pozwala mniemać, że dziś może to być znaczenie już nieco ar
chaiczne. Nasuwa się więc —  nie po raz pierwszy pojawiające się tu —  
przypuszczenie, że mamy do czynienia z cechą, tym razem leksykalną, 
która jest właściwa osobniczemu językowi Dąbrowskiej. Inne przysłów
ki oraz wyrażenia przysłówkowe, które pełnią funkcję stylizacyjną, nie 
są w tekście pozadialogowym opowiadań tak częste. Po kilka razy wy
stąpiły np. —  pomału z wariantem pomaluśku: „Cień [...] zesuwał się 
z niej pomału” (ND 164), „Teraz się posuwa pomaluśku” (T 132), po cichu 
z wariantem po cichutku : „Potem rzekła po cichu” (Z 185), „pies [...] po 
cichutku  jęczał” (NS 101), cichaczem: „Nikodem pochował Lorda cicha
czem ” (NS 111); zawczas —  ,,żeby się zawczas nie rozglądał po mieszka
niu” (ND 149). Niekiedy występowanie przysłówków i wyrażeń przy
słówkowych ogranicza się do jednokrotnego użycia, np. małowiele: 
„Deszcz [...] też małowiele znaczy” (ND 155), nasamprzód: „Nasamprzód 
sam Michalski dowiedział się” (ND 157), nazad: „Odwołali ją nazad” 
(ND 169), raniej: „Zeszedł raniej z pola” (NS 110), z nieobaczka: „przy
pomniał z nieobaczka” (NS 110). Nacechowanie stylistyczne takich przy
słówków jest szczególnie wyraźne.·

Innym środkiem leksykalnym, który wyzyskała Dąbrowska w celu 
nadania charakteru potoczności tekstowi pozadialogowemu, są zaimki 
wskazujące. Nadużywanie tych części mowy jest nader częstą cechą 
języka mówionego. Zaimek wskazujący pełni nierzadko funkcję zastępczą 
w stosunku do przydawki bardziej precyzyjnej, jest jej mało dokładną 
i prymitywną substytucją. Tę istotną obserwację językową wykorzystała 
pisarka w następujących fragmentach: „straszono tym  Szatanem” (T 136), 
„smarowała go [...] takim balsamem zielonym” (NS 93), „Ze złotych opo
wieści zesuwał się na takie czarne padoły” (T 143).
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Wielokrotnie podkreślano tu doniosłą stylizacyjnie funkcję związków 
frazeologicznych. Zaznaczyła się ona już w trakcie analizy tekstu dialo
gowego, powracanie zaś problemów frazeologicznych w części poświęco
nej tekstowi pozadialogowemu świadczy o tym, że w tych Vłaśnie partiach 
tekstu rola frazeologizmów wzrosła. Warto zauważyć, iż Dąbrowska za
zwyczaj nie dążyła do odświeżania związków frazeologicznych. Wręcz 
przeciwnie —  gromadziła je w ich potocznej, niekiedy regionalnej wersji. 
Wydaje się, że właśnie utarte frazeologizmy w największym stopniu mo
delują tekst pozadialogowy. One to dokonują rzekomej dezintelektuali- 
zacji tekstu narracyjnego (nie wspominamy już o mowie pozornie zależ
nej), prowadząc do równowagi i harmonii między językiem a innymi 
składnikami utworu.

Wśród frazeologizmów zwracają uwagę częstością użyć szeregi to 
i owo, tu i tam: „pani to i owo było wiadome” (Dz 20), „zapytane [...] o to 
lub o owo” (Ł 45), „dziecko zaczęło ojcu zwierzać się z tym i z owym” 
(Ł 61), „[psiątko] chodziło tu i tam” (NS 99), „Suwając się tu i tam” 
(P 123). Oba frazeologizmy kryją jakby w sobie jakąś małą tajemnicę, 
jakieś drobne niedopowiedzenie. Ale równie dobrze stanowić mogą od
zwierciedlenie określonego typu umysłowości, właściwego ludziom ję
zykowo i intelektualnie słabo wyrobionym.

Podobny efekt osiągnęła Dąbrowska przez zastosowanie powtórzeń 
zamiast struktur składniowych bardziej syntetycznych. Powtórzeniom 
takim, zazwyczaj łączonym spójnikiem a, mogą podlegać wszystkie części 
mowy: „Nie można wyżyć zgrozą a zgrozą” (NS 96), „Chociaż stary 
a stary” (NS 109), „Tego się nikt a nikt nie spodziewał” (Sz 74), „dłonia- 
mi go dźwignęli wysoko a wysoko” (P 122), „o zarękawkach nie zapomnia
ła, nigdy a nigdy” (T 134), „wsparci rękami o górną futrynę okienka [...] 
patrzyli a patrzyli” (ND 150), „Ojciec odparł, że nie a nie (ND 168). 
Przytoczone przykłady informują o wzmożonej intensywności zjawisk, 
przeżyć i czynności. Inne powtórzenia stanowią odbicie powolności akcji, 
wolno toczącego się czasu. Wykładnikiem formalnym takiego tempa jest 
użycie nie spójnika, lecz przyimka: „a pola za polami toczyły mu się 
w oczach” (Sz 72), „Jechało się noga za nogą” (T 132), „Wózek mleczarski 
błąkał się [...] od kamyszka do kamyszka” (T 132), „smakując kęs po 
kęsie —  ten świat, tę pogodę” (T 132).

Dąbrowska stosowała również powtórzenia wyrażeń, a nawet całych 
zdań. Niekiedy można w nich dostrzec autentyczną kopię składni gwa
rowej, jej toku zdaniowego —  rozwlekłego, zatrzymującego się na szcze
gółach:

U w ażał, że na zimno dobrze m u zrobi m ały jeden. I dobrze też m ały drugi.
I dobrze też m ały trzeci. [Sz 77]

W ysyłali go tam  [tj. do szpitali] raz, wysyłali drugi raz, w ysyłali trzeci
raz. [ND 93]

Autentyzm językowy Ludzi stamtąd jest pochodną realizowanego 
przez Marię Dąbrowską dążenia do harmonii między poszczególnymi
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składnikami i płaszczyznami utworu literackiego. Autentyzm i realizm 
bohaterów opowiadań, ich losów i przeżyć, myśli i uczuć, środowiska, 
w którym wypadło im żyć, łączą się harmonijnie z warstwą językową, 
znajdując adekwatny wyraz w sposobach jej organizowania. Dąbrowska 
nie napisała cyklu swych opowiadań gwarą, przeprowadziła w nich nato
miast bardzo skomplikowany proces stylizacji językowej. Nie rozkładała 
akcentów stylizacyjnych w sposób mechaniczny ani monotonny. Wystę
pują one ze zmienym natężeniem w różnych płaszczyznach językowych, 
zależnie od dialogowego lub narracyjnego charakteru tekstu.

Partie dialogowe składają się z krótkich, prosto zazwyczaj zbudowa
nych wypowiedzeń. Skupiły się w nich przede wszystkim fonetyczne 
i morfologiczne środki stylizacyjne, a leksyka środowiskowa ograniczyła 
się głównie do gwarowych wyrazów gramatycznych i modalnych. Tak 
zorganizowany dialog jest komunikatywny, czytelny. Zachowuje też jed
nolitość językową (mimo że nie realizuje się w nim z absolutną dokład
nością wszystkich cech gwarowych), co decyduje z kolei o jego auten
tycznym charakterze. Dialog jest w przekazywaniu komunikatu języko
wego całkowicie samodzielny, nie wymaga dodatkowych wyjaśnień przy 
ewentualnej pomocy elementów języka ogólnopolskiego.

Inaczej przebiega w Ludziach stamtąd stylizacja poza dialogiem. Jest 
to —  jak poprzednio wspomniano —  tekst niezupełnie jednolity; zawiera 
rozległe fragmenty o charakterze mowy pozornie zależnej, a narrator 
zachowujący niekiedy dystans wobec przedstawionych wydarzeń —  
w innych opowiadaniach dzięki stylizacji dystans ten traci. Wszystkie 
niuanse części pozadialogowej znalazły swe odzwierciedlenie w warstwie 
językowej. Nieliczne gwarowe zjawiska fonetyczne i morfologiczne, któ
re wystąpiły poza dialogiem, związane są przede wszystkim z mową po
zornie zależną oraz z obecnością stylizowanego narratora. Tam też na
stąpiło natężenie stylizacji przeprowadzonej przy pomocy środków fra
zeologicznych. W partiach pozadialogowych Dąbrowska wykorzystała całe 
bogactwo obserwacji leksykalnych, frazeologicznych i składniowych, po
czynionych na gruncie gwary południowowielkopolskiej. Nie potrzebowa
ła się tu liczyć z niebezpieczeństwem małej komunikatywności tekstu. 
Rozległe konteksty, szeroki udział języka ogólnopolskiego, możliwość do
konywania pewnych rekapitulacji przy pomocy aforyzmów —  wszystko 
to skutecznie zapewniło opowiadaniom komunikatywność, pozwalając na 
dość swobodne operowanie stylizacyjnie nacechowanymi elementami ję
zykowymi.

Zorganizowane i bardzo celowe rozmieszczenie środków stylizacyj
nych w różnych płaszczyznach językowych, swobodne posługiwanie się 
materiałem językowym o autentycznych związkach z dialektem wielko
polskim i potoczną polszczyzną, zachowany w najdrobniejszych szczegó
łach realizm językowy —  to rezultat wieloletniego kontaktu Marii Dąb
rowskiej z wiejskim środowiskiem i wielostronnej jego obserwacji, coraz 
wnikliwszej i coraz bardziej świadomej.


